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Ieškoma kas pranešė
apie Rusijos tranzitą

V• v • • •
į Cecemją

Siūloma Seimo komisija 
tirti, ar per Lietuvą 

buvo vežamos bombos

Vilnius, sausio 11 d. (LA) — 
Pasirodžius straipsniui „Bom
bas čečėnams žudyti veža tran
zitu per Lietuvą” „Lietuvos ai
de”, Pasienio policijos depar
tamente prasidėjo asmens, pa
teikusio informaciją, medžioklė, 
rašo Rimantas Varnauskas 
„Lietuvos aide”. „Lietuvos 
aido” žiniomis, komisaras Sta
sys Stančikas įsakė sužinoti ar 
Kybartų pasienio punkte būta 
žurnalistų, punkto darbuotojai 
rašė pasiaiškinimus. Pasak 
vieno departamento darbuotojo 
tiesiog lenktyniaujama, ieškant 
„Lietuvos karinės ir valstybinės 
paslapties” atskleidėjo, pradėta 
sekti „Lietuvos aido” darbuo
tojų darbo ir namų telefonus.

Minėtame straipsnyje rašyta 
apie 1994 gruodžio 24 d. vykusį 
karinį ešaloną. Su tokiu pačiu 
kariniu kodu 26 (pavojingas 
krovinys) iš Karaliaučiaus kraš
to link Čečėnijos vyko ešelonai 
ir gruodžio 15,16,23. Tuo pačiu 
maršrutu gruodžio 31 d. buvo 
vežamos sanitarinės dezinfekci
nės mašinos.

Kaip teigė šaltinis Pasienio 
policijos departamente, karinius 
ešelonus pasienyje imta stabdy
ti tik nuo praėjusių metų gruo
džio vidurio. Iki tol jie tiesiog 
praūždavo pro šalį, o pasienie
čiai tik telefonu informuodavo 
budintįjį, kad pravažiavo eše
lonas, tiek ir tiek (kiek spėdavo 
suskaičiuoti) vienokios ar kito
kios karinės technikos. Iš bu
dinčiojo ir sužinodavo, ar su 
leidimu važiuota, ar be jo.

Dabar kariniai ešelonai jau 
tikrinami, bet labai paviršuti
niškai. Rusijos kariškiai, 
vadovaudamiesi savo vidaus 
taisyklėmis, bombų iš dėžių 
neišiminėja ir nerodo nei 
kokios, nei kiek jų ten yra. Tad 
užplombuotose dėžėse galima 
vežti ką nori. Apžiūra baigiasi 
tik leidimų tikrinimu dar' ir 
todėl, kad pasieniečiai — pagal 
įstatymą — tikrina tiktai civi
linius sąstatus. Greito reaga
vimo būrio kariai (kol kas jie 
lydi ešelonus) kontrolei nepa
rengti, o Transportavimo tar
nyba vis dar kuriasi.

Kadangi yra pranešimų, kad 
iš Karaliaučiaus krašto per 
Lietuvą į Kaukazą permetami

A

J. Major nenori stipresnės 
Europos Sąjungos

Vilnius, sausio 11 d. (LR) 
Didžiosios Britanijos ministras 
pirmininkas John Major, kuris 
siekia vėl į savo pusę patraukti 
konservatorių parlamentarus — 
euroskeptikus, sausio 8 d. 
pareiškė, kad jo šalis atmes bet 
kokius reikšmingus konstituci
nius pakeitimus Europos Są
jungoje (ES), jei tokie būtų 
siūlomi 1996 metais numatomo
je ES tarpvyriausybinėje kon
ferencijoje. Major taip pat teigė, 
kad jis neketina leisti, kad 
Didžioji Britanija artimiausioje 
ateityje prisijungtų prie bendros 
Europos valiutos kūrimo.

Premjeras nepažadėjo sureng
ti referendumo nei dėl Europos 
bendros valiutos įvedimo, nei 
dėl 1996 m. ES tarpvyriausybi
nės konferencijos sprendimų 
ratifikavimo. Numatoma, kad 
konfrencijos metu Europos va
dai numato didinti Europos 
Sąjungos centro galią.

ginkluoti jūros pėstininkai 
(„marinai”), teiravomės, kaip 
kontroliuojama „gyvoji jėga”. 
Pasieniečiai vieną sykį pro 
traukinio langus tikrai matę 
daug kariškių (tai buvo dau
giausia karininkai ir virštar- 
nybiniai), tačiau tranzitiniai 
traukiniai netikrinami. Lietu
vos palyda turi teisę tik stebėti.

Sulaikyti (ne tik kariškių, bet 
ir, sakykim, kontrabandininkų) 
pasieniečiai negali,nes pagal 
Sienos apsaugos įstatymą jų 
įgaliojimai yra tik 5 kilometrų 
pasienio ruože. Informacija, kur 
vyksta rusų kariškiai, gaunama 
tiesiog nugirdus jų tarpusavio 
šnekas.

Pasieniečiai jau yra gavę vadi
namąsias „Bulovo taisykles” (V. 
Bulovas — Lietuvos delegacijos 
deryboms su Rusija vadovas — 
Red.) ir kadangi jomis pagal 
vyriausybės nutarimą privalo 
vadovautis nuo sausio 1 d., tai 
lyg ir vadovaujasi. Jau yra 
pasitaikę, kad Lietuvos valdi
ninkai patys jas „tobulino”. 
Pavyzdžiui, duotas nurodymas 
žodžiu, kad kariniams krovi
niams, kurių nesaugo rusų 
kariškiai, nereikia ir Lietuvos 
apsaugos.

Minėto departamento parei
gūno nuomone, pasieniečiai yra 
gana kvailoje padėtyje, nes pa
sienio vidaus taisyklėse yra 
nurodyta, jog pasienio policijos 
pareigūnas, vykdydamas savo 
vado įsakymą, kuris prieštarau
ja įstatymui (šiuo atveju — ka
rinio tranzito taisyklėms), bus 
nubaustas. Taigi praleidžiant 
karinius ešelonus „Jurkevičiui 
žodžiu paliepus”, jei kas atsi
tiktų, kalti būtų pasienio poli
cininkai. Kol pasieniečiai dar 
nebuvo Vidaus reikalų ministe
rijos žinioje, dažnai kildavo kon
fliktų dėl to, kad policininkai 
paleisdavo sienos pažeidėjus. 
Dabar šie dažni nutikimai pa
sieniečių nebestebina. Neseniai 
buvo sulaikytas nelegaliai 
Lietuvoje esantis Rusijos 
karininkas. Šis prašęs paleisti, 
nes po poros dienų jo dalis 
išskrendanti į Čečėniją. Jis per
duotas Migracijos tarnybai, o po 
poros valandų policijos parei
gūnai per sieną su Karaliau
čiaus kraštu kariškį „išsiuntė iš 
Lietuvos”.

Vieton to, prerųjeras Major 
pasikalbėjime BBC radijo-te- 
levizijos tinklui pareiškė, kad jis 
minėtoje konferencijoje vetuos 
bet kokius sprendimus, kuriais 
bus siekiama politiniais ryšiais 
tampriu susieti ES valstybes. 
„Jei 1996 metų konferencijoje 
bus iškelta kokių nors idėjų, 
kurios numatytų esminius 
konstitucinis pasikeitimus Eu
ropos Sąjungoje, Didžioji Brita
nija tam nepritars. Aš nema
nau, kad konstituciniams pakei
timams yra tinkamas laikas”, 
teigė jis.

Tarp konstitucinių pataisų, 
kurios gali būti siūlomos 1996 
metų konferencijoje, minimas 
valstybių veto teisės panaiki
nimas bei įvedimas tik kvali
fikuotos balsų daugumos reika
lavimo visiems ES spren
dimams. Taip pat gali būti 
siūloma valstybėms priimti 
didesnius įsipareigojimus dėl 
vieningos Europos valiutos.
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Kobe didmiestyje Japonijoje, kurį praėjusį antradienį sukrėtė stiprus žemės drebėjimas, moteris 
meldžiasi prie vieno gyvenamo namo griuvėsių. Ketvirtadienį žuvusiųjų skaičius jau peršoko 4,000, 
727 dar nerasti, o 275,000 liko be namų, ieškodami pastogės viešų pastatų salėse bei koridoriuose. 
Daugiau kaip 21,000 žmonės sužeisti, virš 30,000 pastatų apgriauti ar sugriauti. Labai sunku 
pristatyti vandens, maisto ir dujų šildymui ir bijoma, kad dėl to nekiltų panika, nors kol kas 
žmonės dar labai kantriai laukia ir stengiasi patys kiek galint tvarkytis, ieškoti ko galima 
griuvėsiuose. Savivaldybė pažadėjo pastatyti 2,000 laikinų namų, bet atrodo, kad to gali nepakakti. 
Žmonių nepasitenkinimą kelia valdžios nerangumas teikti pagalbą ar priimti ją iš užsienio, jos 
nepasiruošimas tokiai nelaimei, kai ypač Japonijoje buvo manoma, kad tam yra pasiruošta.

Vokiečiai nori, kad Baltijos 
šalys greitai įsijungtų 

į Europos saugumo sistemas
Vilnius, sausio 10 d. (Elta) — 

Vokietijos ir Baltijos reikalų 
grupės Vokietijos parlamente 
(Bundestage) vadovas Wolfgang 
von Stetten sausio 9 d. išplatino 
pranešimą spaudai, kuriame 
motyvuojant įvykiais Čečėnijoje 
reikalaujama kuo greičiau in
tegruoti Baltijos valstybes į Eu-

Šiauliuose renkama
labdara Čečėnijai
Vilnius, sausio 11 d. (LA) — 

Šiauliuose sausio 6 d. pradėta 
rinkti labdara čečėnams. Ini
ciatoriai — Čečėnijos nepriklau
somybės rėmimo komitetas. Per 
porą dienų dviejuose jos pri
ėmimo punktuose — miesto 
centre ir pietiniame mikrora
jone — buvo užėję per 30 šiau
liečių, antrą tiek skambino te
lefonu norėdami pasitarti. 
Atnešta daug žieminių apsiaus
tų, megztinių, avalynės, kojinių, 
pirštinių, berečių.

Čečėnijos nepriklausomybės 
rėmimo komiteto Šiauliuose pir
mininkas žurnalistas Jonas 
Linauskas papasakojo, kad pir
mieji su auka atkeliavo Zina ir 1 
Pranas Janišauskai.Ant naujų 
gražiai supakuotų daiktų buvo 
užrašyta: „Dovanos narsiai 
čečėnų tautai”. Leonora Kučins- 
kienė, Regina Starostova atnešė 
net savo šeimų relikvijas — 
senelių ir mamų šiltas skaras.

Čečėnijos nepriklausomybės 
rėmimo komitetas įgyja vis 
daugiau pagalbininkų. Pinigų 
kol kas surinkta nedaug. Jei 
bus daugiau, organizatoriai už 
juos nupirks kokį vertingą daiktą 
— palapinę, įhiegamąjį maišą ar 
panašiai.

Ėmėsi šiauliečiai ir dar vienos 
iniciatyvos. „Mes, šiauliečiai, 
suprasdami čečėnų tautos tra
gediją, esame pasiruošę pri
glausti savo šeimose 400-500 
nelaimės ištiktų čečėnų vaikų”, 
sakoma Lietuvos Seimo geros 
valios misįjai adresuotoje te
legramoje, kurią praėjusį penk
tadienį išsiuntė Lietuvos 
Sąjūdžio, Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) ir 
Čečėnijos nepriklausomybės 
rėmimo komiteto Šiaulių sky
riai.

ropos saugumo sistemas. Tai 
Estijos žinių agentūrai ETA 
pranešė Vokietijos Užsienio 
reikalų ministerijos spaudos 
tarnyba. <«<.

„Čečėnijos tragedija rodo, kad 
Rusijos imperializmas niekuo 
nesiskiria nuo ankstesnio so
vietinio imperializmo. Vokie
tijos ir Baltijos parlamentinė 
grupė griežtai smerkia Rusijos 
atsisakymą išduoti įvažiavimo 
vizą parlamentinės grupės 
valdybos nariui profesoriui 
Gerd Weiskirchen. Šis at
sisakymas byloja pats už save”, 
sakoma spaudos biuletenyje.

„Vokietijos ir Baltijos parla
mentinė,. grupė atkakliai 
ragina Vokietijos vyriausybę 
padaryti visa, kad kuo greičiau 
būtų išspręstas Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos prisijungimo prie 
Europos saugumo sistemų klau
simas. Tik tai gali apsaugoti 
šias valstybes nuo naujų Rusijos 
ambicijų Baltijos regione. Rusi
jos „artimojo užsienio” doktrina 
dabar yra aktualesnė ir pavojin
gesnė negu kada nors anks
čiau”, mano Wolfgang von Stet
ten, kuris taip pat yra Bundes
tago Teisės komisijos narys.

Vokietijos ir Baltijos parla
mentinė grupė kreipiasi į Estiją 
ir Latviją, „primygtinai ragin
dama — nors tai būtų ir labai 
skausminga — pripažinti dabar
tines sienas, kad Rusija netu
rėtų galimybės pasinaudoti pa
sienio ginčais kaip veiksniu, ta
riamai keliančiu grėsmę jos sau
gumui.

„Tas pats Jelcinas, kuris 
grąžino Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai laisvę, žadėjo nepri
klausomybę ir Čečėnijai. Šian
dien Jelcinas pažeidžia šį paža
dą kruvinu smurtu. Jelcinas, jo 
artimiausi bendradarbiai, ir 
ypač karinė klika Maskvoje, tik 
ir laukia dingsties, kad ištaisytų 
savo ankstesnę klaidą, kurią jie 
padarė, atsisakydami viešpata
vimo Baltijos regione”, įspėja 
Bundestago narys. „Todėl 
Vakarai turi veikti sparčiai, 
jeigu jie nenori palikti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nelaimėje, 
kaip kad atsitiko 1940 ir 1945 
metais. Šių šalių tautos laukia 
ne tik draugystės patikinimų”.

Rusai paėmė
Prezidentūrą Grozne

Grozny, Čečėnija, sausio 19 
d. (NYT) — Po daug savaičių 
nuolatinio apšaudymo ir bom
bardavimo, ketvirtadienį rusai 
pagaliau paėmė čečėnų nepri
klausomybės simbolį Preziden
tūros rūmus ir virš jų griuvėsių 
iškėlė Rusijos vėliavą.

Tačiau čečėnai jau naktį buvo 
evakavę rūmus, kartu pasiim
dami ir ten laikomus rusus 
belaisvius. Nors rusai skelbė 
pergalę, čečėnai prisiekė ir 
toliau kovoti Grozne ir kalnuo
se.

Rusijos gynybos ministras Pa- 
vel Gračev sakė, kad Preziden
tūros paėmimas buvo lemiamas 
posūkis Rusijos kariuomenei. 
Prezidentas Boris Jelcinas pa
skelbė, kad su tuo pasibaigė 
karinė Čečėnijos numalšinimo 
dalis ir kad Rusijos misija 
Čečėnijoje dabar pervedama 
Rusijos Vidaus reikalų minis
terijos daliniams.

Estija ruošiasi
parlamento
rinkimams

Talinas, sausio 10 d. (BNS) — 
Estijos parlamento rinkimuose 
kovo 5 d. dalyvaus septyni blo
kai. Pirmadienį rinkimų komi
sija baigė registruoti rinkimų 
sąjungas.

Paskutiniąją dieną komisija 
įregistravo tris blokus: „Ketvir
toji jėga”, „Estijos pilietis” ir 
„Mūsų namai — Estija!”.

Į bloką „Ketvirtoji jėga” įėjo 
Rojalistų partija ir partija „Es
tijos žalieji”.

Bloką „Estijos pilietis” įkūrė 
nacionalinis susivienijimas „Pa- 
rem Eesti” ir Estijos piliečių są
junga.

„Mūsų namai — Estija!” bloką 
suformavo rusakalbės — jungti
nė Liaudies ir Rusų — partijos. 
Be to, bloko sąraše bus ir kandi
datai iš neįregistruotos Estijos 
Rusų Liaudies partijos. Anks
čiau rinkimų komisija yra įre
gistravusi blokus „Nuosaikieji”, 
„Isamaa ir ENNP”, „Koalicinė 
partija ir kaimiečių susivieni
jimas” bei „Teisingumas”.

Be blokų, rinkimuose ketina 
savarankiškai dalyvauti aštuo- 
nios partijos — Centro, Konser
vatorių, Respublikonų, Refor
matorių, Estijos ateities, Mė
lynoji, Miško, Vienkiemio gy-

Vilnius, sausio 20 d. (Elta) — 
Tėvynės Sąjungos Lietuvos 
Konservatorių frakcija siūlys 
sudaryti Seimo komisiją, kuri 
ištirtų „Lietuvos aide” pa
skelbto straipsnio faktus apie 
Rusijos gabentas per Lietuvos 
teritoriją aviacines bombas. 
Pasak laikraščio, jos buvo 
vežamos į Čečėnijos karo veiks 
mų zoną.

Ketvirtadienį dėl to buvo pa
teiktas paklausimas Užsienio 
reikalų ministrui Povilui Gy
liui, tačiau, konservatorių nuo
mone, aiškaus atsakymo jis ne
davė.

Nepatenkino paklausėjų ir 
Valstybinės derybų komisijos 
pirmininko Seimo nario Virgi
lijaus Bulovo paaiškinimas. Vir
gilijus Bulovas sakė, jog Rusija 
pateikė paraišką vežti ne bom
bas, o raketas iš Kaliningrado 
srities į Krasnojarską. Leidimas 
buvo duotas.

Tuo klausimu surengtoje

Lietuvos prezidentas susitiko 
su diplomatiniu korpusu

Vilnius, sausio 20 d. (Elta) — 
Penktadienį Palangoje, „Žilvi
no” valstybinių poilsio namų 
salėje, Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas susitiko su 
Lietuvoje akredituotais užsienio 
valstybių ambasadoriais bei am
basadoriais Lietuvai, reziduo
jančiais kitose šalyse. Susiti
kime dalyvavo 40 valstybių dip
lomatai, taip pat Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Povilas 
Gylys, prezidento patarėjas 
užsienio politikos klausimais 
ambasadorius Justas Paleckis, 
Seimo Užsienio reikalų komite
to pirmininkas Kazys Bobelis.

Algirdas Brazauskas padėkojo 
ambasadoriams už jų indėlį į 
dvišalių santykių su Lietuva 
plėtrą, ypač pabrėžė suburiantį 
ir vienijantį diplomatinio kor
puso Vilniuje dekano apaštali
nio nuncijaus Justo Mullor Gar
da vaidmenį, palinkėjo visiems 
ir jų šalims taikos bei gerovės.

Trumpai apžvelgęs šalies po
litinį bei ekonominį gyvenimą, 
Algirdas Brazauskas pasakė, 
kad jis, kaip prezidentas, 
ypatingos reikšmės teikia trims 
pagrindiniams uždaviniams. 
Tai — santarvės ir tolerancijos 
visuomenėje įtvirtinimas, silp
niausiųjų apsauga, nemažinant 
reformos tempų, taip pat dėme
sys tautinėms mažumoms Lietu 
voje ir už jos ribų.

Prezidentas akcentavo, kad 
didžiules neišnaudotas gali
mybes Lietuva mato regioni
niame valstybių bendradarbia
vime. Visų pirma tai pasakytina 
apie tris Baltijos šalis. Mes 
esame pasiruošę pradėti akty
vesnį strateginį suartėjimą tiek 
politinio, tiek ekonominio ben
dradarbiavimo srityse ir su 
Centrinės Europos šalimis, sakė 
A. Brazauskas. Padrąsinantis 
Vakarų Europos šalių žodis 
skatinant politinius kontaktus, 
laisvą prekybą, bendras praty
bas pagal „Patnerystės vardan 
taikos” programą ir kituose 
konkrečiuose reikaluose būtų 
labai pageidautinas.

Kalbėdamas apie karą 
Čečėnijoje, Algirdas Brazauskas 
pažymėjo, kad dėl masinio
ventojų partijos bei Centrinė 
nacionalistų sąjunga, (regis
truoti kandidatų sąrašus rin
kimų komisija baigs sausio 19 d.

spaudos konferencijoje konser
vatorių frakcijai priklausantis 
Seimo narys Antanas Stasiškis 
sakė, jog būtina išsiaiškinti, kas 
konkrečiai davė leidimą tam 
kroviniui vežti, kas ir kur buvo 
vežama. Jo nuomone, tikros in
formacijos iki šiol nėra. Opozi
cinės frakcijos, pasak Antano 
Stasiškio, labai susirūpinusios 
Rusijos karinio tranzito kontro
lės stoka. Jo nuomone, Rusija 
dėl kiekvieno per Lietuvos teri
toriją siunčiamo sąstato privalo 
pateikti prašymą vyriausybei 
diplomatinės notos forma, o 
sprendimą priimti gali tiktai vy
riausybė. Apie Rusijos karinių 
ešelonų judėjimą būtina infor
muoti visuomenę, spaudoje pra
nešant, kada jie važiuoja, ką ir 
kur veža. Opozicinių partijų 
atstovai šiuos klausimus kels 
per eilinį susitikimą su Res
publikos prezidentu, kuris tu
rėtų įvykti kitą savaitę, sakė 
Antanas Stasiškis.

žmogaus teisių pažeidinėjimo jis 
tapo ne tik Rusijos vidaus pro
blema. „Mes laikome Rusiją 
savo kaimyne ir partnere, 
tačiau neramu dėl demokratijos 
ir laisvosios rinkos procesų 
sėkmės šioje šalyje. Ir vis dėlto 
mes tikimės, jog tie procesai yra 
tiek toli pažengę, kad, esant 
demokratinių valstybių para
mai, jie bus negrįžtami”, kal
bėjo prezidentas.

Diplomatinio korpuso deka
nas, apaštališkasis nuncijus 
ark. Justo Mullor Garcia pa
dėkojo Algirdui Brazauskui už 
susitikimą. „Visiems Lietuvos 
piliečiams linkime, kad, nepai
sant jų ideologinių ir socialinių 
pozicįjų, nepaisant praeities pa
tirčių, naujieji metai sudarytų 
naujų progų stiprinti broliš
kumo ir santaikos dvasią. Lie
tuvai”, sakė apaštalinis nunci
jus, „linkime vidinio ir išorinio 
saugumo. Tegu ekonominio ir 
socialinio gyvenimo pažanga vis 
didina miesto ir kaimo žmonių 
gerovę. Tegu stiprėja bendra
darbiavimas su kitais dviem 
Baltijos kraštais. Tegu tvirtėja 
santarvė ir tarpusavio pagalbos 
ryšiai su tautomis, kurias geo
grafija ir istorija skyrė būti ar
timas Lietuvai. Jūsų Ekscelen
cijai, vyriausybės ir parlamen
to nariams, atsakingiems už vi
suomeninį Lietuvos gyvenimą, 
linkime išminties, įžvalgumo ir 
daug fizinių jėgų. Tegu Dievas 
laimina Lietuvą”.

Po susitikimo prezidentas su
rengė diplomatams priėmimą.

KALENDORIUS

Sausio 21 d.: Šv. Agnietė, 
kankinė (3 šmt,); Epifanas, Gar 
sė, Rungailė.

Sausio 22 d.: Trečias eilinis 
sekmadienis. Vincentas, Anas 
tazas, Gaudentas, Aušrys, 
Skaistė. 1902 m. gimė daininin
kė Vincė Jonuškaitė. 1921 m. 
Kaune įsteigtas Karo Muziejus.

Sausio 23 d.: Ildefonsas, Rai
mundas, Gailys, Gundė.

Sausio 24 d.: Šv. Pranciškus 
Salezas, vyskupas, Bažnyčios 
mokytojas (1567-1622); Felicija, 
Rainis, Gaivilė. 1992 m. mirė il
gametis „Draugo” moderatorius 
kun. Pranas Garšva.

4
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IŠ ATEITININKŲ 

GYVENIMO

Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

DĖL ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS RINKIMŲ

Prieš porą savaičių „Draugo” 
Ateitininkų skyriuje buvo iš
spausdintas platus AF rinki
mams pasiruošimo ir jų vykdy
mo projektas. Šis projektas 
galutinai buvo persvarstytas 
sausio 7 d. Ateitininkų na
muose, Lemonte, įvykusiame 
Ateitininkų federacijos val
dybos, buvusios AF tarybos na
rių bei sąjungų pirmininkų ir jų 
valdybų narių bendrame posė
dyje. Atsižvelgiant į tai, kad XII 
Ateitininkų Kongresas Vilniu
je nutarė, jog už pusantrų ar 
dvejų metų bus ruošiama nau
ja AF struktūra ir konstitucija, 
posėdžio dalyviai vieningai siūlė 
dabartinius rinkimus užsienyje 
galimai labiau supaprastinti.

1. Nutarta, kad šiuo metu bus 
vykdomi tik septynių (7) narių 
rinkimai į AF Vyriausiąją tary
bą iš užsienio kraštuose gyve
nančių ateitininkų.

2. Atsisakyta anksčiau pa
skelbtame projekte numatytų 
Šiaurės Amerikos kraštų val
dybos rinkimų. Vietoj jų pavesta 
AF Vadui, susitarus su posėdyje 
išrinkta patariamąja komisija

(iš Birutės Bublienės, Vytauto 
Šoliūno ir Audriaus Polikaičio), 
kooptuoti į AF Valdybą pakvies
tą asmenį kaip vykdomąjį vice
pirmininką tvarkyti užsienio 
ateitininkų veiklai.

3. Visi ateitininkai — send
raugiai, studentai ir moksleiviai 
— raginami rinkimuose daly
vauti. Toliau nuo ateitininkiškų 
vienetų gyvenantys ir jokiems 
ateitininkų vienetams nepri
klausantys raginami kuo sku
biausiai registruotis Rinkimi
nės komisijos adresu: Pranas 
Razgaitis, 6755 Parkgate Ovai, 
Seven Hills, OH 44131, USA.

4. Tuo pačiu adresu prašoma 
nedelsiant siūlyti kandidatus į 
AF Tarybą. Kandidatai gali 
būti ateitininkai ir ateitininkės, 
išbuvę organizacijoje ne trum
piau kaip 10 metų. Kandidatus 
raštu gali pasiūlyti bent penki 
ateitininkai. Raštiškas kandi
dato sutikimas būtinas.

5. Rinkiminė komisija šiomis 
dienomis paskelbs tikslias 
rinkimų taisykles ir datas.

Ateitininkų federacijos
valdyba

Jadvyga Drungaitė ankstyvesniais metais.

JADVYGA DRUNGAITĖ

vai pasieksianti savo gabumais. 
Todėl ką rašė nuo 1940 metų, 
gelto jos stalčiuose, nors, berods, 
1962 metais vienas jos eilėraš
čių buvo atspausdintas „Drau
go” kultūriniame priede. Tarp 
jos stalčiuje pageltusių popierių 
galime rasti tokių eilių kaip:
„Plakasi visam pasauly juodos 

vilnys,
ir plasnoja aimana virš skausmo 

vandenų.
Viešpatie, kada gi Tavo žodis 

išsipildys,
iš Apokalipsės žodis — Ateinu!”

Arba 1963 m. kovo mėn. para
šyti žodžiai Bažnyčios persekio
jimo aprašyme:

„Tik vienas nusiraminimas, 
kad Dievas viską mato, kad 
pragaro vartai jos nenugalės, 
kad žemė ir dangus praeis, o 
’mano žodžiai nepraeis’, ir pa
galiau, ’kai pamatysite Danie
liaus sunaikinimo nuobodą 
šventoje vietoje, žinokite, kad 
laikas arti”.

Taip, tai buvo tikrai arti. Štai, 
ji — ir mes — sulaukėme, kad 
mūsų kongresas sugrįžo į Lie
tuvą, ir ji mirė netrukus po šio 
kongreso Berčiūnuose — netoli 
ateitininkų stovyklos, kalbė
dama rožinį. Mirė viena; ją rado 
artimieji sėdinčią ir laikančią 
rožinį jau sustingusiose ranko
se. Nepalikim dabar jos vienos 
— prisiminkime jos darbus ir jos 
sielą savo maldose. Toks prisi
minimas yra mums paskatini
mas nenuleisti rankų tarp šių 
dienų paklystančių gyvenimo 
šešėlių ir neužmiršti savo šūkio: 
„Omnia instaurare in Christo!”

Č. Masaitis

DRAUGAS
(USPS-161000)
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Praėjusią vasarą liepos 26 d. 
netoli Panevėžio, Berčiūnų 
kaime, užgeso šviesi žvaigždutė, 
ilgus dešimtmečius spindėjusi 
ateitininkų gyvenime. Tai — 
birutietė Jadvyga Drungaitė. Ji 
gimė Užpaliuose, Utenos ap
skrity, 1905 m. balandžio 1 d. 
Dar nesulaukusi šešiolikos me
tų, ji pradėjo rašyti eilėraščius. 
Pirmieji jų pasirodė „Naujojoje 
Vaidilutėje” 1921 metais, pasi
rašyti Jūružės slapyvardžiu. 
Baigusi Zarasų keturklasę mo
kyklą, dirbo pas tėvus ūkio dar
bus ir, vos sulaukusi 17-kos 
metų, mokė Zarasų apskrity 
Bikūnų kaimo mokykloje. 1923 
metais tęsė mokslą Rokiškio 
gimnazijoj. Ją baigusi studijavo

____ lituanistiką Vytauto Didžiojo
dažnai universitetuose jau dir- universitete. Čia ji buvo aktyvi 
bam grupėmis, Tony Haskos pa- studenčių ateitininkių Birutės

STUDENTŲ ATEITININKŲ ŽIEMOS 
AKADEMIJA

šiamės jungtis į darbo pasaulįJau sutikę Naujuosius Metus, 
sausio pirmos dienos vakare 
būrys studentų ateitininkų su
sirinko Dainavoje Žiemos aka
demijai. Dainava buvo papuošta 
nauju sniegu ir labai šaltu oru. 
Susipažinimo vakarą su senais 
ir naujais draugais pravedė 
Julija Krumplytė. Buvo malonu 
susipažinti su dviem jaunuoliais 
iš Lietuvos, kurie buvo mūsų 
tarpe.

Sausio 2 dieną vienuolika stu
dentų išvyko slidinėjimo iškylai 
į Mt. Holly netoli Detroito. 
Kadangi oro temperatūra buvo 
žemiau 0, turėjome sunkumų 
užvesti automobilių motorus. 
Pavykus užvesti tris mašinas, 
studentai išvažiavo. Dvi mergi
nos niekad nebuvo slidinėjusios, 
bet draugams padedant, jos irgi 
išmoko ir visiems buvo jauki ir 
smagi sportiška diena. Sugrįžę 
stovyklon slidinėtojai rado pa
puoštą salę, pavadinta „Chalet 
Dainava”. Šitoje „Chalet”, mes 
pasėdėjome prie laužo ir padai
navome.

Kitą dieną prasidėjo labiau 
akademiška programa. Pirmas 
paskaitininkas buvo Tony 
Haska iš Detroito. Jis dirba Ab- 
bot Labs ir yra viena iš prekybos 
viršininkų. Jis mums kalbėjo 
kokius charakterio bruožus 
reikia turėti dirbant biznio 
srityje, kaip dirbti būreliuose su 
kitais darbininkais, o ypač — 
kaip reikia jiems vadovauti. Ka
dangi mes, kaip studentai, ruo-

ir

skaita buvo mums vertinga.
Po pietų vyko užsiėmimo 

būrelis. Būreliai vyko kiek
vieną dieną po laisvalaikio. 
Kiekvieną dieną kita/s studen- 
tas/ė ko nors mus mokė. Liudas 
Landsbergis, Laura Lapšytė, ir 
Krista Šilimaitytė vadovavo bū
reliams.

Vakare advokatas Arūnas 
Udrys pravedė pokalbį apie 
kalbos laisvę. Nagrinėjome kiek 
tikrai ribų turi kalbos laisvė. Ar 
žmogus gali stovėdamas ant
gatvės kampo dalinti skelbi
mus, kad miesto meras yra 
niekam tikęs? Ar gali jis dalin
ti tuos skelbimus, jei tie popie
riai, žmonių numesti, teršia 
gatves ir dėl to finansiniai nu
kenčia miestas, nes reikia dau 
giau gatvės valytojų? Po vaka
rienės A. Udrys mus supažindi
no su byla apie kalbos laisvę, o 
mes, pasiskirstę į dvi grupes, 
turėjome vaidinti teisininkus. 
Byla buvo apie nacių partijos 
norą demonstruoti Skokie, 
Čikagos priemiestyje, kur daug 
žydų gyvena. Klausimas buvo, 
ar jie turi teisę demonstruoti, ar 
ne. Šita byla iškelta mums, 
studentams, tikrai atsitiko ir 
buvo iškelta ir pristatyta Illi
nois Aukščiausiame teisme.

Sausio 4 dieną išklausėme dvi 
paskaitas apie tą pačią temą —

draugovės narė. Šios draugovės 
šūkis „Fides, Spės, Caritas” 
(Ištikimybė, Viltis, Meilė) buvo 
jų veiklos pagrindas. Draugovės 
narės (jų tarpe Jadvyga Drun
gaitė) aktyviai dalyvavo katali
kių moterų, jaunimo organiza
cijos „Pavasaris”, vaikų or
ganizacijos „Angelas Sargas” 
veikloje. 1929 metais šiai drau
govei ruošiant plačiai nuskam
bėjusį „XX Amžiaus šeimos 
teismą”, Drungaitė buvo pa
grindinė šio renginio organiza
torė.

Studijuodama įi redagavo 
Prano Dovydaičio įsteigtą 
moterų inteligenčių žurnalą 
„Naujoji Vaidilutė” 1932-33 ir 
1936-37 met ugrašė
šiame žurna! " ie ti' r-
eziją ir novelei, i e publi
cistinius straipsnius,t cenzijas, 
radijo ir kino scenarijus. Siejos

asmenybe r t į uita 
buvo, kaip mes turime laisvę 
formuoti savo asmenybę. Ją 
skaitė psichologas dr. Algis Nor
vilas iš Čikfr'os ir buvo pava
dinta ..Laisvo ii dabarties 
žmogus”. Popietinė paskaita 
buvo, kaip mes esame apriboti 
ir neturime galios pakeisti to, 
kas mes esame. Šią paskaitą 
skaitė neuropsichologas dr Bie
liauskas iš Ann Arboro. Abi 
paskaitos buvo labai skirtingos

STUDENTŲ DĖMESIUI

Visi studentai ateitininkai 
kviečiami dalyvauti sausio 27 - 
29 d. Dainavoje vyksiančiame 
„ZuperSavaitgalyje”. Bus ir 
suvažiavimas, kurio metu išsi
rinksime naują Studentų Atei
tininkų sąjungos — SAS centro 
valdybą.

Savaitgalyje dalyvavimo 
mokestis 35 dol. — susimokėju
siems nario mokestį. Nario 
mokesčio nesumokėję, turės 
mokėti 40 dol. Visi laukiami.

ASS CV

į Ų,
Studentai ateitininkai diskutuoja 1994 m. Dainavoje vykusioje SAS Žiemos 
akademijoje.

kūriniai buvo spausdinami 
„Naujoje Vaidilutėje”, „Ryte”, 
„Naujoje Romuvoje”, „Ateity
je”, „XX Amžiuje”, „Moteryje”, 
„Moterų dirvoje”, „Pavasaryje” 
ir kitoje periodikoje, pavyzdžiui, 
1934 metais jos novelė „Nukly- 
dėliai meilėje” buvo išspaus
dinta per tris „Lietuvos aido” 
numerius. Redaguodama „Nau
jąją Vaidilutę”, ji suorganizavo 
jos priedą „Rimties valandėlę”, 
skirtą mergaitėms vidurinėse 
mokyklose. Ji net planavo leisti 
joms atskirą šio vardo žurnalą, 
bet tam užmojui neatsirado lė
šų. Ji daug darbo įdėjo į Lietu
vių katalikių moterų draugijos 
leidžiamą žurnalą „Moteris”, 
redaguodama jį su pertrauko
mis nuo 1935 iki 1940 metų, kai 
šis žurnalas buvo okupantų bol
ševikų uždarytas. Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, laukda
ma, kad atsikurs Lietuvių kata
likių organizacija, jinai parašė 
joms:

v 9
„Zaliuokim rūtom, kvepėkim 

mėtom,
Švytėkim, kaip lelijos baltos — 
Gyvybės paslaptį mums

patikėtą
Aukokim Dievui nekaltą!”

Drungaitė savo kūryboje buvo 
„Lakštingala, kuri negali ne
čiulbėti”, net būdama paprasta 
kolūkio darbininke. Ji nenusto
jo rašiusi ir sovietinės okupaci
jos metu. Tačiau ji nepritaikė 
savo „čiulbėjimo” sovietinio ir 
melo šmeižto melodijoms, kaip 
tai padarė kai kurie rašytojai, 
nors >r buvo gundoma rusų pa
reigūnų įsijungti į sovietinės 
„kultūros” veiklą. Jie žadėjo jai 
kitokį gyvenimą, kurį ji leng-

n davė mums dvi perspektyvas 
apie ką mes esame ir kas mes 
galime būti.

Paskutinį vakarą, užbaigiant 
Akademiją, Rima Ješmantaitė 
pravedė žaidimus. Pažaidėm, 
praleidome laiko su draugais, o 
jau iš ryto susitvarkėme ir 
išsiskirstėme. Žinojom, kad 
susitiksime „ZuperSavaitgaly
je” Dainavoje sausio mėnesio 
gale. Akademija buvo įdomi ir 
paskaitininkai daug prisidėjo prie 
mūsų programos. Dėkingi esa
me T. Haskai, adv. A. Udriui, 
dr. A. Norvilui ir dr. Bieliaus
kui. Vienas minusas — Akade
mijoj buvo mažas skaičius 
dalyvių — tik dvylika studentų 
ateitininkų dalyvavo, nors buvo 
išsiųsta 150 pranešimų ir dar 
telefonų buvo 50 kvietimų. Mes 
pasigedom daugiau dalyvių, 
ypač kai atsiminėm, kad pernai 
buvo daugiau negu trisdešimt 
studentų Akademijoje. Tikėki
mės, kad šis studentų nedaly
vavimas yra laikinas, kad 
daugiau studentų pasirodys 
ateinančiuose susibūrimuose.

Kristina Liaugaudaitė

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

8840 8. Pulaskl Rd.
Tel. 312-888-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medlcere Aeelgnment”.
Sumokama po vizito.

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

18300 West Ava., Orland Perk 
708-340-8100 

10 W. Martin, Nepervllle 
708-385-8778

Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-887-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

18805—127 St.
Lemont, IL 80430 
Tai. 815-723-0383

7600 W. College Dr.
Palos Helghts, IL 80453

Tai. 708-381-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

0358 S. Robertą Road 
Hlckory Hills 

Tai. (708) 808-2131
Valandos pagal susitarimą

ILLINOIS PAIN TRCATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312-726-4200
Elgm 706-622-1212 

McHenry 815-344-5000, ext 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S. Kedzie
Tol. 708-638-6500

Vai. 9-5 kasdien

DR. DANA M. BALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd. 
Westcheater, IL 60153 

Tol. 706-631-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St., Chicago. IL
Tai. 312-738-8888

4707 S. Gilbert, LaGrange. IL
Tai. 708-382-4487

Kab. tai. 312-888-3188 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6748 Waat 63rd Street
Vai: pirmad ir ketvrtd 3 v. p.p —6 v.p.p. 

Kitomis dienomis — susitarus

uiDALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

7915 W.171at 
Tinley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 8. Maln St. 
Matteason, IL 60443
Tel. 708-748-0033 

Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Puleekl Rd.. Chicago, IL 

Raz. 708-422-7807 
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

Family Medlcal Clįnic 
15505 — 127 St.. Lemont, IL 5043S

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (708) 257-2255

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Rldgeland Ava. 
Chicago Rldge, IL 60415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5780 Archar Ava.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.) 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

Kab. tol. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 

Chicago, III. 60652

Cardlec Dlegnosis, Ltd. 
Marųuette Modlcal Buildlng

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629

Tel. (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 SI. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tai. (312) 925-2670

1185 Dundea Avė., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą
•132 S. Kedzie Ava., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hills. IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimąDR. JOVITA KERELIS

Dantų Gydytoja
3315 W 55th St . Chicago, IL

Tai. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL

Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Lisle, IL 60532
Tel. 708-963-1410DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas ir akupunktūra

7271 S. Harlem, tai. 708-594-0400 
Brldgevlew, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchMter St., Elmhurst, IL 80128 

709-941-2809
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-634-1120

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė —- Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽL'OBA, M.D.
AKIŲ CH RURGIJA

AKIŲ L GOS
Good Samarltan Medlcal Center- 

Napervllle Cempu*
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652 
Tol. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , antr 9 v r - 12. 
ketvd 12-4 v p p. penktd 12-6 v v
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Rimties valandėlė

DIEVO ŽODIS MUS JUNGIA

t

Kas sekmadienį susirinkę, 
girdime Dievo žodį, skaitomą 
Sventąjame Rašte, klausomės jo 
aiškinimo, ir jis mus paveikia, 
mus keičia, mus jungia į vieną 
Kristaus kūną su kitais, kartu 
su mumis susirinkusiais garbin
ti Dievą, dalintis jo gėrybėmis, 
dalyvauti jo amžinoje ir mūsų 
pačių gyvenimo aukoje. Ir nors 
Jėzus įsteigė Eucharistiją, jis, 
kaip žmogus, pats gimė tautoje, 
kuri jau prieš jį turėjo seną Sv. 
Rašto tradiciją ir, joje išaugin
tas, tą tradiciją tęsė.

Pirmame skaitinyje iš Nehe- 
mijos knygos (Neh 8:2-6, 8-10) 
girdime, kaip visą pusdienį Se
nojo Testamento kunigas Ezd- 
ras susirinkusiai tautai skaitė 
Įstatymo knygą ir žmonės šį 
Dievo žodį priėmė: „Visi, iškėlę 
rankas, atsiliepė: Amen, Amen! 
Paskui nusilenkė, puolė prieš 
Viešpatį žemėn ir veidu lietėsi 
žemės”.

Nors Ezdras gyveno palygin
ti vėlai žydų istorijoje — apie 
428 m. prieš Kristų — jis atliko 
maždaug antrojo Mozės vaidme
nį. Jis surinko ir suredagavo 
šiandien mūsų turima forma 
pirmas penkias Senojo Testa
mento knygas, nežydų vadina
mą Pankiaknygę, žydų vadina
mą Tora, arba Įstatymą. Kaip 
šiandien žinome, tos knygos, ir 
visas Šv. Raštas, neatsirado iš 
karto — nebuvo vieno žmogaus 
ar vienu kartu parašytos, o 
prasidėjo žodžiu kartojamais 
Mozės (kuris kalbėjosi su Dievu) 
palikimo pasakojimais ir maldo
mis. Tai buvo išmokstama at
mintinai ir perduodama vis 
naujoms kartoms, pagaliau vie
nur ar kitur užrašoma ir saugo
ma. O Ezdras, tuos įvairius raš
tus surinkęs, suredagavo į vie
ną, penkių Mozės knygų rinkinį 
— Įstatymą.

Žydų tradicijoje šis skaitinys 
reikšmingas ir tuo, kad čia gir
dime apie tą įvykį, su kuriuo 
prasidėjo žydų Šv. Rašto aiški
nimo tradicija: „Ezdras skaitė iš 
Dievo Įstatymo knygos skyre
liais, o levitai juos aiškino taip, 
kad žmonės galėtų suprasti, kas 
buvo skaityta”. Kad žydų tau
tai per Mozę duotas Dievo žodis 
būtų tautoje gyvas besikeičian
čiose epochose, Ezdro laikais jis 
buvo išverstas iš senovinės, ne
benaudojamos Hebrajų kalbos į 
šnekamąją Aramajų kalbą su 
įvairiais paaiškinimais; šie ver
timai vadinami „Targum”. Ez
dro laikais taip pat pradėjo būti 
renkami pasakojimai ir apsaky
mai, iliustruojantys ir ryškinan

tys Šv. Rašto pritaikymą naujų 
laikų aplinkybėse; jie vadinami 
„Haggadah”. Ir ilgainiui, jun
giant šias aramąjiškas Šv. Rašto 
tradicijas su vėlyvąja Hebrajų 
teisės tradicija, kūrėsi vadina
masis Talmudas.

Panaši Šv. Rašto skaitymo ir 
aiškinimo tradicija, surenkant 
Šventraščio pasakojimus ir pri
taikant naujoms gyvenimo aplin
kybėms, matoma ir Luko Evangeli
jos pradžios žodžiuose (Lk 1:14): 
„Daugelis jau yra mėginę išdės
tyti raštu pasakojimą apie mū
suose buvusius įvykius, kaip 
mums perdavė nuo pradžios sa
vo akimis mačiusieji ir buvusie
ji žodžio tarnai. Taip pat ir aš... 
nusprendžiau surašyti... sutvar
kytą pasakojimą, kad įsitikin
tum tikrumu mokslo, kuriuo esi
išmokytas”.

Iš šių žodžių matome, kad 
Evangelija, kaip ir Mozės Įsta
tymas, vystėsi pirmųjų apaštalų 
(„nuo pradžios savo akimis ma
čiusiųjų”) mokyme ir jų sekėjų 
raštuose. Todėl ir Naujajame 
Testamente yra keturios Evan
gelijos, o priedo dar šv. Pauliaus 
bei kitų apaštalų laiškai ir Ap
reiškimo knyga, kuriuose taip 
pat ryškėjo Jėzaus mokymo pri
taikymas pirmaisiais Bažnyčios 
vystymosi ir augimo dešimtme
čiais .

Bet evangelistas Lukas tik 
tęsė tai, ką Jėzus, išugdytas 
žydų tradicijoje, pats darė (Lk 
4:14-21): „Jėzus atėjo į Nazare
tą, kur buvo užaugęs. Šeštadie
nį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą 
ir atsistojo skaityti. Jam pada- 

| vė pranašo Izaijo knygą. Atvy- 
I niojęs knygą, jis rado vietą, kur 

parašyta: Viešpaties Dvasia su 
manim, nes jis patepė mane, 
kad neščiau gerą naujieną varg
dieniams...” Paskaitęs šią seną, 
aštuonių šimtmečių senumo 
pranašystę ir atsisėdęs atgal į 
vietą, jis ją paaiškino žmonėms, 
nes jie nebūtų tikėjęsi jos išsi
pildymo nežymiame Nazarete 
augusiame jų kaimynų sūnuje. 
Jėzus tarė: „Šiandien išsipildė 
ką tik Jūsų girdėti Rašto žo
džiai”.

Tiek Senajame Testamente, 
tiek ir Naujajame, Dievo žodis 
tegali būti suprastas vieningo
je bendruomenėje, nors jos na
riai, kaip ir dera atviroje bend
ruomenėje, kuri pripažįsta skir
tingų jos narių individualumą ir 
jų savito įnašo į bendruomenę 
svarbumą, būtų ir labai skirtin
gi, tiek talentais — dovanomis, 
tiek ir tautybe. Anot šv. Pau
liaus (1 Kor 12:12-30), „Mes visi

Palangos šaulių choras Sedos kapinėse gieda „Marija, Marija”, pagerbiant kapinėse palaidotus 
Tėvynės apsaugos rinktinės savanorius. Nuotr. Meči8lovo silinsko

„KARINIAI NUSIKALTĖLIAI, 
ŽUDANTYS RUSIJOS ATEITĮ”

ONA VOVERIENĖTaip pavadino rusų karinę va
dovybę vienas rusų demokratų 
vadas G. Popovas. Jis pasiūlė 
Rusijos prezidentui Jelcinui kuo 
greičiau atšaukti karo veiksmus 
Čečėnijoje, atleisti Černomyr
diną, o Gračiovą, JegoVovą ir 
Stepašiną atiduoti karo tribu
nolui. Sustabdyti karinius 
veiksmus ir pašalinti Gračiovą 
bei Jegorovą pareikalavo ir Ru
sijos Dūmos frakcija „Vybor 
Rossiji” (Glinskis J., „Lietuvos 
aidas”, 1995 m., saus. 3).

O Čečėnijoje jau visas mėnuo 
liejasi kraujas. Keli tūkstančiai 
išžudytų. Daugiausia vaikų, 
moterų ir senelių. Atrodo, kad 
rusai užsibrėžė tikslą išžudyti 
čečėnus iki paskutinio vaikelio, 
kaip kadaise lenkai išžudė jot
vingius, lietuvių gentainius. Su
lyginta su žeme keletas kaimų, 
Grozno priemiesčiai. Grozną sie
kiama „nušluoti” nuo žemės 
paviršiaus. Kas penkiolika mi
nučių,skrydis po skrydžio Groz
nas bombarduojamas raketo
mis. Ant taikių gyventojų ban
domos lazerinės ir valdomos 
trajektorijos bombos, naikinami 
vaikų namai, ligoninės, naftos 
perdirbimo įmonės. Nenutrūks
ta pabūklų „Grad” ir „Uragan” 
gaudesys. Net rusų gyvenvietė

buvome pakrikštyti vienoje 
Dvasioje, kad sudarytume vieną 
kūną, visi — žydai ir graikai, 
vergai ir laisvieji” — visi esame 
ugdomi to paties Kristaus Dva
sioje jo žodyje, esame maitina
mi to paties Kristaus Kūnu ir 
Krauju, kad Kristaus mistinio 
kūno labui mokėtume aukoti 
tas dovanas, kurias mus sukū
ręs Dievas mums patikėjo.

Aldona Zailskaitė

Novyje Atagi sulyginta su žeme. 
Po griuvėsiais žūva tūkstančiai 
ligonių, senelių, vaikų. Apšau
domos gyvenvietės Urus Mar- 
tan ir Jermolovka, kur susi
kaupę tūkstančiai pabėgėlių. 
Žūstančiųjų klyksmai ir dejo
nės. Niekas jų negelbsti, nesu
teikia medicininės pagalbos. 
Grozno gatvėse šimtai nukautų 
agresoriaus kareivėlių, Rusijos 
motinų vaikų. Daugelis jų į ka
riuomenę buvo paimti tik lap
kričio mėnesį, neapmokyti kau
tis, bet išsiųsti į Čečėnijos fron
tą, į mirtį. Čečėnai savo žuvu
sius karius surenka ir palaido
ja, o rusų kareivėlių lavonus 
maitoja jų tėvynainių mėtomų 
bombų sprogimai, kolona po 
kolonos puolančių tankų vikš
rai. Tūkstančiai Rusijos moterų, 
motinų ir žmonų gaus praneši
mus, kad jų mylimieji sūnūs ir 
vyrai „dingo be žinios”. Visko 
matęs Afganistane, rusų ka
riuomenės vadas, generolas 
Gromovas karo Čečėnijoje kru
viną siaubą pavadino baisiu 
pragaru, kokio jis dar nėra 
regėjęs.

Čečėnų žudynėms pritaręs 
JAV prez. Bill Clinton, Didž. 
Britanijos John Mąjor ir Vokie
tijos Helmut Kohl išleido džiną- 
vampyrą iš butelio. Jis tapo ne
bevaldomu. Kaip serbų vadui 
Karadičiui, taip ir generolui 
Gračiovui generoliškos ambici
jos aptemdė protą. Jis jau nebe
klauso Jelcino įsakymų nu
traukti Grozno bombordavimą, 
nereaguoja į pasaulio vadovų ir 
visuomenės nuomonę.

Jelena Bonner, Andriejaus 
Sacharovo našlė, karą Čečėni
joje pavadino trečiuoju tėvynės

karu, nuo kurio priklausys Ru
sijos likimas.

Kaip ir „geležinės uždangos” 
laikais, ir dabar blokuojama in
formacija. Jau žuvo ar piktava
liškai nužudyta keletas žurna
listų. Tarp jų ir jauna amerikie
tė, fotožurnaliste Cynthia El- 
baum. Liejasi melo upės. „Me
lo atžvilgiu mes pralenkėme ko
munistus ir netgi Gebelsą”, — 
taip įvertino Rusijos „informa
ciją” Sergiejus Kovaliovas, 
buvęs Rusijos „Žmogaus teisių 
gynimo komiteto” pirmininkas. 
Po šio pareiškimo jam teko at
sisveikinti su savo postu. Į jo 
vietą paskirtas jo bendrapavar- 
dis V. Kovaliovas, nesibodintis 
melu. Teko atsisveikinti su dar
bu ir Rusijos TV vadovui Popco- 
vui. Rusijos TV laida „Vesti” 
pateikdavo objektyvesnę infor
maciją apie karo Čečėnijoje 
žiaurumus. Taigi, Rusijos agre
sija Čečėnijoje parodė jos tikrąjį 
imperinį veidą, pastangas bet 
kokių aukų kaina išsaugoti savo 
koloniją, nostalgiją totalitariz
mui.

Demokratija Rusijoje jau pa
smaugta.

Ar turi Rusija ateitį? Ar gali 
turėti ateitį tauta, žiauriai 
išžudžius! kitą tautą? Rusijos 
ateitis žudoma Čečėnijos kare. 
Rusijos ateitį sieja profesoriaus 
V. Landsbergio vaizdas iš „Ber- 
liner Morgenpost”: „Grozno 
griuvėsiuose devyniolikmetis 
belaisvis verkia, prisimindamas 
jaunutę žmoną ir vienerių metų 
dukrelę. Iš jo kuopos šimto dvi
dešimt vyrų tik jis vienas likęs 
gyvas” (V. Landsbergis, „LA”, 
1995 m. saus. 7).

Ar nenuves generolai Rusiją 
į tokią ateitį?

Danutė Bindokienė

„Išdykusio vaiko” 

pokštai

Kai susirenkam skirtingų 
pažiūrų žmonės ir nenori leistis 
į ginčus, saugiausia pokalbiui 
tema yra oras. Kiekvienas gali 
nusiskųsti ar pasidžiaugti 
esama temperatūra, prisiminti 
įvykius iš praeities. Tačiau 
pastaruoju laiku, ir apie orą 
bekalbant, daugeliui pakyla 
kraujospūdis, nes „kažkas ne 
taip su šios planetos klimatu”. 
Niekad, rodos, anksčiau žmonės 
nepastebėję tokių kraštutinių 
klimato svyravimų, nenuosek
lių pasikeitimų. Galima beveik 
būtų tvirtinti, kad kažkas tyčia 
„žaidžia” su klimato kontrolia
vimo aparatais ir viską sujau
kia.

Nebe pirmą kartą žiniasklai- 
doje pasirodo ispaniškas žodis EI 
Nino — vaikas, vaikelis. Jau 
prieš keletą metų mokslininkai 
suprato, kad EI Nino turi galbūt 
daugiausia įtakos mūsų plane
tos klimato pasikeitimams. 
Jeigu dažnai linksniuojama Mo
tina Gamta, tai EI Nifto yra jos 
vaikas, mėgstantis krėsti ne
malonius pokštus — vienur nu
kreipdamas nesibaigiančius 
lietus, kitur derlingus laukus 
paversdamas dulkančia dyku
ma, dar kitur nenormaliai 
sušildy damas žiemą ar atšaldy- 
damas paprastai šalčio nepažįs
tančius kraštus.

Tą „išdykėlį” gamtos „vaiką” 
verta arčiau pažinti, kad leng
viau suprastume ir jo išdaigas. 
EI Niiio yra periodiškai, 
maždaug 2-10 metų tarpais, atsi
randantis vandens sušilimas 
Ramiajame vandenyne, netoli 
Ekvadoro ir Peru krantų. 
Įšilimas atsiranda dažniausiai 
apie Kalėdas, tad iš čia ir 
pavadinimas EI Nino, atseit Kū
dikis, gimusio Jėzaus pavyz
džiu. Net ir nežymus vandeny
no paviršiaus temperatūros 
pasikeitimas gali turėti 
nemažos įtakos vėjo krypčiai, 
sukelti uraganus, sausras ir po
tvynius aplink visą Žemės 
rutulį.

EI Nino išnyksta, kaip ir atsi
radęs, be jokios žinomos priežas
ties. Sušilimo periodas gali būti 
trumpas arba tęstis kelerius 
metus. Mokslininkai tvirtina, 
kad EI Niiio reiškiniai per 
pastaruosius 15-20 metų gero
kai padažnėjo. Pvz., pagal ap- 
draudos bendroves, turėjusias 
apmokėti katastrofinių viesulų 
nuostolius, 60-tame dešimt
metyje buvo 8 plataus masto

audros pasaulyje; 70-tame — 14; 
80-tame jau 29. Panaši situacija 
su sausromis ir potvyniais. 
Žemės klimato tyrinėtojų 
nuomone, EI Nino ypač stipriai 
pasireiškė 1982-83 m. Tuo metu 
Kaliforniją taip pat nusiaubė 
lietūs, o Australija kentėjo saus
ras. Vandens temperatūra 
1982-83 m. pakilo 34 laipsnius, 
todėl ir 1990 m., kai Ramiojo 
vandenyno centrinėse srityse 
temperatūra pradėjo stipriai 
didėti, buvo laukiama katastro
fiškų klimato pasikeitimo 
pasekmių. Tų pačių metų liepos 
mėn. N. Zelandiją suspaudė 
žiema, šalčiausia per 16 metų. 
Tarp EI Nino „pokštų” buvo 
sausra ir badas Afrikoje, Mis- 
sissippi upės išsiliejimai Ameri
kos Vidurio vakaruose, dešim
tys tūkstančių potvynio aukų 
Bangladeshe, lietingųjų laiko
tarpių sutrikimas Pakistane, 
Indijoje ir t.t.

Kompiuterių pagalba sten
giamasi atspėti EI Nino atsi
radimo datas. Prieš kiek laiko 
atsitiktinai pastebėta, kad kai 
kurie pasikeitimai gamtoje gali 
taip pat išpranašauti EI Nino 
pradžią. Pvz., Kalifornijos 
mokslininkai, tyrinėję paukš
čius vienoje saloje, netoli vietos, 
kur paprastai pasireiškia EI 
Nino, pastebėjo, kad 1982 m. 
milijonai vandeninių paukščių 
staiga iš salos dingo, palikdami 
neužaugusius savo vaikus gaiš
ti badu. Vienintelė logiška prie
žastis — EI Niiio pradžia, kai žu
vys, paprastai labai gausios tose 
vietose, nepakęsdamos sušilusio 
vandens, pasitraukė tolyn, o su 
jomis ir paukščiai, kurie jomis 
mito. Pasibaigus EI Nino perio
dui, paukščiai — ir žuvys — 
grįžo, bet įvykiai pasikartojo 
1985 m. (tris mėnesius prieš 
oficialiai paskelbtą ir kompiu
teriais nuspėtą EI Nirto pradžią) 
ir vėl 1989 m. Paukščiai ne tik 
reagavo į esamą padėtį, bet kaž
kokiu būdu „žinojo” iš anksto, 
kas turi įvykti.

Kiekvieną kartą, kai gamta, 
pagal kurią žmogus reguliuoja 
savo gyvenimą, bent kiek 
iškrypsta iš vėžių, to iškrypimo 
pasekmes jaučia visa planeta. 
Juo daugiau žmogus sužino, 
išmoksta apie savo aplinką ir 
stengiasi pažinti gamtą, tuo 
daugiau nežinomųjų iškyla. EI 
Nino periodiškas pasikarto
jimas yra kaip tik vienas labiau
siai nesuprastų galvosūkių.

• ♦.
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Gauname lietuvišką gazietą — „Lietuvius”; galima 
gauti net Vienos kioskuose. Kartais parašau vieną kitą 
eilėraštį. Vieną buvau pasiuntęs tilžiškei „Ateičiai”. 
Atspausdino, bet pats nemačiau, neteko skaityti nei vie
no „Ateities” numerio.

Nagi gal ir užteks šį sykį. Rašyk, Juozai, daugiau 
apie save, apie pažįstamus. Kur kiti jūsų šeimos nariai? 
Tad laukiu laiško. Leonardas Žitkevičius”.

Gruodžio 11 d. gaunu atvirlaiškį iš Coburgo. Ka
dangi minimas Kęst. Žygas, tad jau aišku, kad tai bus 
brolis. Adresas nėra visas, bet yra firmos pavadinimas, 
kurioje dirba. Tad tuo adresu rašau laišką.

Darbe kartą praėjau pro šalį kambario, kuriame 
būdavo kažkoks uždengtas objektas. Tai dabar tas ob
jektas buvo atidengtas. Ką pamačiau, šiurpulys nukrėtė. 
Tai buvo lyg torpedos, tik žymiai didesnis, smaigalys. 
Torpedas buvau matęs, o čia nepalyginamai didesnis 
pločio atžvilgiu. Ir beveik priekyje patupdyta ta sujungtu 
baterijų grupė. Grįždamas atgal, žiūrėjau visai į 
priešingą pusę, kad kas manęs nepastebėtų. Darbe taip 
elgiaus, kad nebūtų jokio įtarimo. Tuo metu Anglija 
buvo apšaudoma V 2 raketomis, tad buvo aišku, kam 
tos mūsų baterijėlės buvo skirtos. Užtaiso uždegimui 
tokios didelės baterijos nereikėjo. Turbūt ji buvo skirta 
degtuvui ir vairų kontrolei. Apie tai net puse lūpų nie
kam ir net broliui nesakiau. Tik kiekvieną sykį, kuo
met į slėptuvę reikėjo eiti, tai kinkos daugiau drebėdavo.

Miestas puošiasi Kalėdų šventėms

Paskutinės dvi savaitės prieš Kalėdas šiame krašte 
praeina su kalėdiniu ženklu. Kalnuose jau sniegas, 
miškai ir eglutės apsidengusios sniego patalais. Stirnos, 
ieškodamoas maisto, išeina į miškų pakraščius, tad daž
nokai tenka ir jas pamatyti. Kraštovaizdis kaip ant ka
lėdinių atviručių. Tai visai nenuostabu, nes Lietuvoje 
buvusios atvirutės daugiausia šiuose rajonuose ir buvo 
spausdinamos. Krautuvėse prekių nėra, bet langai ka
lėdiškai papuošti. Nors aplinkui kalnai apaugę miškais, 
tačiau papuošimui eglučių beveik nevartoja.

Miesto aikštėse, restoranuose, krautuvėse, miesto 
rotušėje bei geležinkelio stotyje nuo lubų kabo eglėšakių 
arba žalių lapų su raudonomis uogomis vainikai, papuoš
ti raudonais, sidabriniais ar auksiniais kaspinais. 
Rosmary tokį vainiką man atnešė ir nuo lubų mūsų 
kambaryje pakabino. Paskui mačiau, kad dėl to vainiko 
šeimininkė buvo nelabai patenkinta. Jai nelabai 
patinka, kad pas mane kitos ateina. Kuomet savo ar
timuosius beveik jau susiradau, tai pradėjau beveik 
kasdieną laiškus iš įvairių vietovių gauti: iš Berlyno, 
Breslau, Dresdeno ir Vienos. Ir visi prašo sąrašų 
apylinkėje gyvenančių lietuvių. Pasidariau beveik in
formacijos centru. Kadangi mūsų apylinkėje daug lie
tuvių nėra, tad ilgai netruko tuos sąrašus sudaryti.

Gruodžio 21 d. gaunu atvirlaiškį iš Coburgo, rašo 
brolis.

„Mielas Brolau! Džiaugsmingai sveikiname Jus abu 
Vokietijos žemėje! Čia, Coburge esame: Jonas, Jadzė, 
švog. Vincas su žmona ir sūnumi, na ir aš su visa savo 
šeimynėle. Vokietijos sieną perėjome tik spalio 4 d., o 
Coburge esame nuo spalio 29. Jonas gyvena atskirai. 
Laiškus geriausiai rašyti jo adresu: 13a Coburg i. Bay., 
Hutstr. 26. šventėms būtinai atvažiuokite pas mus, t.y. 
į Hahnweg Str. 118, Maschinenfabrik H. Waldrich. Mū

sų butas prie fabriko vartų, tai vartų sargyba nurodys. 
Laukiame atvykstant!”

Tai, va, aš jau liepos mėn. gale pradėjau jų ieškoti, 
rašinėjau laiškus į Berlyną, Dresdeną, Vieną, Breslau 
ir kitur, o jie dar po Suvalkijos daržines stumdėsi. Ir 
pasitaikyk tu man, kad, nors Vokietija ir didelė, imk 
ir atsirask beveik mūsų pašonėje.

Nors ir karas siaučia, sirenos kaukia ir miestai dega, 
bet gyvenimas savo keliu eina. Visi stengiasi bent kokia 
smulkmena savo gyvenimą paįvairinti. Darbovietėje vie
ną vakarą buvo Kalėdų vaišės. Žinoma, iš tų vaišių — 
tai beveik tik vardas. Direktorius ir visa vadovybė 
sveikino ir laimingų švenčių linkėjo. Kiekvienam buvo 
dovanų paketėlis: kišeninė lemputė, pritaikyta mūsų 
baterijėlėms), keletas baterijų, šukos ir skutimosi pei
liukų dėžute. Pagal karo sąlygas, gerai ir tai. Vokiečiai 
gavo ir po butelį vyno.

Mes vyno negavome, dėl to Rosmary labai jaudino
si. Atrodė, lyg jos kaltė tai būtų. Už tai mane pasikvietė 
pas save tą vyno butelį išgerti. Per radiją labai dažnai 
girdėti: „Stille nacht, heilige nacht” melodijos garsai, 
sirenos kaukia ir girdime bombonešių dūzgimą. Pasi
taiko, kad giesmės melodiją pakeičia pranešimas: „Dė
mesio, dėmesio, puolimas. Stambūs priešo daliniai — 
kryptimi...” Vakare oro puolimai veik padvigubėjo, ar 
dar daugiau. Nespėja atšaukti pavojų, ir vėl sirenos 
kaukia.

Nors langai ir užtemdyti, vis vien prasiskverbia ma
žas šviesos pluoštelis. Lauke girdėti: „Gesinti šviesas!” 
Tad šviesas gesiname, patamsyje nėra ko veikti, todėl 
anksti einame gulti. Gatvėse visą laiką girdėti žmonių, 
bėgančių į slėptuves kaukšėjimas. Mes normaliai į 
slėptuves nebėgame, jeigu langai per daug dreba, užsi
traukiame duknas ant galvos ir bandome miegoti. Iš ry
to turime anksti keltis, kadangi traukinys išeina šeštą 
valandą.

Kalėdų rytas, skubame į stotį. Coburgą pasiekiame 
dar su tamsa. Kadangi miestą pusėtinai gerai žinome, 
tad nieko nesiklausę susirandame. Brolio šeima dar tik 
keliasi, sveikinamės — tiek daug įspūdžių, tad skubame 
vienas per kitą viską iš karto pasakyti. Mūsų išgyve
nimai, žinoma, negalima nei lyginti su jų. Jie apie du 
su puse mėnesio stumdėsi pačioje pafrontėje. Iš pradžių 
po Suvalkiją, o paskui Rytprūsiuose. Maži vaikai, duk
relė vos trijų mėnesių, tad tos daržinės ir pašiūrės pa
liks atmintyje dar ilgiems laikams.

Kitas brolis atsigabeno dviratį net iš Kauno. Dalį 
kelio juo važiavo, o kitą dalį su ant jo uždėtais ryšuliais 
stūmė, kol galų gale pakrovė į traukinį. Kalėdiniams 
pietums gavome cepelinų su arkliena. Skanu, net ausys 
raitėsi. Valgome ir gardžiuojamės. Bevalgant paskelbia 
oro pavojų. Bombonešiai skrido gana žemai. Nuo pilies 
pusės pasigirdo priešlėktuvinių pabūklėlių šaudymas. 
Iš garso ir šūvių dažnumo, atrodė, šaudė 38 mm pabūk
lėliai. Tad bombonešiai, nors ir žemai skrisdami, bet 
būdami 3 km aukštyje, nuo tokių pabūklėlių jau buvo 
saugūs. Atrodė, kad tie šaudytojai patys susiprato, tad 
netrukus nustojo.

Bekalbėdami prisimena mano lagaminus, kuriuos 
daviau į Suvalkiją išvežti. Jie, manęs nesulaukdami ir 
brolienės tėviškę apleisdami, juos sode užkasė. Daug 
įspūdžių, politikuojame ir karo eigą svarstome. Visi 
klausimai būtų aiškesni ir mintys ryškesnės, jeigu būtų 
cigarečių. Gerą dūmą užtraukus, atrodo, ir kalba sklan
desnė. Brolis sugalvojęs pakaitalą: netikrą arbatą, gal 
kokie aviečių lapai ir stimburiai. Sukamės „bank- 
rutkea”, papsime, čiaudome, bet cigarečių neatstoja.

Mums visuj įspūdžius bepasakojant, ateina laikas 
ir į namus važiuoti. Vieni kitiems linkime laimingų 
Naujų metų ir kitas Kalėdas jau švęsti Lietuvoje!

(Pabaiga)
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EKONOMIKOS ŽVILGSNIS
IŠ LIETUVOS

KALBININKAI IR 
VERSLININKAI

Vėlų rudenį Vilnius pasipuošė 
spalvingais, modernios išvaiz
dos spaudos kioskeliais, ant ku
rių iš tolo šviečia baltas užrašas 
„Prince”. Vienuolika kioskų, 
kurių kiekvienas kainuoja 
14,000 dolerių, Lietuvai padova
nojo Danijos tabako bendrovė 
„House of Prince”. Nuo pasta
tymo dienos šie kioskai Vilniu
je tapo aistrų objektu ir jų li
kimas neaiškus. Prekybos ženk
las „Prince” pirmiausia nepati
ko sostinės kalbos tvarkytojai 
A. Šiupienienei, paskui į kovą 
su lietuvių kalbos „teršimu” 
įsijungė ir kiti kalbininkai. 
Kaip rašo Giedrė Bradauskienė 
„Lietuvos ryte”, A. Šiupienienė 
surinko ir nusiuntė Seimui bei 
vyriausybei 300 parašų, kuriais, 
anot jos, žmonės rodo nepritari
mą šiam užrašui ant spaudos 
kioskų. Ji sako, kad „Prince” 
niekas nereikalauja versti į lie
tuvių kalbą — tai nekeičiamas 
prekės ženklas, tačiau jis neturi 
dominuoti.

Pasak miesto kalbos tvarkyto
jos, tereikia užrašą „Lietuvos 
spauda” parašyti didesnėmis 
raidėmis už „Prince”. Tačiau 
dailininkų pasiūlytą eskizą, kur 
„Lietuvos spaudos” ženklas be
veik pusantro karto didesnis už 
„Prince” atmetė Valstybinės 
kalbos inspekcijos viršininkas 
D. Smalinskas. Pasak jo, pasiū
lytas projektas pažeidžia Prekių 
ženklų įstatymą, Mažmeninės 
prekybos taisykles ir Vilniaus 
mero potvarkį. Įstatymas pažei
džiamas tuo, kad „Prince” pre
kės ženklas įregistruotas tik ta
bakui, rūkymo reikmenims ir 
degtukams, o kioske parduoda
ma spauda. Ir taip toliau, ir t.t.

Ekonomikos ministrą A. Vasi
liauską neseniai aplankė Dani
jos ambasadorius Lietuvoje D. 
Nielsenas, norėdamas sužinoti 
kilusio triukšmo dėl Danijos 
kompanijos „House of Prince” 
Lietuvai padovanotų kioskelių. 
Neseniai buvo aptartos ir 
„House of Prince” investicijų 
Lietuvoje galimybės. Ši bendro
vė nori statyti Lietuvoje tabako 
fabriką, kuris kainuotų 2 mili
jonus dolerių ir atsirastų 30 lais
vų darbo vietų.

Lietuvos investicijų agentūra 
išplatino pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad ne mažiau už savo 
kalbą turėtume gerbti ir palan
kiai mums nusiteikusių užsie
nio šalių pagalbą. „House or 
Prince” kompanija, padovano
jusi Vilniui spaudos kioskelius, 
tikisi matyti čia ir savo rekla
mą.

Tėvynėn apsaugos rinktinės kūrimosi vieta įamžinta PliukSės dvaro rūmuose.
Nuotr Mečislovo Silinsko

„Lietuvos spaudos” komer
cinio skyriaus viršininkas Ž. 
Verbickas sako, jei nebus leista 
naudoti „Prince” kioskų, nu
kentės tik vilniečiai, nes mies
te labai stinga spaudos kioskų. 
„Lietuvos spauda” neišgali nu
sipirkti net ir pigiausio lie
tuviško, kainuojančio 6,000 litų, 
kiosko. Ž. Verbickas tvirtina, 
kad ant kioskelių bus užklijuoti 
dideli „Lietuvos spaudos” ženk
lai, net jei jų ir nepatvirtins ati
tinkamos žinybos.

„Šis triukšmas dėl mūsų kios
kų kilo iš lietuvių baimės, kad 
užsienio bendrovės ateis į mies
tą ir atims, užgrobs, pakeis jų 
gyvenimo būdą”, sako „House 
of Prince” bendrovės regiono 
menedžeris Ralf Ploufmann 01- 
sen. „Nepaisant to, kad mane 
Danijoje supa užsienietiški už
rašai ir aplinka, aš išlieku labai 
daniškas”. Pasak R. Ploufman- 
no Olseno, jei Lietuvoje norima 
uždrausti reklamuoti „Prince” 
gaminius, turi būti svarbi 
priežastis. „Jei pasakysite, kad 
mūsų produkcija nekokybiška, 
todėl jos nevalia reklamuoti, 
mes jokių pretenzijų neturėsi
me, bet imtis ir šiaip sau už
drausti reklamuoti prekės ženk
lą — tai jau komunizmas”, ma
no jis.

Pasak danų menedžerio, 
„House of Prince” sieja savo 
ateities planus su Lietuva, nors 
čia ir kasdien keičiasi įstatymai, 
dėl kurių turi kažkas pasikeisti 
ir bendrovės darbe. Danijoje ta
bako gamintojai su vyriausybe 
turi 3 susitarimus dėl reklamos. 
Lietuvoje nėra net abstraktaus 
reklamos įstatymo, kad užsienio 
bendrovės galėtų legaliai rekla
muoti savo produkciją.

„House of Prince” buvo ne 
vieno muzikos festivalio rėmė
ja Lietuvoje. Tada niekam ne
kliuvo „Prince” ženklas. Da
bartinį „kioskelių skandalą” 
danų bendrovė pasirengusi iš
spręsti labai paprastai — išvež
ti juos į kitas Baltijos valstybes, 
kurios kitaip supranta rinkos 
ekonomiką, rašo „Lietuvos ry
tas”.

O šių eilučių autorė gali pa
tvirtinti, kad tai ne pirmas atve
jis, kuomet iš Vilniaus išvejama 
užsienio bendrovių reklama. 
Panašus triukšmas jau buvo 
kilęs, kai sostinės centre buvo 
pastatytas daugelio vilniečių 
pamėgtas, taip pat originalios 
išvaizdos laikrodis su užrašu 
„Marlboro”. Pseudopatriotai 
laimėjo, laikrodis buvo demon
tuotas. Beje, Vilniuje dabar 
nebėra nė vieno laikrodžio.

Kūčių vakaras Daugėliškyje, kur senelius su krikščioniška meile globoja klebonas kun. Kęstutis 
Ralys (kairėje).

„LITPOLIINTER” TURTAS 
VARŽYTINĖSE

„LitPoliinter” firma, turinti 
daugiau nei 800 indėlininkų, 
jau nuo praėjusios vasaros turi 
finansinių sunkumų. Kreditorių 
susirinkime birželio mėnesį fir
mos prezidentas Romas Bubne
lis ruošėsi žmonių indėlius „įšal
dyti” metams. Kai kurie indė
lininkai atsiėmė savo pinigus 
prekėmis iš „LitPoliinter” 
parduotuvių. Kiti kreipėsi į 
teismą. Kauno miesto apylinkės 
teisme buvo iškelta daugiau nei 
70 civilinių bylų, kurias kredi
toriai laimėjo.

Kaip rašo „Lietuvos aidas”, iš 
viso „LitPoliinter” iš žmonių 
buvo surinkusi apie 12 mln. li
tų. Maždaug 3 mln. Lt indėli
ninkams buvo grąžinta. Firma 
turi ir kitų skolų: mokesčių 
inspekcijai — 362,000 litų, Mui
tinės departamentui — 1 mln. 
400,000 litų, kitoms firmoms ir 
organizacijoms — 386,000 litų.

Prieškalėdinę savaitę Kauno 
antstolių kontoroje vyko viešos 
varžytinės, kuriose buvo par
duodamas „LitPoliinter” pri
klausantis turtas — 3 butai, 
gyvenamojo namo dalis ir san
dėlis. Ne visas turtas buvo 
parduotas varžytinėse. Gauti pi
nigai kol kas bus laikomi Teis
mo antstolių kontoros sąskaito
je, kol vyksta parengtinis tar
dymas baudžiamojoje byloje fir
mos prezidentui R. Bubneliui.

„LitPoliinter” televizijos 
dviejų aukštų pastatas Lapėse 
netoli Kauno su jame esančia 
įranga buvo parduotas už 1 mln. 
450,000 litų, kur kas pigiau, nei 
įsigyta. Vėliau šis turtas buvo 
įkeistas Žemės ūkio bankui už 
paskolą. Jeigu paskola nebus 
grąžinta, gali būti, jog „LitPo
liinter” televizija atiteks Žemės 
ūkio bankui. Neoficialiomis ži
niomis, kontrolinį šio banko ak
cijų paketą ketina įsigyti 
EBSW grupė, rašo „Lietuvos 
aidas”.

„LitPoliinter” temą nagrinė
ja ir verslo savaitraštis „Nauja

sis kapitalas” Nr. 18. Tiksliau 
— kam „Ancorobankas” dalija 
kreditus. „Ancorobankas” yra 
vienas iš keturių komercinių 
bankų, kuriam buvo patikėta 
skirstyti Švedijos kreditinės 
organizacijos „AB Svensk Eks- 
portkredit” 28.5 mln. dolerių 
paskolą. Kaip „Naujajame kapi
tale” rašo Laimas Fergizas, 
„Ancorobankas” nutarė „LitPo
liinter” skirti 425,000 dolerių 
ilgalaikį kreditą. Lapkričio 3 d. 
„Ancorobanko” valdytojas A. 
Nausėda „Naujojo kapitalo” ko
respondentui sakė, jog bankas 
atsisakęs kredituoti „LitPoliin
ter”. Tačiau, praėjus lygiai 3 sa
vaitėms, „LitPoliinter” prezi
dentas R. Bubnelis žurnalis
tams jau teigė, jog visos finan
sinės problemos bus išspręstos, 
bus atsiskaityta su indėlinin
kais, atlyginimai ,sumokėti ir 
televizija klestės. Pasirodo, 
skęstančiai firmai, nuo kurios 
nusigręžė visi bankai, pagalbos 
ranką ištiesė R. Bubnelio uoš- 
vis(!) A. Nausėda ir suteikė 
480,000 dolerių ilgalaikį leng
vatinį kreditą. Iš tų pinigų „Lit
Poliinter” sumokėjo skolas už 
televizijos kanalo nuomą.

„Tikėtina, jog bankininko 
žentas būtų paėmęs daugiau, 
bet pagal vyriausybės nutarimą 
bankas savo nuožiūra negali 
skirti vienam ūkio subjektui 
didesnį nei 500,000 dolerių kre
ditą be vyriausybės pritarimo”, 
rašo „Naujasis kapitalas”. 
„Tačiau ši kliūtis nesunkiai bu
vo apeita, sukuriant naujas fir
mas ir joms suteikiant stam
biausius leistinus kreditus. Ar 
tik ne tokiu būdu gimė uždara 
akcinė bendrovė ‘Lažas’, ku
riai ‘Ancorobankas’ paskyrė 
400,000 dolerių kreditą ir akci
nė bendrovė ‘Ksantas’, gavusi 
480,000 dolerių”. Žurnalisto 
turima informacija, „Lažui” 
vadovauja R. Bubnelis. Kreditas 
„LitPoliinter” buvo panaudotas 
skoloms apmokėti bei darbuo
tojų atlyginimams išmokėti. 
Tuo tarpu Švedijos kreditas bu
vo skirtas investiciniams pro
jektams.

TREČDALIS PIENINIŲ 
BANKRUTUOS

Prieš 5 metus Lietuvos pieni- 
ninkąi perdirbdavo daugiau 
kaip 3 mln. tonų pieno. Šiemet, 
pasak Žemės ūkio ministerijos 
mėsos ir pieno pramonės sky
riaus viršininkės, N. Maksima- 
vičienės, 44 pieno perdirbimo 
įmonės teperdirbs 1.18 mln. to
nų pieno. Įmonių pajėgumai ge
riausiu atveju išnaudojami tik 
50 procentų.

„Lietuvos rytui” N. Maksima- 
vičienė sakė, kad bent trečdalis 
pieninių Lietuvoje turėtų bank
rutuoti. Jau dabar, pasak jos, 
ties bankroto riba yra Kretin
gos, Nemenčinės pieninės, Jo
niškio sūrio gamykla. Kredito
riai bankrotų joms neskelbia, 
nes bankai gauna delspinigius 
ir jiems tai yra naudinga. N. 
Maksimavičienės nuomone, di
džiausią krizę Lietuvos pieni
ninkai, ypač gaminantys svies
tą, patyrė 1993 m., kai Rusija už 
įvežamus pieno produktus ėmė 
30 proc. muitus, o Lietuvos rin
ka buvo užversta pigiu užsienie
tišku margarinu. Nors tarp Bal
tijos šalių Lietuva 1993-aisiais 
pagamino daugiausia pieno pro
duktų, bet jų lietuviai suvalgė 
mažiau už latvius ir estus. Pieno 
pramonė labai kenčia dėl žmo
nių nuskurdimo.

GAMINS VAIKIŠKUS
INVALIDŲ VEŽIMĖLIUS

Anksčiau „Puntukas” Vilniu
je buvo Lengvosios pramonės 
ministerijos projektavimo ir 
konstravimo biuras. Čia buvo 
gaminami automatiniai įrengi
niai lengvosios pramonės įmo
nėms, biuras turėjo bronzos, 
aliuminio ir ketaus liejyklą. 
Biure dirbo daug projektuotojų, 
konstruktorių, ekonomistų, 
gamtos apsaugos specialistų. 
Šios tarnybos, išskyrus konst
ruktorius, dabar išnykusios.

1992 m. vyriausybė „Puntu
ką” atidavė Invalidų draugijai. 
„Puntukas” jau gamina invali
dams 25 rūšių techniką, tarp jų 
— vežimėlius. Svarbiausia, kad 
vežimėliai būtų lengvi ir paslan

kūs. Mat nei Lietuvoje, nei Ry
tuose negaminami invalidų ve
žimėliai su varikliais. Kelios 
įmonės yra sukonstravusios to
kius, bet jie labai brangūs, o 
miesto gatvės visiškai nepritai
kytos jais važinėti. Kitais me
tais „Puntukas” pradės gaminti 
dar 7-8 naujus įrenginius žmo
nėms su negalia. Taip pat ir vai
kiškus vežimėlius. Vaikiškų ve
žimėlių gamybos ir pritaikymo 
Lietuvoje projektas parengtas 
kartu su Didžiosios Britanijos 
organizacija „Motivation”.

1995 m. „Puntuko” specialis
tai ketina pagaminti pirmuo
sius 200 vaikiškų invalidų veži
mėlių. Įmonė pajėgi pagaminti 
daugiau, o ir poreikis kur kas 
didesnis, nes cerebraliniu para
lyžium Lietuvoje serga apie 
1,500 vaikų, ketvirtadalis jų ne
vaikšto, tačiau tam reikia papil
domų lėšų. Vien gamybai pradė
ti reikia maždaug 150,000 litų, 
kuriuos tikimasi gauti iš vals
tybės biudžeto. Apie tai rašo An
tanas Ališauskas „Lietuvos ai
de”.

KIEK DAR DIRBS
IGNALINOS ATOMINĖ 

ELEKTRINĖ
Lietuvoje viešėjusi Australijos 

Tasmanijos universiteto tyrinė
toja ekologė Amanda Banks ma
no, kad Ignalinos AE liko „gy
venti” 10-15 metų. Interviu 
„Lietuvos aidui” ji sakė: 
„Faktas, kad ilgiau kaip iki 
2004-2007 metų ją eksploatuoti 
neįmanoma. Po to reikės statyti 
naują reaktorių. Lietuva, ir taip 
turėdama nemažai skolų, pini
gų tam tikrai neras, o paskolos 
taip pat negaus: nė vienas pa
saulio bankas šiandien neteikia 
paskolų atominiams reakto
riams statyti. Taigi Ignalinos 
AE likimas nulemtas. Įžvelgiu 
čia didžiulę socialinę katastro
fą. Jei elektrinės likimas nulem
tas, tai joje dirbančių žmonių, jų 
šeimų bei atominės energetikos 
specialistų likimas kol kas jokia 
vyriausybine programa ne
sprendžiami. Jiems gresia ne
darbas”.

Toliau interviu A. Banks pa
stebi: „Netenka prasmės nei 
tolesnė statyba, nei tos lėšos, 
kurios jau yra investuotos. Hid- 
roakumulacinė skirta naktinei 
atominės elektrinės gaminamai

Lietuvoje susitikę (iš kairės): V. Kulnys, Canada; dr. Albina Prunskienė, 
„Lietuvos Našlaičių globos” komiteto pirm. (JAV), buvęs premjeras Aleksan
dras Abišala ir Gražina Landsbergienė, „Lietuvos Našlaičių globos" pirm. 
tėvynėje. Visi jie stengiasi padėti vargstantiems Lietuvoje.

energijai akumuliuoti ir pateik 
ti dienos metu, kai energijos pa
klausa stipriai šokteli”.

Ekologės manymu, Lietuva 
teturi vieną išeitį — išmokti 
taupyti energiją, nes netradici
nių energijos šaltinių — vėjo, 
biologinių dujų, medienos atlie
kų — duodami energetiniai iš
tekliai yra labai maži.

JAV LIETUVIAI REMIA
TŪKSTANČIUS ŽMONIŲ 

LIETUVOJE
Taip mano Čikagos firmos 

„Transpak” savininkas Romas 
Pūkštys. Interviu „Lietuvos 
rytui” Pūkštys sakė, kad jo skai
čiavimais, per „Transpak”, 
veikiančią 7 metus, į Lietuvą 
bent kartą ką nors yra siuntę 
apie 8,000 Amerikos lietuvių. 
Vien „Transpak” atstovai Lie
tuvoje bent kartą yra aplankę 
apie 40,000 adresatų. Žinant, 
kad panašia veikla JAV užsi
ima dar 3 firmos, galima pada
ryti išvadą, kad šalpa ir labda
ra iš Amerikos pasiekė ne ma
žiau kaip šimtą tūkstančių žmo
nių.

Pasak R. Pukščio, didžiausią 
siuntinių dalį sudaro siuntiniai 
giminėms ir draugams. Tačiau 
ne mažiau aktyvios yra Lietu
vių moterų draugija, BALF, 
Amerikos lietuvių bendruome
nės socialinių reikalų skyrius. 
Siuntų yra gavę Plungės, Kazlų 
Rūdos, Panevėžio vaikų namai, 
Kauno vaikų globos namai, 
Kauno kūdikių namai, A. Jony
no internatas. R. Pūkštys inter
viu šiltai atsiliepia apie da
bartinį Sveikatos apsaugos mi
nistrą Antaną Vinkų, kuris „ne
mažai prisidėjo prie to, kad 
‘Transpak’ agentūra tampa svar
biausia tarp Amerikos lietuvių, 
siunčiant labdarą į Lietuvą”. 
Kartu R. Pūkštys pastebi, kad 
„Transpak” daro viską, kad 
siuntos nepasimestų, koduoja 
kiekvieną pakraunamą ir iš
kraunamą paketą.

Rima Jakutytė

• Gerald Ford, perėmęs 
JAV prezidento pareigas iš 
priversto atsistatydinti prez. 
Richard Nixon, 1973 m. gruo
džio 7 d. paskelbė jam amnesti
ją, dovanodamas visus nusižen
gimus dėl Watergate įvykio.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Greitai Ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą 
sumą.
* 4% iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas 
ir yra nuolaidų.
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto 
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

Kairys Baltlc Expadltlng 
817 Frulttand Rd.

Stonay Craak, Ont.
Canada 18E SA6

Tai. 905-643*3334 / Fax. 008-643-8680

t
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Vita ir Edvardas Auštrai.

VITOS IR EDVARDO 
VESTUVĖS

t

k»

Pereitų metų rugsėjo 10 d. Šv. 
Jurgio liet. bažnyčioje, Nor- 
wood, MA, kun. Vincas Valka- 
vičius sutuokė Vitą Špakevičiū- 
tę ir Edvardą Auštrą. Taip 
penkerių metų tarpe jam teko 
suteikti moterystės sakramentą 
visoms trims seserims: Dan
guolei, Brigitai ir Vitai Špa- 
kevičiūtėms. Prie altoriaus 
jaunuosius palydėjo tėvai: Rena
ta ir Julius Špakevičiai ir Valė 
ir Edvardas Auštrai. Palyda — 
Brigita Rasienė, Danguolė 
Špakevičiūtė-Altman, Juozas 
Auštras, Dana Auštraitė-Mac- 
Donald, Rachel Wohanka, Jo- 
seph Santos, Richard McLaugh- 
lin ir Russell MacDonald.

Po sutuoktuvių svečiai važia
vo į Maironio parko (prie 
Worcesterio) salę. Pokylio eigai 
vadovavo Audra Užpurvytė - 
Parker, specialiai vestuvėms at
skridusi iš Paryžiaus. Ji pristatė 
salėn įeinančius jaunųjų tėvus, 
palydą ir pro iškeltų juostų var
tus — jaunuosius: Vitą ir Edvar
dą Auštrus. Tėvams juos su
tikus su duona, vynu ir druska 
ir pirmajam pabroliui Juozui 
Auštrui pakėlus taurę, pagie
dota ilgiausių metų. Vaišių 
metu trumpas sveikinimo kal
bas pasakė abu jaunosios tėvai, 
jaunojo tėvas ir Vitos krikšto tė
vas Gediminas Kurpis iš Kana
dos. Po trumpą, šiltą žodį tarė 
ir abu jaunieji, sveikindami 
gausiai susirinkusius iš arti ir
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Petronėlė Orintaitė

♦ ,

1995 m. vasario 18 d. pedago
gei, rašytojai, poetei, daugelio 
kūrinių ir straipsnių lietuvių 
spaudoje autorei, Petronėlei 
Orintaitei sukanka 90 metų.

P. Orintaitė gimė 1905 m. va
sario 18 d. Liepalotų kaime, 
Bublelių valsč., Šakių apskr. 
1925 m. baigė Vilkaviškio Žibu 
rio gimnaziją ir tais pačiais 
metais pradėjo studijas Lietuvos 
universiteto Filologijos ir peda
gogikos fakultete 1929 m., 
baigus universitetą, mokytojavo 
Tauragės mokytojų seminarįjoje

toli svečius, dėkodami tėvams. 
Svečiai valgė, gėrė, šoko ir 
linksminosi ligi po vidurnak
čio... Rytojaus dieną vestuvinė 
puota tęsėsi jaunosios tėvų 
namuose Westwood, MA. Poves
tuvinė kelionė — Havajai. Šiuo 
metu jaunavedžiai gyvena Cam- 
bridge, MA.

Vita Špakevičiūtė baigė 
Brown universitetą BA laipsniu 
iš ekonomijos/matematikos. Dir
ba finansine analiste inves
tavimo firmoje Bostone. Ji yra 
baigus Bostono aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą, laisvai 
kalba ir rašo lietuviškai. Daug
metų skautavo ir šoko tautinius 
šokius su Bostono sambūriu. 
Šiuo metu — sekretorė Taupos 
lietuvių federacijos kredito uni
jos valdyboje.

Edvardas Auštras baigė Wor- 
cesterio politech. institutą su 
bakalauru industrinėje inži
nerijoje. Padirbėjęs Ray
theon bendrovėje, grįžo įsigyti 
magistro laipsnį į Mass. u-tą 
(MS industrinėj inžinerijoj). 
Dabar dirba UPS firmoje. Jis 
yra ilgametis Bostono „Gran
dis” sporto klubo narys, tinkli- 
ninkas. 1991 m. dalyvavo Lietu
voje įvykusioje sporto šventėje. 
Brightono lietuvių klubo 
valdybos narys.

Mielai lietuviškai jauna
vedžių porai — gražaus, lai
mingo šeimyninio gyvenimo!

J. Gbt.

ir net keliose gimnazijose, įskai
tant Augsburgo gimnaziją.

Šiaulių gimnazijoje ji buvo 
mano lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytoja. Ji labai skyrėsi 
nuo kitų pedagogų. Mane la
biausiai stebino jos sugebėjimas 
tvarkytis su mokiniais. Graži, 
28 metų mokytoja septintoje ir 
aštuntoje berniukų klasėje! 
Paprastai su tokiais 19 ar 20 
metų jaunuoliais tik vyrai 
mokytojai galėdavo susitvarky
ti, ir tai ne visi. Moterims, o dar 
jaunoms, tai būdavo neįvykdo
ma misija. Tačiau P. Orintaitė 
neturėjo tokios problemos, nes 
ji buvo pripažintas visų mokinių 
autoritetas. Ji niekuomet ne
tramdydavo mokinių nei pakel
tu balsu, nei bausmėmis.

Kaip pedagoginėje veikloje, 
taip ir kūryboje jai buvo charak
teringas blaivus ir realistinis 
požiūris į gyvenimą. Ji neveng
davo diskutuoti su mokiniais 
įvairiomis temomis, jos klasėje 
visada būdavo rami ir darbinga 
atmosfera. Manau, kad visi jos 
mokiniai prisimena ją tik geru 
žodžiu, kurio ji tikrai yra verta.

Petronėlė Orintaitė yra para
šiusi apie porą tuzinų įvairių 
kūrinių. Kai kurie jų yra išvers-

PAGALBOS RANKA JAUNIMUI 
LIETUVOJE

Toronte, Prisikėlimo parapijos 
klebonijoje — Tėvų pranciškonų 
namuose, plačiais žingsniais ir 
dažniausiai malonia šypsena 
veide, koridoriais į vieną nuoša
lesnį kambarį dažnai nužings
niuoja aukštokas, gerai pažė
lusią barzda jaunuolis. Į pran- 
ciškoną lyg dar ir nepanašus, 
bet ateityje — tik vienas Dievas 
žinę... „Kas jis toks?” — dingteli 
mintis. Ir štai mudu jau šneku
čiuojamės.......

—...Esu gimęs 1962 liepos 5 d. 
Kanadoje — Hamiltone, Ontario 
provincijoje,-bet kai tėvai tais 
pačiais metais nusipirko Bur- 
lingtone namus, į šį miestą 
išsivežė ir mane.., — dėsto savo 
mintis Ričardas Liškauskas. Pa
sirodo, kad šeimoje tėvai kalbė
davo su vaikais lietuviškai, o 
vyriausias Liškauskų sūnus au
go kartu su dviem — ketveriais 
ir pusšeštų metų — jaunesniais 
broliais. Visus tris sūnus Liš- 
kauskai, patys būdami tikintys 
lietuviai, vesdavosi šventadie
niais bažnyčion, keleris metus 
juos leido į katalikų mokyklą. 
Vyriausio sūnaus Ričardo, pasi
rodo, būta ne pėsčio vaikino: tu
rėdamas 16 metų, jis nuspren
džia dingti iš namų. Visiškai pa
mirštama bažnyčia ir nors vidu
rinė mokykla buvo lankoma, 
bet ir tos pagaliau atsisakyta. 
Kaip nusprendusiam savaran
kiškai gyventi, reikia pačiam 
užsidirbti duoną — restorane.

Po kiek laiko, anot paties 
Ričardo, kai jau buvo sulaukęs 
24 metų amžiaus, — viskas pa
sikeitė — staigus gyvenimo lū
žis. Dievas gailestingumo pirštu 
palietė jaunuolio širdį — Šv.

’ Dvasios galybe Ričardas vėlei 
grįžta į Bažnyčią. Vėl praside
da prasminga, su religija susi
jusi veikla: žinias ir ryšį su ant- 
gamte diena po dienos stiprina 
uoliai lankomas maldos būrelis, 
ne viena konferencija, dvasiniai 
susitelkimai, seminarai ir kitos 
šios srities auklėjimo priemo
nės. Tuo metu subrendo noras 
stoti į vieną iš geriausių kata
likų Ohaio Steubenvilio (Ohio, 
Steubenville) Tėvų pranciškonų 
vadovaujamą universitetą 
(FUS). Pasak Ričardo, — .jau
čiau, kad Viešpats mane šaukia 
tenai mokytis”. Visados trūko 
pinigų, bet nėra tokios padėties, 
kad nebūtų išeities: po dvejų 
metų studijos pradėtos , o pas
kutiniame kurse Ričardas pa
kviestas padirbėti į Austriją, iš 
kur grįžęs, 1994 m. gegužės 
mėn.,gauna psichologijos baka
laurą.

Neatsitiktinai pradėta bičiu
lystė su Lietuva. Iš Austrijos 
1993 m., kartu su FIRE (Ugnis) 
grupe, Ričardas dalyvavo kon
ferencijose Klaipėdoje, Vilniuje

ir Kaune gybė susitikimų, 
pažinčių ir pokalbių su įvairaus 
amžiaus ir profesijų žmonėmis 
ti rsi Mozei Viešpats pasakė, — 
baigus mokslus, padėti Lietu
vai. Tiktai — kaip? Angliškai su 
lietuviais nesusikalbėsi? O nei 
p.ffigų, nei p aktikos, nei 
pakenk uno mokslo dar neturi
- 5į bakalaw neužtenka. Su 
to ųaia ir daugybe klausimų Ri- 
ča la' Vėl išvyksta į Austriją. 
Ge iau apie pasaukimą, visai 
negalvoti. Mokslai artėja prie 
pabaigos. Išties —.kur dirbti? 
Kepti karveliai niekur neskrai
do. Taigi, nuo 1994 birželio 1 d. 
vėl darbas restorane. Po mėne
sio skambina torontiškė pusse
serė: „Iš Lietuvos grįžęs kun. E. 
Putrimas. Jis turi nemaža su
manymų ir kai kokių Kanados 
lietuvių katalikų centro paža
dų...” Šitaip ■ užsimezgė arti
mesnė pažintis su kun. Edžiu, 
kuris kartu su Telšių vyskupu 
Antanu Vaičiumi ir Klaipėdos 
kunigais sumanęs įsteigti 
centrą jaunimui. Kunigas Edis
— kupinas sumanymų ir gražių 
tikslų. Sumanymas — Jaunimo 
dvasinės pagalbos centras — 
vertas dėmesio ir itin šiais lai
kais reikalingas. Juk visi Lietu
vos miestai tokių įstaigų sto
koja, bet vienas iš labiausiai 
reikalingiausių — Klaipėda. 
Mat čia jau’kiek metų skundžia
masi uostamiesčio jaunimo dva
sinio pasaulio skurdumu, tie
siog — vieša ir paslėpta krize. 
Tačiau kiekviena graži mintis 
susijusi su konkrečiais praktiš
kais sunkumais: kiek visa kai
nuos, kur; tokia įstaiga dėsis, 
kas joje ir kaip ji dirbs. Ričardui 
kliūva nelengvas uždavinys: pa
rengti sąmatas ir surinkti įvai
rius kitus duomenis. Vienas to
kio uždavinio neišspręsi. Reikia 
daugelio įstaigų paramos, pata
rimų. Kanados užsienio reikalų 
ministerija, Tarptautinis moky
mo fondas, Baltijos pirminė pro
grama (External Affaires Cana- 
da, Foundation for Internatio
nal Training, Baltic Initiatives 
Program) ir kt. Kartu su kun. 
Edžiu vasarą daug valandų sė
dėta prie stalo, daug raštų 
primarginta dėl organizacinių, 
finansinių, metodinių ir kitų 
reikalų. Abu organizatoriai iš
vyksta į Europą ir po kiek laiko 
susitinka Lietuvoje. Kam? Susi-
ažinti su miestu, susitikti su 
v. Juozapo parapijos klebonu ir 

naujosios bažnyčios statytoju (o 
juk kaip šiandien svarbu kurti 
ir vidinę bažnyčią) kun. Algiu 
Baniuliu, aptarti, — nuo ko ir 
kaip pradėti Klaipėdos jaunimo 
dvasinės pagalbos centrą.

Kas jau padaryta? Ir daug, ir 
maža. Kai Ričardas išvažiavo iš 
Klaipėdos, patalpos, kurios tu
rėtų būti Tėvų jėzuitų gyvena
mame name (Smiltelės 27,5882 
Klaipėda, tel. (216) 23454, 
22489), jau buvo kone pabaigtos 
įrengti ir miesto savivaldybės 
patvirtinti šio centro įstatai, nu
tiesta telefono linija. Steigiamą 
centrą globoja vyskupas A. Vai
čius ir Sv. Juozapo Darbininko 
parapijos klebonas A. Baniulis. 
Tačiau itin svarbu ir žurnalistų 
dėmesys, kad su centro kūrimo

ti į švedų, lenkų, vokiečių, lat
vių ir anglų kalbas. Jaunimui 
skirta knyga „Viltrakių vaikai” 
1952 m. pelnė jaunimo literatū
ros premiją.

Noriu palinkėti Petronėlei 
Orintaitei dar daug saulėtų ir 
darbingų metų bei geros 
sveikatos!

E. Daniliūnas

A.P.P.L.E. kursuose Panevėžyje specialiosios pedagogikos grupės užsiėmimus veda Myra, Ritonė 
ir Javita.

Nuotr. V. Matkevičiaus

Kun. Jonas Pakalniškis

ir darbo eiga dažniau ir plačiau 
supažindintų skaitytojus. Šiame 
naujame Klaipėdos rajone at
sikels gyventi jaunos šeimos, at
siras daug jaunimo, todėl reikės 
vadovų, nes Ričardas Liškaus
kas tik apmokys vietinį, kuris 
ateityje toliau pats turės 
vadovauti šiam darbui. O kur 
dar buhalterija, spausdinama 
literatūra, klientų aptarnavi
mas, ypač jaunimo veiklos orga
nizavimas, kuris pareikalaus iš
radingumo, kūrybiškumo, jėgų 
ir žinių, išsilavinimo ir didelės 
dvasinės kultūros. Centre dir
bantis konsultantas padės jau
niems žmonėms tiek literatūra, 
tiek ir konkrečiais patarimais, 
apmokys savanorius, norinčius 
padėti pagalbos reikalingiems 
narkomanams, nesugyyenan- 
čiais su žmonomis vyrais, alko
holikais, prislėgtus nevilties ir 
besiblaškančius, nerandančius 
gyvenimo-atramos ir tikslo. Juk 
šiame centre bus skaitomos pa
skaitos šeimoms, paaugliams, 
organizuojami seminarai, studi
juojama psichologija. Kiekvie
nam norinčiam bus patariama 
asmeniškai ir grupėmis, pagal 
profesijas ir išsilavinimą. Ži
noma, pradžia išties nelengva. 
Sunku rasti rėmėjų, vadovų, fi
nansų. Kai kas jau padaryta 
tiek Lietuvoje, tiek ir Kanado- 
je:-vienur kuriama Taryba, ki
tur — šeši panašių sričių specia
listai sudarė patariamąją valdy
bą. Nūnai reikalingas ne tik vi
sos Klaipėdos miesto gyventojų, 
bet ir visos vyskupijos, tiesiog 
visos Lietuvos dėmesys ir milži
niška užsienio lietuvių pagalba. 
Daugeliui supratingų lietuvių 
dabar turėtų būti bendras rū
pestis: kuo daugiau padėti, kad 
toks centras greičiau atsistotų 
ant kojų. Pirmiausia katechetai, 
tikybos mokytojai, mokyklų psi
chologai ir per pamokslus baž
nyčiose kunigai galėtų labai pa
sitarnauti tokiam centrui: galė
tų padėti formuoti reikalingas 
grupes, turtinti veiklą, vado
vauti ir sudaryti rėmėjų, pata
rėjų būrius, atlikti kitus darbus. 
Kun. Kazimieras J. Ambrasas

• 1928 m. spalio 12 d. Bos
tono ligoninėje pirmą kartą bu-

' vo panaudoti vadinamieji „gele
žiniai plaučiai”.

• Pirmasis JAV prezidentas, 
atvykęs į svetimą valstybę, te
bebūdamas prezidentu, buvo 
Theodorę Roosevelt, aplankęs 
Panamą 1906 m. lapkričio 14 d.
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KUNIGO
JONO PAKALNIŠKIO 
AMŽIAUS SUKAKTIS

Kiekvienų Naujųjų Metų pir
moji diena į kunigo Jono Pakal
niškio amžiaus aruodą atneša 
dar vienerius metus. Laiko 
slinktyje tame aruode atsirado 
net 80 metų. Jis šių Naujųjų 
Metų pirmąją dieną šventė savo 
draugų ir artimųjų tarpe — tai 
jo gimtadienis!

Kunigas J. Pakalniškis, prieš 
penkerius metus, kartu su Ap
reiškimo parapijos bažnyčia, 
Brooklyn, NY, kurioje jis klebo
navo, atšventęs 75 metų jubilie
jų, klebono pareigas perleidęs 
kun. Vytautui Palubinskui, 
pasitraukė į pensiją. Apsigy
veno New Yorko užmiestyje, 
vyskupijos į pensiją išėjusiems 
kunigams skirtuose namuose 
(Immaculate Conception Cęn- 
ter), Little Neck, NY.

Kunigas Jonas, būdamas lais
vas nuo kunigiškų pareigų, 
namuose nesėdi. Neužmiršta 
savo buvusių parapijiečių ir, 
karts nuo karto, juos aplanko. 
O jį, nuostabiai nuolankaus ir 
ramaus būdo, nuoširdų, visuo
met pasiruošusį žmogui pagel
bėti, parapijiečiai labai mylėjo 
ir garbė; ir dabar tebemyli bei 
gerbia. Dažnai apsilanko ir savo 
buvusioje Apreiškimo bažnyčio
je. Talkina klebonui, klausy
damas išpažinčių, Mišias auko
damas. Dažnas svečias Kultūros 
Židinyje. Retas'renginys, kuria
me jis nedalyvautų. Būdamas 
namuose taip pat nenuobodžiau
ja. Prenumeruoja lietuviškus 
laikraščius ir juos ne tik skaito, 
bet ir dosniai remia. Nepamirš
tina, kad kunigas Jonas yra mu
zikas. Savo kambaryje turi pia
niną, kurio draugystėje pralei
džia nemažai malonių valandė
lių. Praėjusią vasarą, belanky
damas nemažą savo giminę, kele
tą savaičių praleido Lietuvoje. 
Tai buvo jo antras ten apsilan
kymas.

1915 m. sausio 1 d. New 
Yorko mieste, Manhattan daly
je, gimė berniukas, kuris lie
tuvių Aušros Vartų bažnyčioje 
buvo pakrikštytas Jono vardu. 
Lietuvai tapus nepriklausoma, 
jis su savo tėvais išvyko į 
Lietuvą ir apsigyveno Žemai
tijoje, Vėviržėnuose, kur Jonas 
lankė pradžios mokyklą. Gim
naziją lankė Švėkšnoje ir Klai

First In Travel To Lithuania
American Tave! Service

Dabartinės Kainos Skrydžiams
Iš Sekančių JAV Miestų l Vilnių.

Atlanta $ 668.00
Boston $621.00
Chlcago $ 590.00
Cleveland $714.00
Dalias $ 733.00
Detrolt $ 668.00
Houston $ 733.00
Los Angeles $ 826.00
Mlaml $ 686.00
New York $ 540.00
San Francisco $ 826.00
Seattle $ 8^6.00
Timpa $ 686.00
Washlngton $649.00

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Bilietai turi būti 
išpirkti iki 1995 m. sausio 27 d. Dėl smulkesnės Informacl- 
|os Ir skrydžių iš kitų miestų prašome kreiptis Į mūsų raštines. 
Siūlome bilietus Iš VILNIAUS į Įvairius JAV Ir KANADOS mies
tus. Informacilų dėl bilietų kalnų bei kitų kelionių*ir turistinių 
patarnavimų maloniai sutelks mūsų raštinių tarnautoji. ,

Aiąerlcan Travel Service 
9439 S. Kedzle 

Eveigreen Park. IL 60642 
Ptl ' 708 422-3000 
Ptl. 800 422-3190 
FAX 708 422-3163

pėdoje. Baigęs 7 klases, 1933 m. 
įstojo į Kaimo kunigų seminari
ją; teologiją ir filosofiją studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaune. 1939 m. birželio 3 d. 
Kauno katedroje jam buvo su
teikti kunigystės šventimai. Vi
karavo Kauno katedroje, o tiky
bą dėstė „Saulės” pradžios 
mokykloje. Yra buvęs kapelio
nu „Aušros” mergaičių gimna
zijoje. Raudonajam siaubui ar
tėjant prie Kauno, 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją.

Apsigyvenęs Miunchene, 
Handelio konservatorijoje studi
javo muziką. I Ameriką atvyko 
1947 m. Brooklyno vysk. 1948 
m. vikaro pareigoms buvo pa
skirtas į lietuvių Apreiškimo 
parapiją, Brooklyn, NY. Tose 
pareigose, kun. Jonas išbuvo 18 
metų. Vėliau, toje pačioje Ap
reiškimo parapijoje, iki pasi
traukimo į pensiją, 12 metų 
buvo klebonu.

30 metų Apreiškime besidar
buodamas, paliko ten gilius 
pėdsakus: padėjo organizuoti 
šeštadieninę Maironio mokyklą, 
organizavo jaunimo (skautų, 
ateitininkų) organizacijas bei 
kitas katalikiškas draugijas. 
Buvo jų dvasios vadu ir kurį 
laiką — Lietuvių Skautų Sąjun
gos vyriausiu dvasios vadu. 
Pakeltas į vyresnio skautininko 
laipsnį. Už nuopelnus skautijai 
apdovanotas ordinais. Šeštadie
ninėje Maironio mokykloje 20 
metų dėstė tikybą ir buvo jos 
kapelionas. Įvairią veiklą 
parapijoje pagyvino ir plačiai 
išvystė. Prieš pasitraukdamas į 
pensiją, kunigas Jonas gražiai 
išdekoravo bažnyčią, sutvarkė, 
jau bepradedančius „šlubuoti” 
vargonus. Visi minėti darbai 
pareikalavo arti 175,000 do
lerių. Parapiją paliko ne tik be 
skolų, bet ir su gražia atsarga.

Meldžiame, kad Visagalis 
Viešpats kun. Jono Pakalniškio 
amžiaus aruodą laikytų talpų 
dar daug, daug metų.

P. Palys

11 i
• 1946 m. gruodžio 14 d.

Jungtinių Tautų Generalinė 
asamblėja nubalsavo pagrindi
nę JT įstaigą perkelti į New

, Yorką.

American Travel Service 
Migrovė Travel - atstovas Lietuvoj 

88 Laisvės alėja 
3000 Kaunas 
Ph. 22 10 90

t
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JAV LB Kraito Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

SOCIAL SECURITY” PROGRAMOS

Paskutiniu metu visi: pra
dedant eiliniu žmogumi, bai
giant Amerikos prezidentu, 
kalba apie įvairius „Sočiai 
Security” programų pakei
timus, pagerinimus, sumaži
nimus ir t.t. Iki šiol ši programa 
— „Sočiai Security” nedarbo, li
gos, pensijų — yra viena pa
tikimiausių ir didžiausių, 
apimanti beveik visus Amerikos 
gyventojus.

Truputis istorijos. Pirmoji 
valstybė, įvedusi „Sočiai Secu
rity” programą, buvoVokietija, 
1880 metais Vokietijos kancle
ris Otto von Bismarck įvedė 
socialinės apdraudos programą 
darbininkams, kad pritrauktų 
daugiau žmonių prie savo — 
Socialistų — partijos. Vokietija 
pradžioje turėjo paprastą pro
gramą, kurią per metus kitus 
gerino, būtent: ligos draudimas 
buvo įvestas 1883 metais — kur 
darbininkas mokėjo du trečda
lius, o darbdavys vieną trečdalį 
mokesčio, o 1889 metais įvestas 
pensijų fondas, į kurį mokėjo 
darbdavys, darbininkas ir vals
tybė. Tačiau Vokietija nepri
pažino ir nemokėjo bedarbio 
pašalpos iki 1927 metų.

Kitos Europos valstybės sekė 
Vokietijos pavyzdžiu ir įvedė 
panašias programas padėti dar
bininkams nedarbo metu, ligo
je ir senatvėje: Didžioji Britanija 
— 1911 metais, Prancūzija — 
1905 m., Ispanija — 1961 m. 
Čilė buvo pirmoji Pietų Ame
rikos valstybė, 1924 metais pra
dėjusi socialinės apdraudos 
programą.

Amerikoje „Sočiai Security” 
programa valstybiniu mastu 
buvo įvesta 1935 metais pre
zidento F. D. Roosvelto. Ši pro
grama turėjo ir turi didelį 
pasisekimą, yra gerinama ir 
karts nuo karto pridedama ar 
pakeičiama, iškylant įvairiems 
žmonių gyvenimo poreikiams. 
Jei šios valstybinės programos 
šiandien nebūtų, daugeliui 
Amerikos žmonių, ypač vy
resnio amžiaus, gyvenimas būtų 
labai sunkus.

Kadangi programa yra sėk
minga ir turi daug pinigų savo 
fonde, daug kam ji rūpi. Tačiau 
ši programa yra taip sustatyta, 
kad tuos fondus negali pajudinti 
tie, kuriems jie nėra skirti. 
Tačiau tiek žmonių tarpe, tiek 
Senate yra daug kalbama ir 
diskutuojama tos programos 
reikalai.

Čia pateiksime aštuonis „mi
tus” įvairias programas, lengvi
nančias Amerikos žmonių 
gyvenimą.

1. Šios valdžios programos 
(entitlements) ne man.

Faktas. Šių programų yra 
daug ir jos vienokiu ar kitokiu 
būdu remia pusę JAV gyven
tojų. „Sočiai Security” ir 
„Medicare” yra dvi didžiausios 
ir jos šiais metais atsidūrę pavo
juje, kad gali būti sumažintos. 
Apkarpymai tiesiogiai palies 
visus, kurie šiuo metu jomis 
naudojasi, o taip pat ir tų šeimųt 
narius bei draugus. Pvz., pagal 
vieną „entitlement” reformos 
planą 5-ioms iš 6 šeimų, kuriose

yra 65 m. amžiaus ar vyresnis 
šeimos narys, gali oūti pakelti 
mokesčiai daugiau negu $1,500.

2. Kai politikai kalba apie 
„entitlement” reformą, jie 
paprastai turi mintyje suma
žinimą socialinės rūpybos netur
tingiems (welfare) reikalus.

Faktas. Politikai dažnai 
naudojasi visuomenės nepasi
tenkinimu „welfare” sistema, 
kad gautų paramos „entitle
ments” apkarpymus. Kai 
senatoriai ir Kongreso atstovai 
sako, kad jie nori apkarpyti 
„entitlements”, žinokite, kad jie 
kalba apie „Sočiai Security” 
arba „Medicare” mokėjimų 
sumažinimus.

3. „Entitlements” augimas 
yra valstybinio biudžeto defici
to priežastis.

Faktas. Išskyrus išlaidas 
sveikatos (health care) 
reikalams, „entitlements” 
išlaidos neauga greičiau, negu 
pati ekonomija. Kai kurios 
„entitlement” programos, pvz., 
kompensacija, netekus darbo, iš 
tikrųjų net mažėja. Veiksniai, 
praeityje prisidėję prie mūsų 
biudžeto deficito, yra didelis 
mokesčių sumažinimas, karinių 
pajėgų stiprinimas 1980 metais, 
o taip pat ir augantys paskolų 
procentai.

4. Visi „entitlements” yra 
vienodi.

Faktas. Politikai mėgsta 
visus „entitlements” sudėti į 
vieną krūvą, bet iš tikrųjų yra 
daugiau negu 400 skirtingų 
programų. Kai kurios, pvz., 
maisto kortelės (food stamps) ir 
„Medicaid” yra programos, 
teikiančios pagalbą vargšams, 
mažai uždirbantiems ar visai 
nedirbantiems. Šios vargšų pro
gramos yra tai, ką visuomenė 
paprastai vadina „welfare” pro
grama. Kiti „entitlements”, 
kaip „Sočiai Security” ir 
„Medicare”, yra darbininko 
uždarbis sau, reikalui atėjus, 
pagalba finansuojama dar
bininko ir darbdavio įmo- 
kėjimais. Jos yra socialinės ap
draudos (sočiai insurance) pro
gramos, kuriose visi, kurie yra 
darę įmokėjimus ir atitinka 
teisinius reikalavimus, gali 
joms naudotis.

5. „Medicare” ir „Medicaid” 
yra atsakingos už vis augančias 
sveikatos reikalų išlaidas.

Faktas. Federalinės sveika
tingumo išlaidos (health care) 
yra tik dalis didesnės vals
tybinės problemos. Didelės 
„Medicare” ir „Medicaid” išlai
dos yra simptomas, o ne priežas
tis nekontroliuotų sveikatos 
reikalų išlaidų. Paskutiniais 
metais „Medicare” išlaidos 
asmenims augo lėčiau, negu pri
vačių apdraudų, nes „Medicare” 
turi griežtą ir efektyvų išlaidų 
apribojimą. Dėl to ir privataus 
sveikatingumo išlaidos taip pat 
turi būti kontroliuojamos, kad 
tuo „health care” galėtų 
pasinaudoti visi amerikiečiai. 
Be to, „Medicare” yra produk
tyvesnis, negu privačios apdrau
dos. „Medicare” administra
cinės išlaidos yra tik 2% — tai

yra nepalyginamai žemesnės, 
negu privačių apdraudų, kurių 
administracinės išlaidos gali 
siekti 40%.

6. „Sočiai Security” ir 
„Medicare” yra turtingųjų 
„welfare”.

Faktas. Daugiau negu 2/3 
asmenų, kurie naudojasi „Sočiai 
Security” ir „Medicare” 
parama, yra šeimos, turinčios 
mažiau nei 30,000 dolerių 
metinių pajamų. Mažiau negu 
2% šeimų, turinčių per 100,000 
dolerių metinių pajamų, naudo
jasi „Sočiai Security” ir 
„Medicare” parama.

7. Vyresni žmonės gauna ne
proporcingai didesnę dalį 
valdžios lengvatų.

Faktas. Federalinės pro
gramos duoda daugiau paramos 
vyresniems, negu vaikams. Fe
deralinė valdžia yra atsakinga 
už vyresnių amerikiečių pa
jamas ir rūpestį jų sveikata. 
Valstijų ir vietinės valdžios — 
įstaigos yra atsakingos už kitus 
patarnavimus, pvz.. švietimą, 
kuriuo naudojasi jauni ameri
kiečiai. Valstijos, apskritys ir 
miestai išleidžia 10 kartų dau
giau jaunesniems, negu vyres
niems. Apskritai pagalbos išlai
dos vyresniems ir jaunesniems 
amerikiečiams yra beveik 
lygios, tik jos ateina iš skirtingų 
iždų.

8. Vyresnieji amerikiečiai 
gyvena geriau, negu kiti Ame
rikos gyventojai.

Faktas. Vidutinės vyresniųjų 
amerikiečių šeimos metinės pa
jamos yra $17,550, visų kitų 
amerikiečių — $35,960. Be 
„Sočiai Security” pagalbos, 
beveik 1/2 amerikiečių, turinčių 
daugiau kaip 65 metų amžiaus, 
skurstų. Net ir su „Sočiai Secu
rity” parama, vienas iš penkių 
vyresniųjų amerikiečių lai
komas vargšu ar beveik vargšu. 
Šiais metais vargšais (poverty 
level) laikomi tie, kurių metinės 
pajamos yra $6,930 viengun
giams ir $8,740 poroms.

Jeigu norite daugiau sužinoti 
apie įvairias „Sočiai Security” 
programas ir įvairius kitus, su 
tuo susijusius klausimus, skam
binkite telefonu 800-458-4227.

Naudotasi medžiaga iš „Mo- 
dem Maturity” (Jan/Feb. 1995).

„SOCIAL SECURITY” IR 
„MEDICARE” PAKEITIMAI

1995 METAMS

COLA (cost of living) 
gyvenimo pabrangimo pridėji
mas 2.80%.

Dirbančių mokestis į „Soc. 
Sec.” fondą nepasikeitė — 
7.65%; „Sočiai Security” dalis — 
6.20%; „Medicare” dalis —
I. 45%.

Sau dirbančio mokestis (self- 
employed) — 15.30%. Aukščiau
sias uždarbis, nuo kurio reikia 
dar mokėti mokesčius į „Soc. 
Sec.” fondą (uždirbant daugiau, 
už tai nereikia mokėti mokes
čių) — 61,200 dol. „Medicare” — 
už visus uždirbtus pinigus reikia 
mokėti mokesčius.

Pensininkas prie pensijos dar 
gali uždirbti ir nemokėti „Sočiai 
Security” mokesčių: iki 65 metų 
— 8,160 dol.,tarp 65-69 metų —
II, 280 dol.

Aukščiausia „Sočiai Security” 
mėnesinė pensija mokama dar
bininkui, sulaukusiam 65 metų ir 
išeinančiam į pensiją 1995 me
tais sausio mėn. — 1,199 dol. 
Vidutinė mėnesinė „Sočiai Se
curity” pensija: viengungiui —

„Lietuvos Vaikų vilties” savanoriai (iš 
Dijokas ir Antanas Jarūnas.

kairės): Antanas Valavičius, Vytautas
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REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,

Chicago, Ii 60629 
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus.:312-585-6100, rea.: 312-778-3971

Orkestras „NEMUNAS"

groja vestuvėms, banketams, įvairiems 
pobūviams, pasilinksminimams.

Muzika — jaunimui ir vyresniems 
Kreipkitės: Robertas Raudys 

tel. 708-301-5141

698 dol.; sutuoktinių porai — 
1,178 dol.; našlei/našliui — 656 
dol.

Aukščiausia SSI (neturtin
giems pridedama parama) mė
nesinė parama: vienam — 458 
dol.; dviem sutuoktiniams — 
687 dol.

Didžiausia suma pinigų, kurią 
gali turėti banke asmenys, 
gauną SSI priedą (nepakeista): 
viengungis — 2,000 dol.; su
tuoktinių pora — 3,000 dol.

„Medicare Part B” mėnesiniai 
mokėjimai (pensininkams iš
skaito iš pensijos čekio) — 46.10 
dol.

„Medicare Part A” mokėjimai 
ligoninei: už pirmas 60 dienų 
ligoninėje jūs mokate pirminį 
mokestį 716 dol., viską kitą 
užmoka „Medicare Part A”. Jei 
būnate ligoninėje ilgiau — už 
dienas nuo 61 iki 90 jūs turite 
mokėti už kiekvieną dieną pats 
179, kitą sumą padengia „Medi
care Part A”.

Jeigu ligoninėje būnate dar il
giau: nuo 9J, iki 150 dienų, 
„Medicare” nemoka nieko, ne
bent jūs naudojate vadinamai
siais „Lifetime Reserve Days”, 
kurių turite tik 60 visam savo 
gyvenimui. Bet, naudojant ir 
tuos paskutinių dienų mokėji
mus, jūs turite pats mokėti už 
kiekvieną dieną ligoninei po 
358 dol.

Po 150 dienų buvimo ligoni
nėje „Medicare” nieko nebe
moka. Jeigu jūs patenkate į 
„Skilled” slaugos namus, už pir
mas 20 dienų užmoka „Medi
care”. Pradedant nuo 21 dienos 
iki 100 dienos, turite pats pri
mokėti 89.50 dol. už kiekvieną 
dieną.

Informacija gauta iš „Depar
tment of Health and Human 
Services”.

Kaip matote, ilga liga — ilgas 
sirgimas, labai brangiai kai
nuoja. Jeigu neturite kito drau
dimo šalia „Medicare”, galite 
labai greitai prarasti visas savo 
gyvenimo santaupas. Būtinai 
reikia kiekvienam turėti dar 
kitą draudimą, kuris užmokėtų 
susidariusį ligoninės išlaidų 
skirtumą. Arba, jei asmuo 
neturi jokių santaupų ir jokio 
turto, tada tą „Medicaid” 
skirtumą moka „Medicaid”. 
Pvz., atiduokite — užrašykite 
viską savo vaikams ąr gimi
nėms, tuomet Amerikos valdžia 
jus gydys nemokamai. Tačiau 
tai padaryti turite 36 mėnesius 
prieš susirgimą.

Birutė Jasaitienė, Birutė 
Podienė ir Aldona Šmulkš-

tienė

POPULIARIAUSIA KNYGA 
KAUNE

Prieš keletą mėnesių Kaune 
buvo paskelbtas konkursas po
puliariausiai šiemet išleistai 
knygai išaiškinti. Pagal kaunie
čių skaitytojų knygynuose gau
tus atsiliepimus, geriausia pri
pažinta Henriko Radausko poe
zijos rinktinė — „Eilėraščiai”.

.— 1

Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-767-1929.

ORKESTRAS
Priimame išankstinius užsakymus, už 
pusę kainos! grojame ir atliekame 
programą banketuose, parengimuose, 
vestuvėse ir kitomis iškilmingomis pro
gomis. Skambinti Algimantui Barnlš- 
klul, tel. 312-436-5034.

INCOME TAX 
SERVICE

Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:

PRANAS G. MEILĖ, CPA
2649 W. 63 St.,

Chicago, IL 60629
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: raštinė 312-776-5163 

namai 708-636-5347

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded. Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.

BEN SERAPINAS 708-636-2960

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

Bake

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgalį uždaryta

BALTIC TRAVEL GUIDE
Kviečiame įsigyti naują vadovą ke
lionėms po Baltijos kraštus, čia ra
site detalią informaciją apie Lietu
vą anglų kalba, čekius $15, prašo
me siųsti: Daliui Mikutavičiui, 
2962 Majestlc čir., Avondala 
Estetas, GA 30002, Fax (404) 
325-0923.

RIMAS L. STANKUS

■ Perkant ar parduodant
■ Greitas ir sąžiningas patarnavimas
■ MLS .ompiuteriųir FAX pagalba 
’ Nuosavybių įkainavimas veltui
1 Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemą 
> Pensininkams nuolaida

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10°/o—2O°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

Ieškau darbo. Galu prižiūrėti 
senelius, vaikus, galiu pamokyti 
skambinti pianinu. Tel.

Tel. 708-636-5190

Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis?
Gediminas: tel. 312-925-4331

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 
Tel. (312) 581-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-776-1486

Namų savininkai!
Jei jums reikia skubiai ir koky
biškai atlikti namų išorės arba 
vidaus remonto bei dekoravimo 
darbus, skambinkite Nijolei,
tol. 1-312-523-7269.

Qntuj^
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ACCENT REALTY, IWC»
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

Bus. 708-636-9400 
Ras. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose.

Parduodamas „Condo”
Oak Lawn, 98 ir Pulaski, antrame 
aukšte su balkonu. Rami apylinkė. 
Kreiptis:

Rimas Stankus
RE/MAX Results 

Tel. 312-586-5959

LEMONT, IL
Parduodama* didžiulis, virš 4,000 kv. 
pėdų „custom built” namas. Puikus 
pirkinys tiems, kurie įvertina pastato 
charakterį ir kokyb. Namas erdvus; 
„related living”, atskira virtuvė; balto 
ąžuolo apdaila atriumas, skliautų lubos, 
7 langai lubose; 2 židiniai nuo grindų iki 
lubų ir dar daug įvairių priedų. Žavingas 
namas. Kaina $399,500. Daugiau 
informacijos suteiks:
DIANA RICCO, tel. 708-762-1227 
RE/MAX ONE, tel. 708-425-6600 

Kalbėti angIiškai

FOR RENT

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas antrame aukšte, nau- 
jesniame name su baldais ar be 
baldų. Marquette Parko apyl.

Tel. 312-92F-6182

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St. ir Washtenaw Avė., vienam 
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. + 
„security dep.” Kreiptis į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727.

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

HELP VVANTED

RENATA S AGENCY
Offers domestic jobs: house- 
keepers, babysitters for English 
speaking vvomen. Good pay. Call 
and leave message.

Tai. 312-286-7267

REAL ESTATE 
SALES ASSISTANT

New home builder looking for a respon- 
sible, conscientious person to work as a 
sales assistant at model home loca- 
tions. Weekends and some weekdays. 
Lemont area.

Ask for Linda 
GALLAGHER & HENRY 

(708) 482-8900

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.
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Antanas ir Bronė Jucėnai.

A.A. DR. PETRAS 
TUNKŪNAS

Pačioje pereitų metų pabaigo- bendrauti su visų pažiūrų ir 
je į amžinybę iškeliavo dr. Pet- skirtingų įsitikinimų kolego- 
ras Tunkūnas. Jis mirė gruodžio mis.
7 d. St. Petersburge, Floridoje. Jis buvo vienas iš pirmųjų stu-

Sunku net patikėti, kad taip dentų „Šviesos” organizacijos 
greitai prabėgo net šeši dešimt- steigėjų. Vėliau JAV liberalinių

pažiūrų lietuviai studentai su
sibūrė į „Santaros” orga
nizaciją. Pagaliau šios abi vie
nodos ideologijos organizacijos 
sudarė vieną „šviesęs-Santa- 
ros” federaciją, kuri dar ir 
šiandien veikia. Tunkūnas visą 
laiką buvo vienas aktyvesnių 
šios federacijos veikėjų ir viso
keriopai rėmė jos veiklą.

Atvykęs į JAV, jis įsigijo 
medicinos gydytojo teises ir 
buvo paskirtas Veteranų admi
nistracijos psichiatrinių klinikų 
viršininku. Eidamas šias parei
gas, jis nenutraukė ir mokslinio 
darbo. Dėstė medicinos mokslus 
Čikagos medicinos aukštojoje 
mokykloje. Jam teko atstovauti 
JAV psichiatrijos mokslų spe
cialistus ir keliose tarptautinėse 
konferencijose. Tuo tikslu jis

mečiai, kai aš pirmą kartą 
Dotnuvoje susitikau Petrą.
Abudu tais pačiais metais 
pradėjome studijuoti žemės ūkio 
mokslus. Jis į akademiją atvyko 
kiek anksčiau ir, apsigyvenęs 
akademijos bendrabutyje, tuo
jau artimai susibičiuliavo su 
visais kolegomis. Jis tuojau visų 
dėmesį patraukė savo visada 
gera nuotaika. Visus mus žavėjo 
jo asmeninė energija ir kasdie
ninė dinamika.

Kiek kuklūs studento ištek
liai leido, jis visada buvo elegan
tiškai susitvarkęs, o studentiš
kuose pobūviuose buvo 
nepamainomas šokėjas.

Tik gaila, kad ši mūsų artima 
draugystė greitai pasibaigė. Iš
klausęs Žemės ūkio akademijoje 
pirmą kursą, jis gavo valdžios
stipendiją ir išvyko į Švediją buvo nuvykęs net į Japoniją 
studijuoti veterinarijos mokslus.
Tačiau kiekvienų atostogų pro
gomis jis visada užsukdavo į

Vos tik apsigyvenęs Čikagoje, 
jis tuojau įsijungė į lietuvių 
visuomeninę veiklą. Labai retai 
kada apleisdavo kurį nors lietu
vių kultūrinį parengimą. Ypač 
mėgo bendrauti su akademiniu 
jaunimu. Visus nuteikdavo 
linksmai savo įgimtu humoro 
pajautimu. Be to dar buvo ir 
didelis sporto mėgėjas. Daug 
valandų yra praleidęs lauko te
niso aikštelėse.

Užsitarnavęs pensiją, Tunk
ūnas išsikėlė gyventi į Floridą. 
Paskutiniuosius savo turiningo 
gyvenimo metus jis praleido tik 
savo žmonos Danutės globoje. 
Kažkodėl visai atsiribojo nuo 
bet kokios bendrosios lietuviš
kos veiklos ir nedalyvavo bet ko
kiame visuomeniniame gyve
nime.

Jis iškeliavo į Dausų kara-j 
lystes, palikęs šviesaus,] 
kultūringo ir aukštos dvasinės1 
kultūros Lietuvos sūnaus bran
gų prisiminimą. Jo ištikimos 
draugystės ir širdingo draugiš
kumo ypač neužmirš tie, ku
riems teko laimė ilgus metus su 
juo artimiau draugauti ir bend-' 
rauti.

Jonas Daugėla

PENKERI METAI 
BE ANTANO JUCĖNO

Rodos tik vakar vežė savo pa
liegusius ar silpnesnius kaimy
nus pas daktarus ar į kokį nors 
minėjimą, ar tik aplinkai pa
keist, o jau penki metai kai nė
ra Antano Jucėno mūsų tarpe. 
Gimęs Žemaitijoj, šeštas iš šešių 
vaikų, varge našlės motinos 
augintas. Vos suėjus šešiolikai 
metų, liko našlaitis. Ėjo iš Lau
kuvos į Kauną. Kelionei jo se
sers vyras jam davė ne tik dvi
ratį, bet ir rūkytų lašinių. 
Žmogus dirbo Kaune, Spaudos 
fonde, vėliau įsitaisė mažą krau
tuvėlę. Vedė gražaus balso že
maitę Bronę Mineikaitę ir abu 
kūrė gražią ateitį. Bet... 1944 
m., kaip ir daugelis, pasitraukė 
į Vokietiją, o 1949 m. — į Ame
riką. Gyveno Hartforde, kur au
gino tris dukras ir vieną sūnų.

Nuo pirmos atvykimo dienos 
į Ameriką jie su žmona įsijungė 
į lietuvybės darbą, ieškojo būdų 
padėt Lietuvoje likusiems gimi
nėms ir visai Lietuvai. Žmona 
Bronė, būdama mokytoja, su K. 
Nenortiene ir S. Mineika įkūrė 
Hartfordo Lituanistinę mokyk
lėlę. Su laiku padaugėjo moky
tojų skaičius, bet pradžioje buvo 
daug sunkaus darbo. Visa šeima 
dalyvavo choruose, dramos ra
teliuose, skautuose. Kur tik 
reikėjo kokios pagalbos, visada 
galėjo rasti Antaną ir Bronę 
Jucėnus ir net vaikus, dirban
čius pagal kiekvieno sugebėji
mus. Tėvų pavyzdys, kaip reikia 
dirbti ir kitam padėti, buvo '*? 
priekaišto.

Išėjus pensijon, vasaras abu 
su žmona praleisdavo Center- 
ville, Massachussetts, o žiemas 
— Floridoj, Juno Beach. Buvo 
aktyvus, ypač parapijos chore.

Jis su žmona dažnai lankyda
vo Lietuvą ir vis savo vaikams 
sakė, lyg ir paslapčia, bet su 
dideliu įsitikinimu ir džiaugsmu, 
kad Lietuva atsikratys Rusijos 
pančių. Jis labai džiaugėsi, 
galėjęs dalyvauti pirmame dide
liame lietuvių susiėjime Vingio 
parke, Vilniuj, Juodojo Sekma
dienio proga. Vis kalbėjo, kažin 
kaip jis galėtų efektingiau pa
dėt kraštui, kurio prisikėlimu 
šventai tikėjo.

Nors pats neturėjo progos pa
siekti didelių mokslų, bet labai 
mėgo ir gerbė mokslą. Pats visa
da pirkdavo, net ir Memm- 
ingene būdamas, kiekvieną 
naujai išleistą lietuvišką knygą. 
Tą jis darė iki mirties. Daug

skaitė, visada ragino visus 
mokytis, siekti kuo aukštesnio 
mokslo. Jis pats turėjo ypatingą 
sugebėjimą matematikai ir 
verslui.

1989 m. susilpnėjo sveikata, o 
1990 m. vasario 3 d. sustojo jo 
visus mylinti širdis. Jo noram 
išpildyti, šeima įsteigė nedidelį 
fondą, kuris padeda Lietuvai 
laikytis savo nepriklausomybės 
per mokslą. Tas fondas yra nu
pirkęs Vilniaus universiteto fi
zikos katedrai kompiuterį, nu
siuntęs kelis šimtus fizikos va
dovėlių, kelias dešimtis aukštes
nio lygio (graduate level) vado
vėlių, Kauno Medicinos akade
mijai — instrumentų, knygų, pe
riodinių leidinių. Vilniaus uni
versiteto profesoriams jis pa
rūpino Amerikos profesinėse są
jungose narystes bei periodinių 
žurnalų. įdomiausia, kad šis 
mažas fondas rūpinasi kaip nors 
bent kelis Lietuvos kariūnus iš
kelti kandidatais į West Point, 
Annapolio ir U.S. Coast Guard 
karines akademijas. Fondas nu
siuntė Lietuvos SKAT kariams 
ruoštis egzaminams vadovėlių, 
TOEFL vadovėlių ir pakvietė 
mokytoją „pašlifuoti” kandi
datų anglų kalbą.

Estai jau turi po vieną studen
tą Amerikos karinėse akademi
jose, stengiasi ir lietuviai. Nors 
Antanas Jucėnas nebuvo vadų 
pirmoj eilėj, jo palikimas ir 
meilė Lietuvai dar duos gero il
gam laikui. 1995 m. vasario 3 d. 
prisiminsim jį Juno Beach, kur 
jo gyvybė užgeso, ir Cėnterville, 
Mass., kur jis palaidotas.

Jo gedi žmona, trys dukros su 
šeimomis, sūnus su šeima, 10 
anūkų, ir dvi, jo net nepažino
jusios proanūkės.

Liuda Avižonienė

akademiją ir noriai pasidalinda
vo savo įspūdžiais. Jį žavėjo 
Skandinavijos šalių kultūra ir 
būdinga šioms šalims demokra
tinė valstybių santvarka.

Tuo metu Lietuvos diplomati
niu pasiuntiniu Skandinavijos 
šalims buvo žinomas rašytojas 
Jurgis Savickis. Tunkūnas, vos 
tik atvykęs į Stokholmą, tuojau 
įsijungė į pasiuntinybės bendra
darbių ratelį ir palaikė artimus 
ryšius su pasiuntiniu, kuris bu
vo nepailstamas Lietuvos kultū
rinių vertybių puoselėtojas 
svečiose šalyse.

Kai Švedijoje sėkmingai už
baigė veterinarijos mokslus, 
Kaune jau buvo įsteigta Veteri
narijos akademija. Tunkūnas 
tuojau įsijungė į šios aukštosios 
mokyklos mokomąjį personalą. 
Per penkis metus išryškėjo jo 
moksliniai gabumai ir pedago
ginio darbo išskirtini sugebėji
mai. Be to jis mokėjo artimai 
bendrauti su studentais ir buvo 
jų išskirtinai mėgiamas ir ger
biamas.

Karo audros Tunkūną drauge 
su mumis visais išbloškė iš savo 
tėvynės ir jis atsidūrė Vokieti
joje. Jis pasiryžo keisti savo 
įgytą profesiją ir Tuebingeno 
universitete pradėjo studijuoti 
medicinos mokslus. Šiuos moks
lus jis sėkmingai baigė ir gavo 
medicinos daktaro laipsnį.

Studijų metu buvo įsijungęs į 
užsienio lietuvių visuomeninę 
veiklą. Tačiau didžiausią nuo 
studijų atliekamo laiko dalį jis 
skyrė lietuvių akademinio jau
nimo organizacinei veiklai. 
Tunkūnas buvo kilęs nuo Biržų 
krašto. Jis gimė 1910 m. spalio 
10 d. Rinkiškių kaime. Biržų 
krašte tuo metu vyravo protes
tantų tikėjimas. Tačiau Tunkū
nas jau pačios savo prigimties 
buvo apdovanotas giliu asmeni
nės tolerancijos pajautimu. Tad 
jis galėjo labai gražiai ir artimai

PADĖKA
Mano Vyrui

A.tA.
TADUI JURCIUI

mirus, dėkoju visiems jį palydėjusiems į Amžino Poilsio vietą. 
Didelė padėka kun. A. Paliokui už įspūdingas maldas

koplyčioje, šv. Mišių auką ir palydėjimą į kapines.
Dėkoju Korp! Neo-Lithuania už suruoštą atsisveikinimą. 
Už atsisveikinimo žodį dėkoju korporantams: A. Mažeikai,

A. Modestui, J. Jurkūnui ir A. Ruibiui, atsisveikinusiam 
draugų vardu. Ypatinga padėka O. S. Budėjams ir A. A. Rui- 
biams už suteiktą pagalbą man ir a.a. Tadui jo ligos metu.

Nuoširdžiai dėkoju visiems už man pareikštą užuojautą, 
gėles, aukas šv. Mišioms ir šalpos organizacijoms.

Liūdinti žmona Dagmara Jurcienė.

*VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ALGIRDAS ALBERTAS 

BOREIŠIS
Gimęs gražioje Aukštaitijoje. Palikęs gimnazijos 

suolą kovojo Lietuvos savanorių eilėse. Savo 
finansinėmis išgalėmis baigė, vidurinę mokyklą ir uni
versitetą. Dirbo mokesčių inspektoriumi Kaune. 
Amerikoje — restoranų savininkas. Buvo aktyvus patrio
tas, kol jėgos leido. Laike ilgos, sunkios ligos, kantriai 
ir tyloje nešė kančią, kol Dangaus Tėvas pasiėmė 
skausmuos iškilnintą jo sielą, kurią ir mes palydime į 
Laimės Karalystės Viešpaties maldos fragmentu —

„Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes 
atleidžiame savo kaltininkams, o Viešpatie!”

Mylintys — sūnus, duktė ir anūkai.

Pranė Šlutienė su gyd. Laima Tikuišiene, kuri pereitais metais stažavosi Il
linois universiteto klinikose Programai tarpininkauja Lithuanian Mercv Lift.

Gražių laikų ir brandžios šiandienos kolegei MARI
JAI MARKULIENEI, jos dukrai RASAI, savo dalios 
pilnai dar nesuvokiantiems našlaičiams ir visiems 
nelaimės paliestiems artimiesiems, ankstyvame 
amžiuje mirus Žentui, Vyrui ir Tėvui

A.tA.
JUOZUI ALEKSIŪNUI,

užuojautą reiškia

Bronė ir Vytautas Volertai

• Prez. Richard Nixon 1972 
m. lapkričio 22 d. panaikino 
daugiau kaip 22 metus besitę
sianti draudimą kelionėms į ko
munistinę Kiniją.

Mūsų mielam Kolegai, kurio šypsena ir šiluma palietė 
visus,

A.tA.
JUOZUI ALEKSIŪNUI

mirus, žmonai RASAI, sūnums DARIUI, LINUI ir 
ANDRIUI, broliui KSAVERUI reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Antras Kaimas

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. sausio mėn. 21 d.

A.tA.
SALOMĖJA ENDRIJONIENĖ

TAMOŠAITYTĖ

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. sausio 20 d., 6:25 vai. ryto, sulaukusi 76 

metų.
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: vyras Viktoras, duktė Danutė Pape, žentas 

Russell, sūnūs: Audris ir Gintaras; anūkai: Krista Šilimaitytė, 
Gintaras Endrijonas; Lietuvoje sesuo Elena Červinskienė su 
vyru Eduardu ir šeima; Kanadoje svainis Alfredas Bražys ir 
kiti giminės.

Velionė buvo Jaunimo centro ilgametė direktorė, Jaunimo 
centro Moterų Klubo pirmininkė, Putnamo Marijos Seserų 
rėmėjų pirmininkė; taip pat buvo ilgametė Šv. Kryžiaus 
ligoninės operacinio skyriaus vedėja; priklausė Lietuvių 
Skaučių Seserijai ir įvairioms lietuviškoms organizacijoms.

Velionė pašarvota šeštadienį, sausio 21d. nuo 5 v.v. iki 
9 v. v. ir sekmadienį, sausio 22 d. nuo 2 iki 9 v. v. Petkus Mar
ųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas 
sausio 22 d. 7 v.v.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 23. d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Jaunimo centrui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, duktė, sūnūs, anūkai, sesuo ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

A.tA.
BRONIUI BERNOTUI

mirus, žmonai EUGENIJAI ir visiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Klevelando Ateitininkai Sendraugiai

A.tA.
VALERIJONUI KUTKUI

Australijoje mirus, brolį VYTAUTĄ KUTKŲ 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Šv. Antano lietuvių parapijos choras 
ir vadovas Detroite

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVĄY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET 
CICERO 5940 W. 35 St.

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Šv. Kryžiaus ligoninėje
(2701 W. 68 Str., Chicago) 
galima nemokamai pasitikrinti 
kraujo spaudimą, kasdien nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 
tarp 2 ir 4 vai. p.p. Kraujospū
dis tikrinamas „Outpatient Ser
vices” patalpose, esančiose pie
tinėje ligoninės pastato pusėje; 
įėjimas iš 69-tosios gatvės.

Vyresniųjų lietuvių centre
— „Seklyčioje”, sausio 25 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
dainų popietė su muz. Faustu 
Strolia. Programoje numatytos 
dainos, laimės šulinys ir bendri 
pietūs. Visi kviečiami, visi 
laukiami. Atvykite!

Lietuvos Vyčių Vidurio Va
karų apygardos valdyba, kuriai 
vadovauja Algirdas Brazis, per 
sekretorę Mary F. Kinčius at
siuntė „Draugui” 300 dol. auką 
ir laišką, kuriame rašoma: „Su 
gilia padėka ir pasigėrėjimu už 
Jūsų nenuilstamas pastangas 
išlaikyti lietuvišką žodį, 
palaikyti ir puoselėti lietuvių 
dvasinį bei kultūrinį gyvenimą. 
Linkime ateityje laimės ir 
sėkmės”. Širdingai dėkojame už 
tokius paskatinančius linkė
jimus ir dosnią auką Lietuvos 
Vyčiams, kurie visuomet turėjo 
glaudų ryšį su „Draugu”, ypač 
per vyriausią redaktorių 
Leonardą Šimutį.

x Miami lietuvių Vasario 
16-tosios minėjimas įvyks 
vasario 26 d. 2 v. p.p. klubo 
salėje, 3625 N.W. 34 St., Miami, 
FL. Pagrindinis kalbėtojas 
Lietuvos ambasadorius JAV dr. 
A. Eidintas. Dėl rezervacijų pie
tums kreiptis: G. Kodatienė, 
305-866-3044.

(sk)

x Aukščiausio lygio Vil
niaus Valstybinio Operos ir 
Teatro artistai klausytojų neap
vils. Jums dainuos garsūs solis
tai: tenoras Bronius Tama
šauskas ir mecosopranas Vi
talija Šiškaitė. Jiems akompa
nuos Lietuvos Muzikos Akade
mijos dėstytojas ir didelio talen
to pianistas Robertas Bekionis.

(sk)

x Robertas Bekionis yra 
nepaprastai talentingas pianis
tas, pripažintas Europoje kaip 
vienas iš geriausių klasikinės 
muzikos atlikėjų. Bekionis yra 
M. K. Čiurlionio laureatas, 
baigęs Lietuvos muzikos kon
servatoriją. Nepirmas apsi
lankymas Amerikoje: anksčiau 
dalyvavo kartu su solistu 
Vaclovu Daunoru suruoštuose 
koncertuose. Roberto Bekionio 
koncertas įvyks Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, penk
tadienį, sausio 27 d. 7:30 vai. 
vak. Prašome rezervuoti vietas 
skambinant P. Šlutienei 
312-238-1536.

(sk)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312). 77b-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 1-312-776-8700

Kriminalinė Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo")
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimą

Dienos išvyką autobusu į 
United centrą ruošia vyresniųjų 
lietuvių centras vasario 10 d., 
penktadienį. Važiuosime pama
tyti vaidinimą „Snieguolė ir 
septyni nykštukai” (Snow 
White and the 7 Dwarfs). Vai
dinimas vyksta ant ledo: pasa
kiškos dekoracijos, niekad 
nesenstanti ir nenusibostanti 
pasaka. Registruotis reikia iš 
anksto asmeniškai ar telefonu 
- 312-476-2655.

Muz. Juozas Sodaitis vado
vauja Marijos Nekalto Prasi
dėjimo (Brighton Park) parapi
jos chorui, kuris savo giesmėmis 
sekmadieniais suteikia iškil
mingumo lietuviškoms, 10 vai. 
r., Mišioms.

Irena ir Juozas Polikaičiai,
Lemont, IL, parėmė „Draugą” 
100 dol. auka. I. ir J. Polikaičiai, 
labai plačiai įsijungę į visuome
ninę veiklą, gerai supranta 
lietuviškos spaudos reikšmę ir 
įtaką tos veiklos klestėjimui. 
Esame dėkingi už paramą.

Vanda Prunskienė, Oak
Lawn, IL, a.a. vyro Jono Pruns- 
kio mirties ketverių metų 
sukaktį minėdama, Draugo fon
do Kalėdų vajui atsiuntė 1,000 
dolerių. Už tokią stambią auką 
spaustuvės mašinai pirkti Drau
go fondas nuoširdžiai dėkoja.

x Nupigintos kelionės į 
Jamaiką ir Meksiką, sausio 
mėn. ir vasario pradžioje. 
Kaina nuo $399 įskaitant oro 
susisiekimą ir viešbutį. Skam
binkite Birutei Zalatorienei, 
708-524-2244.

(sk)

x Algis Luneckas, Income 
Tax paruošėjas, praneša, kad 
jis persikėlė su adv. V. Lietuv
ninku į naujas patalpas 4536 W. 
63rd St., Chicago, prieš „Drau
go” redakciją. Dėl susitarimų 
prašau skambinti (312) 
284-0100. Nuo vasario 11 d. 
būsiu įstaigoje kiekvieną šešta
dienį, pasiruošęs jums patar
nauti.

(sk)

x JAV LB Kultūros Tary
bos rengiamas koncertas 
įvyks š.m. vasario 11 d., šešta
dienį 4 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Koncerto atlikėjai: sol. L. 
Kopūstaitė, akomp. G. Čepins- 
kaitė, pianistai S. ir R. Zubovai, 
sol. A. Voketaitis, akomp. M. 
Motekaitis ir pianistas prof. 
Vytautas Landsbergis. Bi
lietai prie įėjimo nuo 2:30 v. 
p.p.; $10 parteryje, $8 balkone. 
Vietos nenumeruotos.

(sk)
x Maloniai kviečiame at

vykti į neeilinę programą 
Jaunimo centre, sausio 22 d. 3 
vai. p.p. „Gimtinės toliai”, 
kurią atliks žinomi solistai iš 
Lietuvos, akompanuojant kom
pozitoriui Petrui Garšvai.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cėrmak Road — 
Tel. (312) 847-7747.

(sk)
x Juozas Bacevičius pa

tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke- 

1 dzie Avė., Chicago, (312) 
434-7085 — Casa Blanca, R.E.

(sk)

x Ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191.

(sk)

AMŽINĄ ATILSI...

Žinomoji visuomenininke, 
Jaunimo centro direktorių 
valdybos pirmininkė, daugelio 
lietuviškų organizacijų narė ir 
nusipelniusi lietuvybei asmeny
bė — Salomėja Endrijonienė, po 
ilgos, sunkios ligos užmerkė 
šiam pasauliui akis sausio 20 d., 
6:25 vai. ryte savo namuose 
Marąuette Parke. Pašarvota 
Petkaus laidotuvių koplyčioje 
šeštadienį, sausio 21 d., tarp 5 
ir 9 vai. vak., ir sekmadienį, 
sausio 22 d., nuo 2 vai. p.p. iki 
9 vai. vak. Atsisveikinimas su 
velione bus sekmadienį, 7 vai. 
vak. Laidojama pirmadienį, sau
sio 23 d., o laidotuvių Mišios bus 
švč. M. Marijos Gimimo bažny
čioje 9:30 vai. r. Daugiau 
informacijų pateikiama šios 
dienos „Draugo” 7 psl., 
oficialiame mirties pranešime.

Salomėja Endrijonienė.

x A.a. vargonininkės Albi
nos Kamsickaitės atminimą 
pagerbdami, Sv. Petro ir Pau
liaus, Grand Rapids, MI parapi
jos lietuviškų Mišių choristai 
aukoja $78 „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, sau
sio 29 d. nuo 9 v.r. Baltia Ex- 
press atstovas priiminės siun
tinius Lietuvių centre, Lemont, 
IL. Siuntiniai laivu — vasario 
1 d. Pasiteiravimui skam
binkite nemokamu tel. 1-800- 
SPARNAI arba 1-800-772- 
7624.

(sk)
x Į svečius, bet pas savus” 

paroda Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL vasario 4 d. iki 
vasario 19 d. Atidarymas va
sario 4 d. 7:30 v.v. Parodoje 22 
dailininkų kūriniai.

(sk)
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)
x SAGIL’S restoranas yra 

lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. I. Naųjokienė, „Sagil’s”, 
6814 W. 87 St., Burbank, IL 
60459, tel. 708-5984)685.

• r (sk)

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta.

(sk)

NAUJI „DRAUGO” 
SKAITYTOJAI

Algirdas Kuprys, Aurora, CO, 
užprenumeravo Sinkevičius, 
Melrose Park, IL.

Danutė Miškinis, Cincinnati, 
OH.

Juozas Patlaba, Baltimore, 
MD.

Haroldas French, Sacramen- 
to, CA.

Mr. & Mrs. Robert Raudys, 
Lockport, IL; užpren. R. & J. 
Matoniai, Burbank, IL.

Mike ir Asta Savickas, Deca- 
tur, IL; užprenumeravo Al 
Savickas, Sunny Hills, FL.

Klemensas Šukys, Kewanee, 
IL.

Tremtinių grįžimo fondas, 
Vilnius; užpren. O. Kartanienė, 
Omaha, NE.

Marijampolės Centrinė biblio
teka, Marijampolė; užpren. 
Lietuvių Bendruomenė, Chica
go, IL.

Simonas Kacilauskas, Kau
nas; užpren. J. Kacilauskas, Le
mont, IL.

Dr. Edvardas Norkus, Plun
gės raj.; užpren. J. Kučinskas, 
Miami Beach, FL.

Vytautas Krikščiūnas, Kau
nas, užpr. J. ir D. Karuža, 
Chicago, IL.

Dana Mažeikaitė, Vilnius; 
užpren. Juozas Graužinis, 
Chicago, IL.

Ona Pintverienė-Švėkšnos 
vidurinė mokykla, Švėkšna; už
pren. Teklė Bogušas, Boston, 
MA.

Utenos „Saulės” gimnazija, 
Utena; užpren. Jonas Indriūnas, 
Roselle, IL.

Emilija Sakenaitė, Beni, Boli- 
via; užpren. Petras ir Bronė 
Ezerskis, Cleveland, OH.

Sveikiname visus naujuosius 
skaitytojus, o taip pat tuos, 
kurie prašė savo pavardžių ne
skelbti, įsijungusius į „Draugo” 
šeimą. Prižadame juos parei
gingai lankyti ir informuoti. 
Taip pat dėkojame visiems, 
kurie užprenumeravo „Draugą” 
ne vien sau, bet ir artimiesiems.

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)
•

x Baltic Monumente, Ine., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis.

(sk)
x Orkestras „Nemunas” 

groja vestuvėms, banketams, 
įvairiems pobūviams, pasilinks
minimams. Muzika — jaunimui 
ir vyresniems. Kreipkitės: Ro
bertas Raudys, tel. 708 - 
301-5141.

(sk)

x Sigutė ir Juozas Užupiai, 
iš Worth IL, atsiuntė $150 vie
nos našlaitės iš Kauno metinei 
globai. Ačiū! „Lietuvos Naš
laičių Globos” komiteas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60629.

(sk)

x Valė Pleirienė ir Aldona 
Andrįjonienė iš Oak Lawn IL, 
rašo: „Savo tėvų atminimą 
pagerbdamos, norime padėti 
Lietuvos našlaičiui. Siunčiame 
$150 — metinį našlaičio mokes
tį”. „Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

Akademikai skautai aplankė ir Kalėdų proga apdovanojo „Lietuvos Vaikų vilties” globojamus 
vaikučius, atvykusius į JAV gydytis. Iš kairės: Gintarė Miciulevičiūtė, fil. Audrius Remeikis, 
Jolanta Kernagytė, fil. Jūratė Variakojienė, Justinas Milkevičius, Giedrė Pranaitytė, fil. dr. 
Renata Variakojytė, Sabina, Regimantas Nemkevičius ir fil. Dana Penčylaitė.

KALĖDŲ SAPNAS

Šv. Kalėdos, tai laikas, kai 
vaikučių ir suaugusių mintys 
skrenda į svajonių kraštą — 
laukiant, kad stebuklingas 
„Kalėdų senelis” išpildytų jų 
norus, jų svajones, jų troškimus. 
Taigi ir Čikagos Skautai Aka
demikai filisteriai bandė 
išpildyti nors ir mažą saujelę 
vaikučių svajonių. Šie vaiku
čiai, „Lietuvos Vaikų vilties” 
globojami „Seklyčioje”, turėjo 
progą nukeliauti į tą tolimąjį 
svajonių kraštą ir pamiršti, nors 
tą momentą, savo ligas bei kas
dieninius sunkumus.

Saulėtą gruodžio 17 dieną, 
vaikučiams nežinant, jų kalėdi
nės svajonės buvo beveik 
išpildytos. Akademikai skautai, 
nešini saldainiais ir kalėdiniais 
pyragaičiais, apsilankė jų 
„Čikagos namuose”, kur 
vaikučiai laukė apsupę Kalėdų 
eglutę. Vaikučiai, nuo trejų iki 
septyniolikos metų amžiaus, ap
sunkinti savo ligų nuo pri
gimties, buvo tikrai sužavėti, 
kai nepažįstami atėjo į ,jų 
pasaulį” praleisti šeštadienio 
popietę. Akademikam lydint, 
skautiško laužo pavyzdžiu visi 
dainavo daineles ir smagiai 
juokėsi — nuo jauniausio vai
kučio iki tėvelių.

Staiga pasigirdo tolimas „ho- 
ho-ho” kas gi ten gali būti? Vai
kučiam nekantriai laukiant, už 
kampo pasirodė Kalėdų senelis, 
nešdamas pilnus maišus, 
pripildytus dovanų. Dovanos 
buvo surinktos Filisterių 
Skautų vakarykščios Kalėdų 
sueigos metu. O kokios didelės 
akutės tų vaikučių! Burnytės 
atidarytos, kaip žuvyčių! Kai 
eilėraštukai buvo padeklamuo
ti, Kalėdų senelis (brolis Aud
rius) išdalino visiem dovanėles. 
O koks džiaugsmas, koks šiltas 
jausmas pasklido per visų susi
rinkusių veidus. Tada visi susi
rinkusieji suprato, kad tai čia 
tuvo tikra šv. Kalėdų reikšmė.

Nors Skautai Akademikai 
išpildė vaikučių kalėdines sva
jones, jų didžiausios svajonės 
tampa išpildytos „Vaikų 
vilties” pastangomis: padaryti 
juos sveikus. Skautas yra drau
gas kitam ir padeda artimui. Šį 
įsipareigojimą reikia vykdyti ne 
tik šv. Kalėdų metu, bet kiek
vienos dienos veiksmuose. Visų 
Čikagos skyriaus filisterių var
du linkime visiem sveikų, 
džiaugsmingų ir skautiškų 
Naujųjų 1995 metų!

Danutė Penčylaitė

x A.a. Marijos Saluckienės 
atminimui, jos sūnus Vytautas 
Salucka paaukojo $300 „Saulu
tei”, Lietuvos vaikų globos bū
reliui. Tai per laidotuves, vietoje 
gėlių, surinktos aukos sušelpti 
našlaičius Panevėžyje. „Sau
lutė” nuoširdžiai užjaučia a.a. 
Marijos Saluckienės artimuo
sius ir labai dėkoja už auką 
padėti vargstantiems vai
kučiams mūsų Tėvynėje.

(sk)

KALĖDŲ VAJUS DRAUGO FONDE
Nedaug dienų beliko iki Drau

go fondo Kalėdų vajaus pabai
gos, bet dar daug dolerių trūks
ta „Draugo” spaustuvės naujos 
mašinos pirkimui ar senos 
remontavimui. Pažvelgus į 
nuotraukas, kartais į tekstą 
„Draugo” puslapiuose, kiekvie
nam turėtų būti aišku, kad 
spausdinimui reikia pageri
nimo.

Nors Draugo fondo Kalėdų va
jus baigiasi sausio mėnesio gale, 
aukos Kalėdų vajui bus laukia
mos ir priimamos per visą va
sario mėnesį, kartu su ben
dromis aukomis Draugo fondui. 
I Draugo fondo narystę įeina ir 
visos Kalėdų vajaus aukos.

Visiems mieliems aukotojams 
Kalėdų vajui ar Draugo fondo

„Žiburėlio” eglutė neapsiėjo be muzi
kos. Jūratė Fischer, gitara palydėjusi 
„žiburiukus”, atliekančius kalėdinę 
programą.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

x Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų draugija
rengia tradicinę vakarienę š.m. 
vasario 3 d. 6:30 v.v. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salė
je. Bus Lietuvos Nepriklau
somybei paminėti programa, 
taip pat šilta-šalta vakarienė, 
saldumynai, vynas; šokiams 
gros Algis Barniškis. Auka $15. 
Rezervacijoms skambinkite: J. 
Bagdžiui, 312-434-3713, M. 
Jukniui, 312-582-9784 arba J. 
Kuliui, 312-778-7508. Bilietus 
galima pasiimti „Neringos” res
torane, 2632 W. 71 St., arba 
bažnyčios prieangyje po 10:30 
v.r. sekmadienio Mišių. Kvie
čiami visi atvykti, paremti 
Namų Savininkų draugiją, kuri 
visus metus rūpinasi Marąuette 
Parko apylinke.

(sk)

x Pranas G. Meilė, CPA, 
sąžiningai užpildo Income Tax 
formas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins me
tinį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinkite (312) 77645163.

(sk)

iždui nuoširdžiai dėkojame, 
ypač už pagaliau gautą pirmąją 
tūkstantinę Kalėdų vajui.

Kalėdų vajaus dovanos
Po 1,000 dolerių;

Vanda Prunskienė, Oak 
Lawn, IL, vyro Jono Prunskio 4 
metų mirties sukaktį minė
dama.
Po 100 dolerių:

• dr. Danguolė Vitkienė ($110), 
Palos Hts., IL.

Liuda V. Avižonis, a.a. An
tano Jucėno atminimui Lagūna 
Hills, CA.

kun. Jonas Tamulis, Cadilac, 
MI.

Aldona Lopatauskas, Santa 
Monica, CA.

Viktoras Vaitkus, Waterbury, 
CT.
Po 75 dolerius:

A. Saulis, Toronto, Canada. 
Po 50 dolerių:

Elena ir Juozas Kojelis, San
ta Monica, CA.

Pranė ir Julius Pakalka, Be- 
verly Shores, IN.

Konstancija Orentienė, 
Cicero, IL.

Po 30-20 dolerių;
Vincas Maciūnas, Eugenija 

Kolupailaitė ir M. Stankaitis, 
Canada.

Aukos Draugo fondui
Su 200 dolerių:

Ilona M. Rūbienė, a.a. tėvų dr. 
Vlado ir Onos Literskiu atmi
nimui, Riverside, IL.

Leonas Stonikas, Chicago, IL.
Gražina Kenter, Danbury, 

CT.
Vincas ir Liuda Apaniai. 

Chesterland, OH.
Su 100 dolerių:

Vytautas Apeikis, Los 
Angeles, CA.

dr. Petras P. Lukoševičius, 
EtobLoke, Canada.

Alytė ir Leonas Baltušis, 
Minocąua, WI.

Fondo iždininkas

IŠ AUTI IR TOLI

NAUJI LIETUVIAI 
PRELATAI

Kaip jau buvo anksčiau skelb
ta, praėjusių metų lapkričio 
mėn. Šv. Tėvas suteikė prelatys- 
tę dviem nusipelniusiems lietu
viams kunigams: Antanui Jonu
šui ir Antanui L. Rubšiui. Jiems 
suteiktas „Prelato di Onore di 
Sua Santita” titulas. Ivilktuvės 
įvyks š.m. sausio 29 d. Romoje. 
Kadangi abu kunigai yra kilę ir 
priklauso Telšių vyskupijai, 
ateinančios savaitės pabaigoje į 
Romą atvyksta vyskupas An
tanas Vaičius ir atliks įvilktu- 
vių apeigas. I šventę iš Ame
rikos vyksta naujasis prelatas 
A. Rubšys, o iš Lietuvos — jo 
brolis Matas ir sesuo Apolonija 
(Rubšytė) Jacikevičienė. Abiejų 
prelatų pagerbimas vyks kole- 
gijos/Villa Lituania patalpose.
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