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Pavojus dėl tranzito 
per Lietuvą sutarties 

Vilnius , sausio 28 d. (Eita) — 
Tėvynės Sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai) penktadienį išpla
tino pareiškimą ,,Dėl toliau 
slapta rengiamos knrinio tran
zito sutarties su Risija"'. 

Pareiškimo autorių nuomone. 
Rusija jau atkūrė jos dominuoja
mą buvusių Sovietų Sąjungos 
respubl ikų ka r inę sąjungą, 
stengiasi palikti savo bazes Lat
vijoje ir dabar siekia dar kitokiu 
specialiu būdu prie tos posovie
tinės erdvės prijungti Lietuvą. 
Tam naudojamasi didžiulės ka
riuomenės tikromis ar tariamo
mis reikmėmis Karal iaučiaus 
srityje ir dabartinės Lietuvos 
vadovybės silpnumu bei konfor
mizmu, darant jai spaudimą 
pasirašyti at i t inkamą karinio 
tranzito sutartį su Rusija". 

Opozicijos nuomone, tokia 
sutart is parodytų LDDP skel
biamos „Vakarų"' politikos ne-
nuoširdimą ir dar blogiau — su
teiktų Rusijai daugybe pre
tekstų ,.kištis, ka l t in t i bei 
reikalauti sau teisių', kaip 1940 
metais". 

Nors prijungti Lietuvą prie 
posovietinių sąjungų draudžia 
Lietuvos Respublikos 1992 me
tų birželio 8 dienos Konstitu
cinis aktas , tačiau, pabrėžiama 
pareiškime, „Rusijos atžvilgiu 
turi būti žiūrima ne t ik įstaty
mo raidės, bet ir dvasios". 

I šs lap t in ta d a u g sovie tmečio 
d o k u m e n t ų 

Lietuvos vyriausybė nutarė 
išslaptinti sovietinės okupacijos 
laikotarpiu Lietuvoje veikusių 
valdžios bei valdymo institucijų 
anuomet slaptus dokumentus. 
Kar tu išslaptinami prokuratū
ros, teismų, visų komunistų par 
tijos s t ruktūrų. įstaigų, įmonių 
ir organizacijų dokumentai. 

Nuo šiol visi dokumentai da
tuojami 1940 ir 1941 metais ir 
nuo 1944 iki 1990 metų laikomi 
viešais. 

Vyriausybės nutar ime yra ir 
išimčių. Slapti liks t ie doku 
mentai, kurie nurodyti Lietuvos 
Respublikos valstybine paslapii 
sudarančių žinių sąraše, pavyz
džiui, kai kurie ryšių, geodezi
jos dokumentai. Taip pat nebus 
išslaptinamos buvusių KGB 
agentų ir agentūrinio darbo by 

R e k o r d i n i s s k a i č i u s 
s av i žudyb ių Lie tuvoje 

Kas trečias iš mirš tančių 
Lietuvos žmonių dar galėjo 
gyventi: jie mirė ne nuo ligų. o 
žuvo dėl nelaimingų atsitikimų, 
patirtų traumų, nusižudė patys 
ar buvo nužudyti. 1992 metais 
dėl nelaimingų atsitikimų mirė 
3,344 Lietuvos gyventojai, maž 
daug 5,000 tapo inval idais . 
Tikslių praėjusių metų duome
nų dar nėra, tačiau neabejotina, 
jog skaičiai bus dar didesni. 

Pernai Lietuva pasiekė dar 
vieną kraupų rekordą: per 
metus nusižudė maždaug 1,500 
žmonių, o bandė nusižudyti dar 
dešimt kartų daugiau. Tiek 
daug savižudžių nėra buvę per 
visą Lietuvos istoriją. 

Šie ir kiti duomenys buvo pa
teikti penktadieni Sveikatos ap
saugos ministerijoje įvykusioje 
spaudos konferencijoje, kurios 
tema — „Traumatizmo proble 
ma ir jos sprendimai". Joje daly

vavę ministerijos Medicinos pa
galbos skyr iaus v i r š in inkas Al
girdas Poškus, Psichiatrijos kli
nikos vadovas Va len t inas Ma
čiulis ir grupė Wtų medikų pa
dėtį šalyj* iv i i no ka tas t ro 
fiška. 

Prelegentų nuomone, t rauma
tizmo profilaktikos problemos 
tur i būt i sprendžiamos aukš
čiausiu — vyr iausybiniu lygiu. 
Todėl y r a siūloma sukur t i tarp
žinybinę Traumat izmo kontro
lės komisiją, kurioje d i rb tų 
Sveikatos apsaugos, Socialinės 
apsaugos, Vidaus re ikalų, Susi
siekimo. Pramonės, Žemės ūkio 
bei Statybos ir urbanis t ikos mi
nisterijų atstovai. Šioms minis
terijoms j au yra i šs iunt inė t i 
„Traumat izmo profilaktikos ir 
t r aumų pasekmių p rog ramos" 
metmenys, kur iuose nurodyt i 
šios nacionalines programos už
daviniai . Vienas jų — pareng t i 
valstybinį ne la imingų atsi t i 
kimų, t r a u m ų registrą. 

Algirdas Poškus akcen tavo , 
kad savo social inę po l i t iką 
nedelsiant privalo ki >sti ne t ik 
vy r i ausybė , be t ir S e i m a s . 
Pavyzdžiui , kalbėjo spaudos 
konferencijos dalyviai , b ū t i n a 
kuo greičiau pa tv i r t in t i Alko
holio kontrolės įstatymą Priim
ti jį verčia pas ta ra i s ia i s m e t a i s 
Lietuvoje nepaprastai padidėjęs 
apsinuodijimų alkoholio suro
gatais ir alkoholiniu psichozių 
skaičius. Gydytojai t a i p pa t 
teigia, kad šiuo metu Lietuvoje 
yra apie 10,000 alkoholikų. Tai, 
kad t ip iškas savižudis Lietuvo
je yra vidutinio amžiaus ka ime 
gyvenantis vyriškis, medikų 
nuomone, t a ip pat y ra alkoho
lizmo pasekmė. 

Baltarusijos parlamentas 
pašalino reformininką 

Sausio pradžioje atkurtuose Žemės ūkio rūmuose apie 30 žemės ūkio gamintojų organizacijų 
atstovų tarėsi su prezidentu Algirdu Brazausku apie problemas, bandant surasti geresnes rinkas 
jų gaminiams realizuoti. 

JAV remia Baltijos 
šalis, bet ir Rusiją 

VVashington, DC, sausio 28 

Priimtas Saugumo 
departamento 

įstatymas 
Viln ius , sausio 21 d. (Elta) 
— Lietuvos Seime j au ba ig t a s 

svarstyti Lietuvos Respubl ikos 
Saugumo depar tamento įstaty
mas. Remiant is šiuo į s t a tymu, 
pare igūnams bus su te ik iami 
laipsniai, jie dėvės uniformas su 
skir iamaisiais ženklais. Saugu
mo departa*?: n to darbu įtojams 
suteikiama teisė tu rė t i , saugoti 
ir panaudoti tarnybinį šauna
mąjį ginklą bei specialias prie
mones. 

Įstatymas reguliuoja pareigū
nu darbo užmokestį, pensijas, 
atostogų t rukmę, kompensaci
jas, k i t as socialines garant i jas . 
Pareigūnai apdraudžiami vals
tybės lėšomis, ta ip pat aprū
pinami butais į s ta tymu nusta
tyta tvarka . 

Valdžia permokėjo 
už ginklus 

Viln ius , sausio 27 d. (AGEP) 
— Generalinė prokura tūra iškė
lė baudžiamąją bylą dėl netei 
sėtų finansinių operacijų, per
kant g inklus kraš to apsaugos 
tarnyboms. Dienraštis ,.Respub
l ika" išspausdino ciklą s t ra ips
nių, kuriuose buvo nurodomi 
konkretūs atvejai, kai . eksper tų 
nuomone, už perkamus rusiškus 
ginklus buvo sumokama žymiai 
brangiau, nei jie verti. Kaip vie
nas iš tokių atvejų, m i n i m a s 
ketur ių s ra ig tasparn ių pirki
mas. 

d. — iškilus susirūpinimui dėl 
JAV užsienio politikos Baltijos 
š a l i ų a t ž v i l g i u , J u n g t i n i s 
Amerikos Pabaltiečių Komi
tetas JBANC suorganizavo JAV 
administraci jos ir Valstybės 
departamento pareigūnų konfe
renciją su Amerikos pabaltiečių 
atstovais, kuri įvyko sausio 24 
dieną, praneša JBANC. JAV 
administracijos pareigūnai už
t ikr ino pabalt iečius, kad JAV 
tebėra užsiangažavusi Baltijos 
šalims šiuo metu , kai joms su
sirūpinimą kelia Rusijos užsie
nio politikos vis didėjantis po
linkis kištis į ka imynines vals
tybes. 

,,JAV kategoriškai ir viešai 
a tmeta Rusijos 'įtakos sferos' 
Ba l t i jos š a l y s e sąvoką", 
pareiškė aukš tas JAV adminis
tracijos pareigūnas. „Bet kokie 
šiai pozicijai priešingi reiškiniai 
bus pasitikti su tartpautiniu 
pasipriešinimu", jis pridūrė. Šie 
jo pasisakymai padaryti jau po 
prezidento Bill Clinton susi
tikimo su Rusijos prezidentu 
Boris Jelcin Maskvoje. 

K o z y r e v p a r e i š k i m a s — 
t ik N V S ša l ims 

Savaite prieš šią konferenciją 
Rusijos užsienio ministras And
rėj Kozyrev išgąsdino Baltijos 
valstybes, pare ikšdamas, kad 
Rusijos daliniai neturi visiškai 
pasi t raukt i iš Baltijos šalių bei 
kitu buvusių Sovietų Sąjungos 
valstybių, nes t ame regione esa
ma Rusijos „gyvybinių intere
sų ". JAV po to paprašė paaiški
nimo iš Maskvos. „Mes gavome 
paaiškinimą iš Kozyrevo, jog jis 
neįskaitė Baltijos šalių į Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gą", sus i r inkus ius a r t i 100 
JAV pabaltiečių atstovų užtik
rino JAV administracijos parei
gūnas. 

Baltųjų rūmų pareigūnai pa
kartot inai pabrėžia, kad verti
nant Rusijos užsienio politiką, 
re ik ia kre ipt i dėmesį ne* į 
Maskvos retoriką, o į valdžios 
veiksmus, sakydami: „Jelcinas 
iki šiol nėra nieko padaręs, kad 
a tkur tu (Rusijos) imperiją". 

K a r i u o m e n ė s i švedimas 
n e s i e t i n a s s u rusų būkle 

Administracija st ipriai pa
smerkė kar iuomenės išvedimo 
rišimą su Baltijos šalyse gyve
nančių rusų būkle . Prezidentas 
Clinton. Maskvoje kalbėdamas 
per televiziją transliuojame 

susirinkime su eiliniais Rusijos 
gyventojais, sudarė įspūdį, kad 
jung ia š iuos da lykus , kai 
pasakė: „Lietuvoje ... (Rusija) 
išvedė dalinius, nes buvo paten
kinta santykiais tarp abiejų 
šalių". (Lietuva, kurioje rusai 
sudaro t i k 20<r gyventojų, 
lengvai davė jiems pilietybę). 
Bet vėliau, telefonu kalbėdamas 
su Latvijos prezidentu Gunčiu 
Ulmaniu, Bill Clinton pabrėžė, 
kad negali būti jokių sąlygų ka
riuomenės išvedimui. 

Bendrame JAV žmogaus tei
sių politikos kontekste, JAV 
administracija elgesį su rusų 
mažumomis laiko reikalu, ku 
riuo JAV tu r i pareigą rūpintis. 
„Prezidentas pažadėjo kreipti 
dėmesį ir palankiai argumen
tuoti, kad rusų mažumų ateitis 
būtų šviesesnė", pasakė Baltųjų 
rūmų pareigūnas. 

JAV administracija į Rusijos 
kariuomenės išvedimą iš Balti
jos šalių žiūri kaip į pademons
travimą („tęst case") Rusijos 
užsienio politikos. Pareigūnai 
pareiškė, kad šis klausimas 
buvo pagrindinis, JAV adminis
tracijai tariantis su Rusijos 
gynybos ministru Pavel Gračev. 
užsienio ministru Andrėj Kozy
rev, ministru pirmininku Vik-
tor Černomyrdin ir prezidentų 
Clinton ir Jelcin pasitarimuose 
viršūnių konferencijoje. JAV 
visą laiką reikalavo ankstyvo, 
tvarkingo ir visiško Rusijos da
linių Estijoje ir Latvijoje išve
dimo ir remia 1994 m. rugpjūčio 
mėnesio terminą išvedimo už
baigimui, sakė JAV adminis
tracijos pareigūnas. 

JAV nori pagerint i Baltijos 
rusų b ū k l ę 

Nors ir pabrėždamas, kad 
Baltijos šalyse nėra žmogaus 
teisių pažeidimų, JAV parei
gūnas pažymėjo, kad tikrasis 
klausimas yra ne žmogaus tei
sės, o politinės teisės. JAV 
norėtų Baltijos šalyse matyti 
įstatymus, kurie leistų rusams 
dalyvauti šalies politiniame pro
cese, specialiai paminėdamas 
Latvijos pilietybės įstatymą. 

Pareigūnas taip pat paminė
jo JAV duotą 6 milijonų dolerių 
pagalbi statyti butus Rusijoje iš 
Baltuos šalia išvykstantiems 
rusų karininkams, kaip JAV 
pastangas palengvinti Rusijos 
kariuomenės išvedimą. Šios 
konferencijos d i enos rytą, 
tačiau, M V Kongresas ad 
ministracijai įteikė dokumentą, 
nurodantį , kad t i k 50<* 

ka r in inkams numatytų 178 
bu tų j i e m s a t i t enka . J A V 
Kongresas yra paskyręs 160 
milijonų dolerių tokių bu tų 
statymui 1994 m. biudžete. 

S a u g u m a s ir ve r s l a s 

Taip pat buvo aptarti sau
gumo klausimai ir „Partne
rystės dėl taikos" planas, kurio 
t ikslas yra kurti politinius ir 
karinius ryšius t a rp buvusių 
Varšuvos pakto bei Baltijos 
valstybių ir NATO prieš gau
nant tikrą narystę. Priklausan
tieji NATO Partnerystei vykdo 
bendrus manevrus su NATO 
nariais, gauna konsultacijas bei 
apmokymą, bet ne saugumo 
užtikrinimus. Tačiau, sakė JAV 
pareigūnai, jei įvykiai pasuktų 
blogon kryptin, NATO gal ir 
pagre i t in tų tikros narys tės 
gavimo procesą. Jie taip pat pa
brėžė, kad geriausias Baltijos 
šalių nepriklausomybės užtikri
nimas yra demokratiškos ir į 
rinkos ekonomiką orientuotos 
Rusijos išvystymas. 

Pagalbą Baltijos šalims, vys
tant laisvą rinką, ateis iš Baltic-
American Enterprise Fund — 
jungtinis fondas, kuris duos 
paskolas ir techninę pagalbą 
privačioms įmonėms ir versli
ninkams, ypatingai kreipiant 
dėmesį į mažas ir vidutinio 
dydžio įmones. Šis fondas, 
kuriame y ra 50 milijonų dole
rių, tačiau ar iki šiol neturi 
tarybos, kurią t':>-; neskirti JAV 
prezidentas. Planas buvo pa
skelbtas 1993 m. birželio 22 
dieną. 

Minskas, Baltarusija, sausio 
26 d. (Reuters) — Baltarusijos 
par lamentas trečiadienį nubal
savo atstatydint i savo liberalą 
pirmininką, t u o dar labiau 
siimažinHamag viltis, kad šiame 
krašte greitai įvyks ekonominės 
reformos ir kad Baltarusijos už
sienio politika bus nepriklau
soma nuo Maskvos. 

Ba l t a rus i jos p a r l a m e n t a s 
209-36 balsų santykiu nubal
savo pašalinti iš pareigų par
lamento pirmininką Stanislav 
Šuškevič, kur is iki šiol beveik 
savarankiškai kovojo prieš poli
t ikus ir biurokratus, nenorin
čius laisvos r inkos Baltarusijo
je. Jis buvo pašalintas iš pareigų 
dvi savaites po to, kai JAV pre
zidentas Bill Clinton, lankyda
masis Baltarusijoje po vizito 
Maskvoje, pareiškė jam stiprią 
paramą. 

Parlamentas i š r ink ta s 
sovietinėje eroje 

Baltarusijos konservatyvus 
ministras pirmininkas Vyačes-
l av Kebič , n u o l a t i n i s pir-
mininko Šuškevič konkurentas, 
neseniai a t la ikė parlamente 
bandytą pravesti nepasitikėjimo 
pareiškimą. Už nepa 'tikėjimo 
pareiškimą balsavo 101, prieš — 
175. Nors Kebič šį bandymą 
atlaikė, kai kurie centristai 
parlamente mano, kad jis buvo 
moraliai įpareigotas atsistaty
dinti, nes daugiau, kaip šimtas 
pa r l amen to na r ių pareiškė 
nepasitikėjimą. 

Baltarusijos parlamento depu
ta ta i , išrinkti, kai Baltarusija 
dar priklausė Sovietų Sąjungai, 
aiškina, jog pirmininkui Šuške
vič pareišktas nepasitikėjimas 
kaip t ik yra bausmė jam, kad 
rėmė reformas į rinkos ekono
miką ir kad spiriasi prieš Bal
tarusi jos užsienio politikos 
derinimą su Maskva. 

Ministro pirmininko Vyačes-
lav Kebič vyriausias patarėjas 
Valery Skorynin pareiškė, jog 
parlamento pirmininko Šuške
vič pašalinimas „yra valdžios 
v e d a m o s po l i t ikos patvir

t in imas" . Skorynin kalbėjo: 
„Šuškevič yra idealistas. Bet 
negalima greičiau vykdyti re
formų ir privatizavimo, negu 
valdžia iki šiol darė". 

Parlamento pirmininko pa
reigas laikinai perėmė pirmi
ninko Šuškevič pirmasis pava
duotojas Vyačeslav Kuznecov, 
kuris taip pat yra iš Sovietinės 
eros likęs valdžios pareigūnas. 

Baigiasi Ba l t a rus i jos 
n e p r i k l a u s o m y b ė 

Reformų šalininkai, kurie 
parlamente turi negausią ma
žumą, sakė, jog Šuškevičiaus 
pašalinimas pranašauja galą 
Baltarusijai, kaip nuo Rusijos 
nepriklausomai valstybei. „Bal
tarusijos naujoji, prorusiška 
vadovybė taip tvarkys šalies rei
kalus, kad ji taptų Rusijos 
imperijos dal imi" , pare iškė 
Zenon Poznjak, „Baltarusijos 
populiaraus fronto" vadas. „Tai 
yra Baltarusijos suverenumo iš
davimas". 

Svarstybose prieš pravedant 
nepas i t ikė j imo p a r e i š k i m ą 
parlamento pirmininkas buvo 
smarkiai puolamas, ir net keli 
reformų palaikytojai, jo šali
ninkai , tik silpnai tepareiškė 
jam solidarumą ir susilaikė nuo 
balsavimo. 

Paskutinių kelių mėnesių lai
kotarpyje net ir liberalių pažiū
rų parlamento nariai tapo nepa
tenkinti pirmininko Šuškevič 
daromomis nuolaidomis, ypač, 
kad pritarė Baltarusijos įsto
jimui į Rusijos vadovaujamą gy
nybos planą. Baltarusija, skir
t ingai nuo Ukrainos, nesiekė 
nepriklausomybės kai žlugo So
vietų Sąjungą, ir jos politinį 
gyvenimą tebedominuoja komu
nistai. 

Leidžia be muitų 
importuoti kiaulieną 

Vilnius, sausio 27 d. (AGEP) 
— Vyriausybė leido visiems 
dešrų gamintojams be muitų įsi
vežti kiauliena Tiesa, šie ga
mintojai tu r i būti atsiskaitę su 
Lietuvos žemdirbiais ir sumo
kėję jiems ne mažiau kaip po 4.5 
l i to(1.15dobužkilogramą. Im
portuojama kiauliena mėsos 
k o m b i n a t a m s ka inuos nuo 
1.20 iki 1.35 dolerių. Prieš 
kiaulienos įvežimą protestuoja 
žemdirbiai, sakydami, kad, jei 
j iems mokėtų tiek, kad nebūtų 
nuostolinga auginti kiaules, 
nereiktų jų mėsos importuoti. 

Baltarusija nori 
atsiimti Adutiškio 

stotį 
Minskas, Baltarusija, sausio 

27 d. (AGEP) — Baltarusijos 
parlamente siūloma nuo vasario 
1 d. atsiimti iš Lietuvos Adutiš
kio geležinkelio stotį. Pagal 
žemėlapį Adutiškio miestelis 
yra Lietuvos pusėje, o gele
žinkelio stotis - Baltarusijos 
teritorijoje prie pat sienos. 

Pernai rudenį Lietuvos ir 
Baltarusijos ministrai pirmi
ninkai susitarė, kad Adutiškio 
geležinkelio stotis perduodama 
Lietuvai. Baltarusija už tai gavo 
teisę 99 metus nemokamai nau
dotis sanatorija Druskininkuo
se, kurią ji pasistatė už savo 
pinigus. 

— Olandijoje prez. Algirdas 
Brazauskas susitiko su kara
liene Beatriče, Olandijos mi
nistru pirmininku ir Siaurės 
Atlanto organizacijos vadovais. 

— Lietuva ketina savo ten 
toryoje atvert i Rusijos tranzito 
„koridorių". Dėl to norima 
susipažinti su buvusio Vakarų 
Berlyno tranzito koridoriaus 
patirtimi. Nuo vasario 20 d. visi 
keleiviniai Rusuos traukiniai, 
išskyrus du, be sustojimų va
žiuotų per Lietuvą ir nebūtų tik
rinami pasienyje. 

Suimti leidusieji 
areštuoti lietuvius 

komunistus 
Minskas, Baltarusija, sausio 

27 d. (AGEP> - Baltarusijos 
parlamentas iš pareigų pašalino 
vidaus reikalų ministrą ir KGB 
pirmininką. Pirmasis už ta i , 
kad, neturėdamas raštiško ge
neralinio prokuroro sutikimo, 
leido savo milicininkams suim 
ti ir perduoti Lietuvos teisė 
saugos pareigūnams Lietuvos 
Komunistų partijos veikėjus 
Mykolą Burokevičių ir Juozą 
Jarmalavičių. 

KGB pirmininkas buvo atsta
tydintas dėl to. kad nieko apie 
tai nežinojo. Trečiadienį Bal 
tarusijos parlamentas atstatydi
no ir Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininką Stanislav Šuškevič. 

Pasak Baltarusijos parlamen
to opozicijos vado, autoritarinį 
režimą Baltarusijoje buvo gali
ma įtvirtinti, tik atleidus iš 
pareigų vidaus reikalų minist
rą, KGB pirmininką ir Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininką. 

KALENDORIUS 

Saus io 29 d.: Sulpicijus, Va
lerijus. Girkantas, Pranciškus. 

Sausio 30 d.: 4 eilinis sek
madienis; Martyna. Jacintą, 
Ipolitas. 

Sausio 31 d.: Šv. Jonas Bosco; 
Marcelė . L iudvika , L iuda , 
Jaunė . 

Vasario 1 d.: Pijonijus, Ig
nacas, Brigita, Gytis, Eidvilė. 
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POPIEŽIAUS ŽODŽIAI 
ŠILUVOJE 

Popiežiui Jonui Pauliui II 
besilankant Lietuvoje, išgir
dome daug gražių ir prasmingų 
žodžių-maldų I Visi žinome, kad 
Karolis Voytyla yra poetas) 
„Kata l ikų Pasaulyje" buvo 
i š spausd in t a ši popiež iaus 
malda Šiluvos šventovėje: 

„Šventoji Šiluvos Mergele. 
„Sanitas aegrotorum" — „Ligo
nių Sveika ta" , su virpuliu 
šiandien kreipiuosi j Tave. kaip 
visuotinės Bažnyčios Ganytojas. 
Slegiančios kančios ir ilgų iš
bandymų metais Tu nepaliovei 
žvelgusi j Lietuvą, Kryžių žemę. 

Štai atvykstu padėkoti šios 
tautos tikinčiųjų vardu: per 
Tavo užtarimą išmušė prisikė
limo ir vilties valanda šioje. Tau 
pašvęstoje žemėje. Kanoje išpra 
šei, kad Tavo Sūnus vandenį 
paverstų vynu. Padėk lietuvių 
tautai skausmingą praeities pa
tirt į paversti džiugia ateitim: 

ten, kur buvo persekiojami ir 
skriaudžiami tikintieji, dabar 
teįsigali religinė ir visuomeninė 
taika; 

kur vyravo neapykanta, te
viešpatauja atlaidumas: 

kur siautėjo nepakantumas. 
dabar visi tesuranda bendra 
kalbą ir tarpusavio Pasitikėji 
mą. 

Penkiuose Žemynuose paskli
dusi Bažnyčia šiandien gerbia 
Tave, šlovina maloningąjį ir gai 
lestingąjį Dievo planą 

Geroji Motina, visą laiką 
žvelk į šią tautą ir ją laimink. 

Stiprink lietuvių ryžtą klau

syti Tavo Sūnaus Jėzaus žodžio; 
to gyvybės žodžio, kuris čia buvo 
pasėtas prieš amžius. 

Taikos Karaliene, gerbiama 
Šiluvos Šventovėje, pagelbėk 
šiems su pasitikėjimu į Tave 
bes ik re ip i an t i ems v a i k a m s 
statyti savo ateities rūmą ne ant 
pasaulėžiūrų smėlio, bet ant 
Evangelijos uolos: paskatink 
visuomeniniame ir politiniame 
gyvenime vadovautis ne asme
niniu ar kolektyviniu egoizmu, 
bet meilės ir vienybės idealais. 

Šioje žaliuojančių laukų ap
suptoje Šventovėje Tu išklausai 
lietuvių prašymus ir surenki ju 
viltis. Duok jiems užsidegimo ir 
drąsos nugalėti materialinius ir 
moralinius sunkumus: padaryk 
vaisingus jų rankų ir proto dar
bus; apsaugok šeimų židinių 
džiaugsmą, visuomeninio gyve
nimo vienybę, palaikyk ateities 
labui darbuotis pasiryžusią vil
ti. 

Ypatingai Tau pavedu jau
nimą: Kristuje jie teatranda 
savo gyvenimo prasmę ir išsau
go budrią viltį. 

Tau pavedu Vyskupus. Kuni
gus . Dievui pas i šven tus ius 
žmones ir visus krikščionis. 
Išprašyk kiekvienam malonės 
ištvermingai ir kilniadvasiškai 
tarnauti Dievo Karalystei, tarp 
savo brolių tapti naujosios 
evangelizacijos raugu. 

Marija, visų lietuvių Motina, 
šios Tavęs besišaukiančios ir 
Tave mylinčios tautos „Žvaigž
de", melski už mus!" 

DVI DIDŽIULĖS ŠEIMOS 
VERTYBĖS 

Popiežius Jonas Paulius savo 
naujų metų sveikinime kviečia 
pasaulį kreipti dėmesį į šeimą. , 
kaip taikos išlaikymo šaltinį. 
Sekant šiuo pakvietimu, ateiti
ninkams dera susidomėti ir la 
biau nusiteikti šeimos verty
bėms. Iš tikrųjų, šeimoje glūdi 
pačios didžiosios žmonijos 
žmogiško gyvenimo vertybių 
pradžios. Atkreipkime dėmėsi i 
dvi didžiąsias šeimos vertybes: i 
paties žmogaus kilmę gimdymo 
būdu ir į žmogaus kalbos kilmę 
šeimoje. 

Pradėkime nuo dėmesio pa
čiam gimdymui. Mes per mažai 
kreipiame dėmesio kardinali-
niam žmogiško gyvenimo fak 
tui, kad patys žmonės yra kitu 
žmonių gimdytojai. Žmones pa
daro ne angelai, net ne vien 
Dievas, bet pats žmogus turi 
galią gimdyti. Tai yra neįver
t inta mūsų prigimties dalis. 
Ange las nega l i pag imdyt i 
angelo. Ir Dievas, nors daly
vauja prie kiekvieno žmogaus 
gimdymo, bet tai atlieka da
lyvaujant ir visą iniciatyvą 
turint tėvams. Sakysite, kad tai 
yra banali tiesa. Ir iš tikrųjų. 
žmonės šią tiesą praeina, pačios 
giliosios jos vertės, net tokios. 
kuri juos pačius liečia, nepa
stebėdami. Žmonija sugeba susi
telkti prie gimdymo problemos 
vien medžiaginiu požiūriu, bet 
prie paties pagrindinio gim
dymo gėrio, būtent, kad žmogus 
gimdo žmogų, nesugeba susi
telkti. Tai kai kurie mūsų lai
kų etnologai, pvz. Wilhelm 
Schmidt, sustojo prie klausimo, 
kaip gali atsitikti, kad iš dviejų 
individų santykio gali kilti nau
jas individas. Ir kas padaro tai . 

Studentų Ateitininkų sąjungos ..Žiemos akademijos" Dainavoje dalyviai. 

PRISIMINĖM A.A. KUN. STASĮ YLĄ 
Moksleivių Ateitininkų Mai

ronio kuopa Clevelande praėju
sių metų gruodžio 18 d. suruošė 
a.a. kun. Stasio Ylos mirties de
šimtmečio paminėjimą. Kuopos 
nariai. 6:30 v.v. susirinkę Dievo 
Motinos par. svetainėje, stalus 
papuošė eglių šakutėmis, ange
liukais ir žvakutėmis. Vieną 
stalą skyrė kun. St. Ylai — jo 
parašytoms knygoms, ta rp ku
rių stovėjo didelė jo nuotrauka, 
prie kurios ramiai degė žvakutė 
ir šalia buvo padėta balta rožė. 

Vakaronė pradėta kun. St. 
Ylos sukurta giesme „Sutelk vi
sus". Kuopos globėjas Rimas Bi
liūnas giesmę palydėjo akordeo
nu. Kuopos pirmininkė Audra 
Degesytė pakvietė dvasios vado
vą. Dievo Motinos parapijos kle
boną kun. G. Kijauską.S.J., pa
kalbėt i apie kun. St. Ylą. 
Paskai ta buvo ilga. bet labai 
įdomi. Mes daug sužinojom apie 
a.a. kun. St. Yla—jogyvenimą, 
būda. kūrybą, darbą ir meile 

jaunimui. 
Gaja Bublytė padėkojo kuopos 

dvasios vadui kun. G. Kijauskui 
už paskaitą. Jaunul ia i — Nida 
Degesytė, Lina Beržinskaitė ir 
Lukas Laniauskas paska i t ė 
maldeles iš kun. St. Ylos kny
gelės ..Vardan Dievo". Mokslei
vės — Audra Degesytė, Audra 
Žiedonytė, Daiva Žiedonytė, pa
sikeisdamos skaitė kun. St. Ylos 
poeziją ,,Tu sūkurei nuostabų 
pasaulį". Studentų ats tovas 
Danius Silgalis skaitė ilgą eilė
raštį ,.Tautos globėjui šv. Ka
zimierui". 

Po programos G Bublytė pa
dėkojo visiems prisidėjusiems 
prie šios vakarones ruošimo, 
programos atlikėjams ir visiems 
atsilankiusiems. Kuopa dėkin
ga ir svečiui iš Lietuvos kun. A. 
Gudaičiui,S.J., dalyvavusiam 
vakaronėje. 

Po minėjimo vis?dalyviai bu
vo pakviesti pasivaišinimui. 

Gaja Bublytė 

N A U J A S J A S V A S A R O S 
STOVYKLOS L A I K A S 

Kadangi š įmet d a u g j aun imo 
ir vyresniųjų vyks ta Lietuvon, 
Dainavos vasaros sezonas 'su
mažėjo'. Liko t ik ke tur ios vi
s iems t inkamos s tovyklau t i sa
vaitės, o grupių daug . Tad 1994 
m. JAS vasaros stovykla Daina
voje vyks liepos 24 - rugpjūčio 6 
dienomis, o ne sava i t ę vėliau, 
kaip kad anksčiau buvo praneš
ta. 

Mokytojos, norinčios dirbti su 
j aun imu šioj stovykloje, prašo
mos kreipt is į Rusnę Kasputie-
nę , 47677 Hanford, Can ton , MI 
48187 iki š.m. vasario 10 dienos. 

J A S CV 

kad iš pvz. šimto tėvo ir motinos 
paveldėjimo genų. kas nors at
renka, tų genų naujai ateinan 
čiam žmogui? Žmogaus gimdy 
mas savyje slepia daugiau pa
slapčių negu vien biologiškai 
galima jas išaiškinti. Ko reikėtų 
iš mūsų pusės, kad mes su gi
lesne pagarba pradėtume žiūrė
ti į savo kilmes paslaptį. 

Šalia to. kviečiu pereiti dar į 
kitą šeimos paslaptį, kini ne 
mažiau yra apleista, ar bent 
nepažinta ir neįvertinta. Tai 
faktas, kad žmonijos pokalbis 
prasideda šeimoje. Žmogaus 
sugebėjimas kalbėti yra ne ma
žesnė žmogiško gyvenimo ver
tybė, negu sugebėjimas gimdyti. 
Žmogaus kalba gema šeimoje. 
Ir. greičiausiai, mes galima 
sakyti, kad užgimęs žmogus pir 
moję eilėje išmoksta ne kalbėti, 
bet kalbėtis. Jo pajustas reikalas 
išsireikšti ir atsidengti kitam, 
bei pažinti kitą, verčia ji imti-
kalbos. Nei paukštis, nei gyvu 
lys nesugeba suformuluoti žo
džio. 

Kitas didelis mūsų šimtmečio 
etnologas Wilb«lm Koppers. 
mąstydamas apie žmonijos pra
džią, randa joje dvi institucijas: 
šeimą ir pokalbį Galime palikti 
nuošaliai jo svarstomą klausi
mą, ar kalba yra Dievo sukur
ta, ar ji yra pačių žmonių iš
rasta. Bet egzistencijai iai yra 
tikra, kad kiekvieno mūsų kal
bėjimas prasidėjo mūsų šeimoje. 

Mūsų kalbėjimo galia yra toli 
s iekiantis į rankis , garsiniu 
būdu išreikšti tiek medžiaginius 
tiek pačius aukščiausius daly
kus. Dėl to kalba yra būtina 
priemonė visai žmonijai san
tykiauti vieniems su kitais. Gal-

S E N D R A U G I Ų S-GOS 
C E N T R O VALDYBA 

Nijolė Balčiūnienė - pirmi
ninkė. 18712 Arrovvhead Ave.. 
Cleveland, Ohio 44119, Tel. 
216-486-0283, Fax 216-445-
6365. 

I 
tore. 

Vincas Kolyčius religiniams 
re ikalams atstovas Kanadoje. 

Marius Lania,: as, D.D.S. 
Česlovas Masaitis, Ph.D.. 

Kennebunk stovyklos atstovas. 
Regina Šilgalienė - iždininkė. 
Vytautas Soliūnas - AFV ir 

Dainavos si >vas. 
Linas Vaitkus. M.D. 

P O P I E T F P R E L . 
J U O Z U P R * N S K I U 

Gruodžio 12 c Čikagos sen
draugių skyrius, su darbščiąja 
Jadvyga Damušiene priešakyje, 
suruošė prel. Juozo Prunskio 
knygos .,At<-; komu
nistų ir nacių kankiniai" su
t iktuves ir filmo iš jo gyvenimo 
premjera Wi< nku namuose, 
^emon :^ nyga ir 
apskri tai apie pre>. •». Prunskį 
— redaktorių, rašytoją, žurna
listą, visuomenininką, jaunimo 
orgs :5kos 
katalir os i ėmėją, 
daugyb- konkursų mecenatą 
kalbėjo dr. Petras Kisielius, 
prof. Juozas Meškauskas ir kiti. 
Popietei vadovavo J. Damu-
?įonė. '• t krai sausakimšai 
publikos pripildyti Ateitininkų 
namai parodė, kad prel. J. Prun-
skis vra mvlimas ir vertinamas. 

būt tą mintį turi popiežius savo 
minėtame laiške sakydamas, 
kad šeima pasilieka visos žmo-
niįos santykiavimo pagrindas. 

V. Bgd. 

IEŠKOME N A U J O S SAS 
CENTRO VALDYBOS! 

Studentai ateitininkai ieško 
naujos Centro valdybos. '93 
metų SAS CV. pareiškė nebe-
kandidatuosianti '94 metų ka
dencijai. Užsiangažavę, neap-
tingę studentai, pasiryžę viene
rius metus koordinuoti SAS 
veiklą, vykdant CV pareigas, 
kviečiami pranešti esamai SAS 
CV telefonu ir a t v y k t i į 
Zupersavaitgah. kur studentai 
rinks naują SAS CV. 

DR. ELIGIJUS LELIS 
/ AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St. 
Tel. (1-312) 735 -7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hills 

Tel. (706) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
SE'VOS DAKTARAS IR C~lRU«GAS 

FamHy M«dlc»i Cllnlc 
15505 — 127 *t . . Lemont IL 60439 

P'Kiauso Palos Communt>, HOSC ta* -
3 've- C'oss Hosp'tai 

valandos paca Sus ta- mą 
Tel (708) 257-2265 

ATEITININKŲ 
KONGRESAS LIETUVOJE 

Ateitininkų kongresas vyks 
Lietuvoje liepos 15-17 dienomis. 
Žadantys tuo laiku būti Lietu
voje, prašomi a ts tovaut i 
užsienio lietuvių Studentų Atei
tininkų sąjungai. Kongresas 
vyks po Dainų šventės (liepos 
9-12 d.), po PLJS Seminaro (lie
pos 12-15), bet prieš PLJS laivo 
išplaukimą iš Klaipėdos datą 
(liepos 18 d.). 

ANTRASIS AISČIO RAŠTŲ 
TOMAS 

Antrasis Jono Aisčio raštų to
mas jau atspausdintas ir įrištas. 
Šį tomą, kaip ir pirmąjį, reda
gavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir 
Antanas Vaičiulaitis. Labai 
gaila, kad Antanas Vaičiulaitis 
nematė savo darbo rezultato. 
Ateities Literatūros Fondas 
nuoširdžiai dėkingas Joanai 
Vaičiulaitienei, kuri a.a. Anta
no Vaičiulaičio redaktoriaus ho
norarą paskyrė auka Ateities 
Literatūros Fondui. 

• Martynas Liuteris Kata
likų Bažnyčios ekskomunikuo
tas 1521 m. sausio 3 d. 
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Published daily except Sundays and Mondays. Legai Holidays, the 
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Chicago. IL 60629. 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anksto 

metams 4 metu 3 men 
JAV $90.00 $50.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $10000 $55 00 $35.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $50.00 $35.00 $25 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $55 00 $35.00 $30.00 
Užsakant į Lietuvą — 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00 
Paprastu paštu $100 00 $55 00 
Tik šeštadienio laida $55 00 $35.00 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra Nesunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
nedirba. tik iš anksto susitarus Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimų turini neatsako 
8:30-4:00: šeštadieniais nedirba Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą. 

• 1959 m. sausio 3 d. Alaska 
pa tv i r t in ta 49-tąja valstija. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 WMt A v * . , Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. VILIJA KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem. te l . 708-594-0400 
Bridgview. IL 6045S 

Valančios pagai susitarimą 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 

Tel. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE : 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS. MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Ch.cago 312-726-4200 
Eigm 708-622-1212 

McHenry 815-344-SOOO. <?x: 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tai. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
Weatchaatar, IL 60153 

Tol. 708-631-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
8888888 RMaja M a d . 688889 

8830 S. RMgaJand Ava. 
CMcago RMga, IL 80415 

708-838 8 8 2 2 
4146 W. 63rd St. 

312-736-7708 
CMcago, IL 

DR. KENNITH J . YERKE8 
DR. MAOOALIN M U C K A S 

DANTŲ GYDYTOJAI 
PanatninkaMa naaaaMa 

24M W. B 8 8 M — Ptaaa Caurt 
Tat. (1-312) 8 2 * 8288 

867 8. ONbert. LaOrenaa, IL 
Tai. (706) 362-4487 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus Ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaakl Ro\ Tai. (312) 585-2802 

Pirm., an t r , penkt. 9 v.r — 3 v.p.p 
ketv. 10 v r—7 v.p.p.. trečd . 

šešt 10 v.r—2 v p.p. 
Susitartimo nereikia trečd ir šeštd 

Sumokama po vizito 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
r O DANTŲ GYDYTOJA 
1 - j 7915 W. 171st 
V \) Tinley Park, IL 60477 

(708)614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFOR0 MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3800 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p-7vv antrd 1230-3 vpp 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p p 
6132 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 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago IL 
Tai. (312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicaro 

Kasdien 1 'ki 8 v v 
išskyrus treč Sešt 12 M 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas be chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schiller Si., Elmhurst. IL 60126 

708-941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 ai Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr :r 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (312)585-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St. 
1 Vai pagal susitarimą pirm ,r k<?tv 12 4 
1 B 9 antr i?(> aajaaj a j 1? 14 

Kab. ta i . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kadz la A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 60652 

Cardlac Olagno»l». Ltd. 
Marquette Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava. . Eigin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills. IL 
1 myl'a | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Centar. 71 52 W. 127th St. 
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzla 

Vai ant' 2-4 v p p 'r 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 

Pales Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (D"f Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar-

Napervllle Campu* 
1020 E. Ogden Ava. . Sulta 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai. 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą Į 

Kab. tat. (1-312) 586-3186 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Rimties valandėlė 

NESAVANAUDIŠKAI SEKTI 
KRISTUMI 

Kiekvienas tur ime pašauki
mą sekti Kr is tumi: dirbti, kad 
plistų Dangaus karalystė, gy
venti taip, kad žmonės mumyse 
matytų ir per mus patir tų vei
kiančią Dievo meilę. Ta prasme 
tu r ime pranašo pašaukimą: 
mums duotą Dievo žodį — tikė
jimą perduoti kitiems. Prileidus, 
kad, kaip krikščionys, supran
tame savo krikščionišką pašau
kimą ir pagal savo luomą jį 
vykdome, šio sekmadienio skai
t iniai kviečia pamąstyti apie 
mūsų intencijas, darant gera: ar 
veikiame iš tobulo pasišventimo 
Dievui, ar tu r ime savų išskai
čiavimų ar norų, kurie nutolina 
mus nuo Dievo valios? 

Pirmame skaitinyje iš Pakar
to to Į s t a t y m o knygos (Įst 
18:15-20) tur ime Mozės pavyzdį 
— pirmąjį Dievo „pažadintą 
pranašą iš savo tautiečių", kuris 
dėl savo ištikimybės Dievui ir 
solidarumo su savo tautiečiais 
tapo idealaus pranašo pavyz
džiu. Girdime Mozės žodžius, 
apie Dievo jam duotą pažadą 
atsiųsti t au ta i pranašą po jo, 
kuris kalbės paties Dievo žo
džius, ir todėl Dievas reikalaus, 
kad žmonės to pranašo klausytų 
tų. 

Bet r ū p i n d a m a s i s savąja 
tau ta , Dievas taip pat įspėja, 
kad net ir gavus pašaukimą iš 
Dievo 'mes jį gavome per Krikš
tą), neišnyksta pavojus pradėti 
skelbti ne Dievo, bet savo žo
džius, kalbėti ne Dievo, o stabų 
vardu: „Bet jeigu koks pranašas 
išdrįstų mano vardu skelbti žo
dį, kurio j a m neliepiau skelbti, 
arba kalbėtų kitų dievų vardu. 
— toks pranašas turės numirti'.' 

Suvokti Dievo valią savo gy
venimo kasdieninėse aplinkybė
se ir atpažinti skirtumą ta rp jos 
ir savo norų bei aplinkos (rek
lamų, „pasaul io" skelbiamų 
„gėrybių") yra krikščioniui — 
kaip ir pranašui — didelė atsa
komybė ir viso gyvenimo užda
vinys. Jį atl ikti jam padeda 
Kristus, veikiantis tikinčiųjų 
bendruomenėje — Bažnyčioje. 

Mozė buvo pavyzdys tobulo 
pranašo, apie kurį Įstatymo 
knygos pabaigoje rašoma: „Nie
kad nuo tada Izraelyje nebeki
lo pranašas, panašus į Mozę, 
kurį Viešpats pažino veidu j 
veidą" (Įst 34:10). Toje pačioje 
vietoje skaitome apie Mozės he-
roišką paklusnumą Dievui, at
sižadant net viso jo gyvenimo 
vedamosios vizijos — įžengimo 
į Pažadėtąją žemę. Mozė mirė 
anapus Jordano upės, nes Die
vas tam tarė : „Tai yra kraš tas , 
kurį prisiekiau Abraomui, Iza
okui ir Jokūbui, tardamas: ,Aš 
duosiu jį tavo palikuonims'. Lei
dau tau jį pamatyti savo akimis, 
bet į tenai tu nenueisi ' ". 

Ir Mozė, nors gyveno tūkstan
čius metų prieš Kristų, pakluso 
Dievo valiai iki savo mirties, 
pasilikęs su savąja tauta anapus 
Jordano, nes ji dar nebuvo pa
siruošusi į Pažadėtąją žemę 

įžengti. Artėdamas prie savo gy
venimo pabaigos, Mozė būtų ga
lėjęs pats, ar tik su savo Šeimos 
nariais įžengti į Pažadėtąją 
žemę, kad galėtų numirti, pasie
kęs savo gyvenimo tikslą. Bet 
Mozės gyvenimo tikslas buvo ne 
Pažadėtąją žemę pasiekti, o Die
vo valią vykdyti, tad kai Dievas 
j am apreiškė, kad j is turi likti 
anapus Jordano, Mozė savo 
veiksmu atsiliepė: Tebūnie tavo 
valia. 

Šio sekmadienio ištraukoje iš 
šv. Pauliaus pirmojo laiško Ko
rinto miesto krikščionims pa
grindinė mintis taip pat yra vi
siškas pasišventimas Dievo va
lios vykdymui, ir taip suprastini 
šie šv. Pauliaus žodžiai: „Susi
tuokęs rūpinasi šio pasaulio rei
kalais, stengiasi patikti žmonai 
ir yra pasidalijęs. Taip pat ne
tekėjusi moteris (kaip ir nevedęs 
vyras) rūpinasi Viešpaties rei
kalais, trokšdama būti šventa 
kūnu ir dvasia". 

Šie žodžiai jokiu būdu nenuro
do, kad Šv. Rašte vedybinis gy
venimas yra laikomas žemesniu 
luomu. Senajame Testamente 
skaitome, kad Dievas kaip tik 
žmogų sutvėrė ir vyru, ir mote
rim, nes „negera žmogui būti 
vienam" (Pr 2:18). Net ir pats 
šv. Paulius laiške Efeziečiams 
nerado geresnio įvaizdžio iš
reikšti Kristaus meilę Bažny
čiai, kaip vedusių žmonių abipu
sės meilės ir pagarbos vienas 
kitam įvaizdžiu (Ef 5:22-33). 

Bet jau ir Pradžios knygoje, 
netrukus po to, kai Dievas 
Adomą ir Ievą sutvėrė ir pa
laimino, žalčio sugundyti nu
sidėti, jie nusigręžia nuo tikros 
vedybinės meilės, kuri išreiškia 
ir Dievo meilę, ir pasiduoda 
egoizmui: „savo kailį" gelbė
dami, kaltina vienas kitą. Šios 
dienos skaitinyje šv. Paulius 
pareiškia savo nuomonę, kad 
vedybinis gyvenimas turi daug 
egoizmo pagundų, tad jam, ku
ris pats buvo gavęs malonę ne
vedusiam gyvenimui — celiba
tui — atrodė, kad ši gyvenimo 
forma palengvina Dievo valios 
vykdymą, sumažina egoizmo pa
vojų. 

Evangelijoje (Morkaus 1:21-
26) matome, kaip Kristus nesa
vanaudiškai naudoja savo die
viškąją galią: ne t ik mokyda
mas, „kaip turintis galią", bet 
ir darbais ją naudodamas ne 
savo, o vargstančiųjų labui. Jo 
žodis buvo galingas ne tik mo
kant, bet ir išvarant piktąsias 
dvasias, išlaisvinant nuo jų ken
čiančius žmones. 

Bet kai Jėzus, pasninkauda
mas dykumoje ar kentėdamas 
ant kryžiaus, buvo gundomas 
savo galią panaudoti savanau
diškai (paversti akmenis į duo
ną ar nužengti nuo kryžiaus), jis 
to atsisakė, nes j am buvo svar
biau už viską, net ir už sveikatą 
ir gyvybę, vykdyti Dievo valią. 
Taip nesavanaudiškai sekti 
Kristų esame pašaukti ir mes. 

Aldona Zailskaitė 

Danutė Bindoktoaė 

Ar religįja nustojo 
savo reikšmės? 

J. Ltn. Jonas Abraitis, I rūšies sargybos vadas, Gedimino kalne 1939 m. spalio 29 d. 

DRAUGO FONDAS 
R A M U N Ė K U B I L I Ū T Ė 

„ D r a u g o " d i e n r a š t i s y r a 
t ruput į skir t ingas nuo m u m s 
pažįstamų J A V (ar kitų kraštų) 
dienraščių. „Draugas" skiriasi 
net n u o lietuviškų dienraščių, 
leidžiamų Lietuvoje. „Draugo" 
un ika lumas kaip t ik sudaro 
įdomių finansinių uždavinių, 
redagavimo, leidimo ir išsiun
tinėjimo užduočių. 

Mes, l ietuvišką spaudą skai
tantys, esame išsisklaidę po visą 
pasaulį. Kadaise, po kiekvienos 
emigracijos iš Lietuvos įvairūs 
leidiniai ir periodika pradėjo 
savo gyvavimą, bet kai kur ie 
buvo per daug vienašališki ir jie 
išnyko. „Draugo" d ienraš t i s 
išliko. Nors „ D r a u g a s " leidžia
mas Čikagoje, jame spausdina
mos žinios apibūdina mūsų lie
tuvišką gyvenimą ir jo įvai
rumą. „Draugo" koresponden
tai r a šo iš Europos, įvairių J A V 
miestų, iš k i tų kraš tų ir iš 
Lietuvos. „Draugo" puslapiuose 
pasirodo s t ra ipsniai , parašyt i 
įvairių specialistų, įvairių or
ganizacijų ir vietovių atstovų. 
Retai pas i ta iko , kad Amerikos 
dienraščiuose „paprastas pilie
tis" gal i matyt i savo straipsnį — 
ir net jei parašo laišką redak
cijai, t a s la iškas ne visuomet 
išspausdinamas. Redakcija vis 
vien „Drauge" padaro tam t ikrą 
a t ranką , prašo įvairių straips
nių. Tač iau j i neturi „reporte
rių" kadro ka ip pagrindiniai di
dieji dienraščiai . Kas t ik nori ir 
parašo ką nors įdomaus, naujo, 
tur in ingo, t u r i galimybių tapt i 
bent v ienkar t in iu „Draugo" 
„repor ter iu" . Fotografai ta ip 
pat ga l i maty t i savo dary tas 
nuotraukas apie kokį lietuviško 
gyvenimo įvykį ar nuotrupą 
„Draugo" puslapiuose. 

Mums „Draugas" yra informa

cijos šaltinis, galimybė pasi
reikšti spaudoje, mus jungiantis 
vienetas . Tokiam derliui užtik
r in t i , reikia finansinio užnuga
r io. T a m ir buvo įs te igtas 
Draugo fondas. Jis padeda už
t i k r i n t i „Draugo" a t e i t į . 
„Draugo" štabas, mažas pagal 
didžiųjų dienraščių s tandar tus , 
gauna atlyginimą. Reikia rū
pintis leidyklos, pašto ir kitomis 
išlaidomis. Kitaip sakant, iš 
prenumeratų ir skelbimų ka i 
kada gal neužtenka lėšų. 

Įdomu pastebėti, kad pagrin
dinių dienraščių leidėjai kartais 
turi galimybių įsteigti fondus ne 
savo gyvavimui užtikrinti, bet 
remt i ki tus: studentų stipendi
joms, vargšų paramai per šven
tes ir pan. Jie turi užtenkamai 
darbuotojų, rėmėjų ir lėšų, kad 
gali užsiimti labdara. 

Kokia mūsų skaitytojų, „re
porter ių", fotografų bei preky
bininkų atsakomybė? Reikia 
j aus t i pareigą paremti „Drau
gą" ir įsijungti į Draugo fondą. 
Kur kitur galima pavartyti laik
raščio puslapius ir rasti lietuvių 
gydytojų bei odontologų skelbi
mus viename, lengvai randa
mame, stulpelyje? Kur kitur ga
lima pasiskaityti ateit ininkų 
žinias vieną savaitės dieną, o 
kitą dieną tame puslapyje skai
ty t i skautų a r sporto žinias? 
Kur galima sužinoti apie seniai 
nematyto kolegos pasisekimus, 
paskaityti apie lietuvių veikėjo 
mirtį ar apie kokią t^gedi ją , 
įvykusią Lietuvoje? „D. augąs" 
stengiasi užpildyti spragą. Jame 
nekartojamos visos pagrindinių 
JAV dienraščių žinios. J ame 
nekartojamos Lietuvos pagrin
dinių laikraščių žinios. „Drau
gas " turi sunkų uždavinį — ja
me spausdinamos žinios ir 

straipsniai, kurie, redakcijos 
nuomone, atspindi lietuvišką 
gyvenimą už Lietuvos ribų. 
Įvykiai Lietuvoje ir įvairiose 
vietovėse minimi, nes jie sudaro 
mozaiką. 

Į Draugo fondą kviečiami 
įstoti „Draugo" skaitytojai. 
Kviečiami įstoti prekybininkai, 
kurie skelbiasi jo puslapiuose. 
Kviečiamos įstoti organizacijos, 
klubai, tarybos, valdybos ir pan. 
Jų veikla ir gyvenimas atsispin
di „Draugo" puslapiuose. Dabar 
re ik ia už t ik r in t i „ D r a u g o " 
ateitį. J a u kelios JAV LB 
apylinkių valdybos ir bent viena 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
taryba yra parėmusios Draugo 
fondą. Tai padėka ir parama 
„Draugui", nes žiniaraščiuose ir 
minėjimuose nepainformuosi 
žmonių taip, kaip dienraščio 
puslapiuose. Lietuviškas gyve
nimas už Lietuvos ribų dar vys
tosi, lietuvių kalba dar galima 
susikalbėti. Užtikrinkim, kad 
dar bus galima lietuviškai skai
ty t i už Lietuvos ribų leidžiamoj 
periodikoj ir spaudoj. 

SODINUKAI PLAUKIA Į 
V O K I E T I J A 

Kretingos miškininkai keltu 
į Mukraną išplukdys 14,000 
ąžuolų, bukų, klevų, šaltalan
kių, erškėtrožių sodinukų. Juos 
užsakė verslininkas iš Vokieti
jos, ne kartą su bičiuliais me
džiojęs K r e t i n g o s urėdijos 
miškuose ir panoręs lietuviškais 
medeliais papuošti savo sklypą 
aplink viešbutį bei restoraną 
Riugeno saloje. Vokietis versli
ninkas pakvietė Kretingos miš
kininkus į stovyklavimo parko 
sodinimo talką, o taip pat pagei
dautų, kad žemaičių medžio 
meistrai pagamintų stovykla
vietei lauko baldų. 

Lietuvos vyčių organizacija 
(Vidurio vakarų apygarda) pa
staruoju metu nukre ipė savo 
dėmesį į l ietuviškas parapijas 
Čikagoje, išskirdama jas pa
gerbti metiniame žymenų ban
kete. Dėmesys skir iamas dviem 
parapijom, pr imenant , kad jos 
yra vienintelės, išlikusios lietu
viškomis Čikagos arkidiecezijo-
je. Nelabai aišku, kuo vyčiai 
remia savo pasirinkimą, bet 
arkidiecezijai ta ip pat priklau
so ir Šv. Antano parapija Cicere. 
J i niekuomet savo lietuviškumo 
neatsisakė (nors klebonas nelie
tuvis), ir kas sekmadienį ten 
aukojamos Mišios l i e tuv ių 
kalba, o choras gieda lietu
viškai. Lietuvių kalba pamaldos 
vyksta ir Šv. Kryžiaus bažny
čioje (klebonas y ra i spanų 
kilmės). 

Pirmieji l ietuviai a teiviai 
kūrė parapijas ir pajėgė jas 
išlaikyti, nors gyveno t ikra i 
skurdžiau, kaip atvykusieji po 
II pasaulinio karo. Kar ta i s 
atrodo, kad religija, lietuvių 
tautos ramstis ir paguoda iš
tisus šimtmečius, baigia „išeiti 
iš mados". Net mūsų organiza
cijos, kurių šūkyje yra ta rnyba 
Dievui, jau pradeda tarpusavyje 
diskutuoti, ar būtina nariui reli
gija. Šviesi p rošva is tė y r a 
Lemonte Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misija, kuri nuolat 
gausėja ir stiprėja. 

Galima susidaryti įspūdį, ypač 
stebint TV programas, filmus, 
klausant diskusijų moralės bei 
tikėjimo klausimais, kad reli
gija neegzistuoja ir mūsų gyve
namojo krašto kasdienybėje. 
Tačiau iš nesen ia i a t l i k t o 
Amerikos gyventojų apklau
sinėjimo matyti visai kitoks 
vaizdas. Iš 113,000 apklaustųjų 
86 procentai pasisakė esą krikš
čionys. Dvi didžiausios grupės — 
katalikai ir baptistai . Paste
bėtas ir keistokas reiškinys: 
daug daugiau žmonių tvir t ina 
esą krikščionys (katalikai, me
todistai, liuteronai, episkopalai 
ir kiti), negu priklauso parapi
joms ar kitoms organizuotoms 
religinėms grupėms. Daugelis 
neina į bažnyčią, bet vis t iek 

laikosi moralinių bei tradicinių 
šių religijų dėsnių. Iš septynių 
didžiųjų Amerikos miestų t ik 
Dalias Fort Worth turi mažesni 
procentą ka ta l ikų (daugiausia 
baptistų). New Yorke katalikai 
s u d a r o 43 .4%, Čikagoje — 
38.6%, Philadelphijoje - 37%, 
Los Angeles — 31.5%, Miami -
Ft. Lauderdael - 34% ir t.t. 

D a u g i a u s i a a f r ik ie t i škos 
kilmės gyventojų priklauso pro
tes tantų grupuotėms (81.8%); 
ispanų ki lmės — 65.8% kata
likų. Protes tantų daugiausia 
yra ir Amerikos indėnų, Azijos 
tau tų ki lmės bei anglo-saksų 
gyventojų (į protestantų grupe 
įeina bapt is tai , presbiterijonai, 
metodistai i r pan.). Sakoma, kad 
ne įmanoma suprast i ameri
kiečių mąstysenos, kultūros, 
et ikos, n e t politikos, nepa
s t u d i j a v u s r e l ig in ių bend
ruomenių įvairumo ir vertybių. 

Ir Amerikos lietuvių istorijoje 
religija vaidino labai stiprią rolę 
nuo pa t pirmųjų imigrantų at
vykimo į šį kraštą. Troškimas 
Dievą garbint i gimtąja kalba 
skatino bur t is į savas parapijas, 
k u r i o s , s a v o ruož tu , buvo 
visuomeninio, kultūrinio ir švie
timo centrai . Daugelis ir savo 
lietuviškąjį identitetą rado kaip 
tik per l ietuviškas parapijas, jų 
ribose veikiančias organizacijas, 
k l u b u s , s a m b ū r i u s , da inos 
vienetus ir t.t. 

Šiandien stovime prieš dvily
pį k l aus imą : a r l ie tuviškų 
parapijų nykimas yra mūsų 
nulietuvėjimo padarinys; a r 
nulietuvėjimas naikina lietuviš
kas parapijas? Žinoma, pro
blemos dalį sudaro susipratusių, 
energingų (ir jaunesnių) lietu
vių kunigų stoka. Gaila, kad 
mūsų tėvynės vyskupai nesu
pran ta a r nenori suprasti šios 
problemos ir, užuot „paskolinę" 
vieną kitą kunigą išeivijos sielo
vadai , pa tys t ik skundžiasi 
dvasininkų t rūkumu. Iš dauge
lio šalt inių matome, kad Lietu
voje t rūkumas nėra toks aštrus, 
k a i p už jūr iuose . Galbūt i r 
tėvynės dvasininkijos vadovai 
ilgainiui ta i supras, bet gali būti 
jau per vėlu. 

KRYŽIUS B R A Ž I N S K A M S 

Klaipėdoje pas ta tytas didelis 
ąžuolinis kryžius P ranu i ir 
Algirdui Bražinskams, kur ie 
1970 m. soviet inį l ė k t u v ą 
nukreipė į Turkiją. Tėvas už 

akių Sovietų Sąjungoje buvo nu
teistas mirties bausme, o sūnus, 
kur iam tuo metu buvę 15 metų, 
10 m. lagerio. Kryžiaus (jis y r a 
9 metrų aukščio) statybos inicia
torius yra „Jaunosios Lietuvos" 
atstovas Valent inas Zaborskas. 

Kęstučio Genio rečitalyje Jaunimo centro kavinėje sausio 23 d. Ii kaires: dr 
Janina JakSevicienė, kun Viktoras Rimšelis ir K. Genys. 

Nuotr J . TamulaJčlo 

LIKIMO IRONIJA 
J O N A S I N D R I Ū N A S 
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Mies tas atrodė tuščias. Mažai ką sutiko, vieni ėjo 

į bažnyčią, k i t i išjos, lyg skubėjo dingti tuščiuose šali
gatviuose. Pasuko gatve gimnazijos link, lyg pamiršęs, 
kad t i e rūma i jau seniai buvo okupuoti vokiečių ka- I 
r iuomenės. Geležiniai var ta i buvo uždaryti. Ir tas | 
p a r k a s . . . J a u n o m i s l i epa i t ėmi s apsodinti pasi
vaikščiojimo takai , tebestovėjo Jurgio akyse. Bet ką 
jis dabar pamatė? Šalia tų gražių pasivaikščiojimo takų 
stūksojo molio krūvos, — išraust i gilūs grioviai, liepai
tės apgenėtos , ar visai nupjautos. Žiūrėjo Jurgis ir 
negalėjo atsistebėti . Kaip gaila buvo jam to gražaus 
parko. 

I lgai jis da r būtų ta ip stovėjęs žiūrėdamas į išnie-
kotą, praeityje gražiausius prisiminimus palikusį, 
parką, jei nebūtų pamatęs į jo pusę artėjančių sargybos 
patrul ių . Nenorėdamas su ja is turėt i reikalo, Jurgis 
palengva nužingsniavo bažnyčios link. 

J a m atrodė, kad ir daba r j is atėjo į moksleivių 
pamaldas . K a i p ir p i rmiau , susikaupęs klausėsi var
gonų gaudimo, silpnai girdimų giesmių, o mintimis kly
do kažkur toli . Gera buvo čia, taip norėjo dar ilgai būti, 
o sapnas nedingo iš galvos. Matė Vincą kaip gyvą, jis 
tolo, lyg nenorėdamas daugiau jo matyti O jam buvo 
taip gai la skirtis. Bandė pamiršti , galvodamas, kad tas 
nieko nereiškia, tik grynas pasąmonės veikimas, nesu
rištas su protavimu. Bandė žvalgytis po bažnyčią, ma
tė ne vieną pažįstamą: Salaką, Delksnys, kitoje pusėje 
matė Stasę , su ja k a r t u su Liucija. Tik dabar Jurgis 
prisiminė Vinco prašymą, jei sutiks, papasakoti apie jį. 

P o pamaldų Ju rg i s su t iko ne vieną savo draugų ir 

pažįstamų. Atsirado ir Juozas, ir Petras, seni bendrų 
ryžtų draugai, kurie jau seniau buvo griže į namus. 
Susidarė gražus būrelis, o prie jų prisidėjo ir ener
gingas gimnazijos inspektorius Žvirblis. Sveikino visi 
laimingai grįžus Jurgį, jam buvo taip smagu, lyg vėl 
būtų sugrįžęs po kažkokių atostogų j gimnaziją. 

Neatsiliko ir mergaitės, būriavosi kartu. Stasė su 
Liucija, pamačiusios Jurgį, linksmai pasveikino, išties-
damos jam rankas, o Liucija, nieko nelaukdama ir nesi
varžydama, pasiįdomavo, kas jai svarbiausia rūpėjo: 

— Kur Vincas? Ir jis k a r t u su tavim grįžo? 
Jurgis pastebėjo, kad jos skruostai paraudo, tary

tum būtų per drąsiai ir staigiai ėjusi prie reikalo. 
— Ne, jis kartu su manim dar nevažiavo. Žadėjo 

kitą dieną iš ten išvažiuoti. Kaip šiandien po pietų jis 
turėtų būti čia, — paaiškino Jurgis . — Tiesa, jis manęs 
prašė, jei tave sutikčiau, pasakyti, kad niekur šiandien 
neišvažiuotum. 

Neparodė nusiminimo Liucija, tik savo mintyse 
pasiryžo po pietų pati eiti į geležinkelio stotį pasitikti 
Vinco. 

Nustebo Liucija pamačiusi stotyje ir Jurgį. 
— Važiuoji kur? — paklausė. 
— Ne, atėjau Vinco pasitikti . O ką tu čia veiki? 
— Aš irgi panašiu tikslu, — atsakė Liucija. — Su

tiksime kartu. Dviese nebus ta ip nuobodu laukti . 
Tikrai dviese laikas greit praslinko, traukinio be

laukiant. Ir koks buvo abiejų nusivylimas, kai išlipu
sių iš traukinio keleivių tarpe Vinco nebuvo. Nejaukiai 
abu pasijuto, visą laiką buvęs linksmas, Liucijos veidas 
apsiniaukė. Vis dar netikėdama, kad Vincas nepar
važiavo, vieną ir kitą kartą kreipėsi į Jurgį: 

— Ar t ikrai jis sakė šiandien parvažiuos? 
— Tikrai, tikrai. Juk mata i , ir aš atėjau jo pasi

tikti , — bandė įtikinti Jurgis . 

Pastovėję dar kurį laiką ant perono, abu pa t raukė 
namų link, darydami prielaidas, dėl ko Vincas 
šiandieną negrįžo. Nors Liucija a tvirai neparodė savo 
nusiminimo, l inksmai kalbėjo su Jurgiu , bet j is paste
bėjo, kad širdyje ji smarkiai išgyveno. 

— Ryt grįš. Nesijaudink per daug, — patarė Jurgis, 
palydėjęs ją iki namų, o pa t s pa t r aukė pas senutę. 

Vos spėjo Jurgis peržengti durų slenkstį, kai senutė 
susijaudinusi jam pradėjo pasakoti : 

— Kaimynas tik ką sakė! Gaudo mūsų vyrus vokie
čiai. Ir jūsų vietą, kur buvot apsupo. Sakė, net i r 
žuvusių yra. 

xrv 
Ilgai žiūrėjo Vincas į tolstantį traukinį. J is ka r tu 

su savimi tolyn nešė paskutinį jo idėjos ir bendrų ryžtų 
draugą. Varžėsi abu mokykloje dėl pirmosios vietos, 
kartais ir viens kito neapkentė, bet šiandieną Jurg is 
paliko vienintelis jam atramos taškas , su kuriuo skir
tis taip nenorėjo. Bet Jurg i s j au tolo, o jis dar kietai 
užsispyręs , lyg kažkok io s t e b u k l o t i k ė d a m a s , 
tebesilaikė. 

Peronas jau seniai paliko tuščias, t ik Vincas tebe
stovėjo. Žiūrėjo į tolį, kur t raukinys nuskubėjo, k u r 
geležinkelio bėgiai susiliejo į vieną liniją. Niekur j » 
nebenorėjo skubėti , net ir skubėt i nebebuvo kur, visi 
geriausi jo draugai šią vietą buvo palikę. 

„Nebelauk, Vincai, važiuok! Aš tavęs palauksiu". 
Dar taip aiškiai skambėjo Jurg io paskutiniai žodžiai 
Vinco ausyse, kad net pats nepajuto, kai pusbalsiu luk
telėjo: - „Važiuosiu!", ir susigėdo. Apsidairė aplinkui, 
a r niekas negirdėjo, bet pamatęs , kad peronas buvo 
tuščias, lengviau atsikvėpė. Lyg i i miego pažadintas, 
pajudėjo atgal į kareivines. 

(Bus daugiau) 
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INFORMACIJA APIE NATŪRALIAS 
DUJAS („gazą") 

Natūral ios dujos, kur ias nau
dojame virimui, baltinių džiovi
nimui džiovintuvuose, namų šil
dymui, netur i kvapo ir yra be
spalvės. P i rma negu dujos y ra 
vamzdžiais patiekiamos naudo
tojams, i jas primaišoma nepa
vojingų, nemalonaus, aš t raus 
kvapo medžiagų, kurios lengvai 
užuodžiamos. Tai daroma dėl to, 
kad lengvai galima būtų susekti 
pavojingus dujų prasiveržimus. 
Jei dujos yra tinkamai degina
mos, to nemalonaus kvapo ne
sijaučiamą. 

Natūra l ios dujos n ė r a nuo
dingos, bet tai yra degamoji me
džiaga, o visos degamosios me
džiagos tu r i „carbon" — an
glies. Jei degamosios medžiagos 
visiškai nesudega, tai atsiranda 
anglies dvideginis — „carbon 
monoxide"\ 

..Carbon monoxide" (CO) yra 
nuodingos dujos, jų negalima 
nei užuosti, nei maut i . Žmogus, 
kur is apsinuodija , .CO", tu r i 
gripo pobūdžio simptomus, pvz., 
gaivos skausmus, svaigimą, py
kinimą. Jei ilgesnj laiką žmogų 
veikia didesnė .,CO'" koncen
tracija, ta i gali sukelti rimtą 
ligą. ar net ir mirtį iššaukti . 
Todėl svarbu, kad jūsų dujas 
naudojantys. įrengimai būtų 
t inkamai įjungti ir sureguliuoti, 
kad kaminai ir kaminėliai būtų 
t i nkamai išvalyti ir pavojingos 
medžiagos (lietuviškai vadina
mos „smalkėmis'" 'galėtų išeiti 
į lauką. Jū s turėtumėte laikas 
nuo laiko pasišaukti specialistą, 
kur is patikrintų dujų įrengi
mus, kad jie gerai veiktų ir per 
kaminus nuodingos medžiagos 
išeitų į lauką. 

G a l i m o pavojaus ženklai — 
dujų kvapas 

Je i užuodžiate dujų kvapą 
name ar lauke apie namus, tuo
jau reaguokite, nes dujos gali 
sukelt i gaisrą ar sprogimą. 

1. Ką reikia daryti, jei j ū s 
užuodžiate lengvą dujų kva
pą viduje? 

Lengvas dujų kvapas arti vir
tuvės krosnies, ar kitos, dujomis 
kūrenamos įrangos, nebūtinai 
reiškia, kad dujos k u r nors 
prasiveržia. Kartais gali būti . 
kad užgeso žiebtuvėlis (pilot 
light> ir reikia tik jį uždegti. 
Tačiau jei jūs uždegėte žiebtu
vėlį, ir vis dar jaučiate duju 
kvapą, atidarykite, jei galima, 
visus langus ir duris, ir tuojau 
skambinki te Peoples Gas (Chi-
cagoje 312-431-7001). Atsiliepu
siam tarnautojui sakykite, kad 
jūsų name prasiveržė dujos (gas 
leak). 

2. Ką daryti, jei užuodžiate 
st iprų dujų kvapą viduje? 

a. Jei dujų kvapas stiprus, 
tuo jau apleiskite pastatą . 
Praneški te ir kitiems, kad ir jie 
apleistu pastatą. Nenaudokite 
jokių dujų ar elektrinių įrengi
mų ir elektros jungtukų. 

b. Prieš išeidami, atidarykite 
langus ir patikrinkite, ar niekas 
nepaliko pastate. Jei galite, iš
junki te dujas prie dujų matavi
mo įrengimo. Bet tai darykite 
tik tada, jei žinote, kur yra dujų 
matavimo įrengimas, galite jį 
greitai pasiekti ir žinote kaip jį 
išjungti. 

c. Skambinkite Peoples Gas 
(Čikagoje - 312-431-7001) iš 
gatvėje esančio viešo telefono ar 
kaimyno namo. Atsiliepusiam 
tarnautojui sakykite, kad pra
nešate dujų tekėjimą (gas leak) 
viduje ir kad jūs apleidote 
pastatą. 

d. Pal iki te ką nors lauke, 
saugiame atstume nuo pastato, 

kas galėtų nurodyti dujų įstaigų 
tarnautojams pavojaus vietą. 

3. Ką daryti, jei užuodžiate 
dujas lauke? 

Dujos a t i teka į jūsų n a m u s 
dujų vamzdžiais, kurie y ra po 
miesto gatvėmis, gatvelėmis, 
ša l iga tv ia i s . Šie vamzdžia i 
pasidalina, atšakos ateina į jūsų 
namus ir k i tu s pastatus. Jei 
užuodžiate dujų kvapą lauke: 

a. Skambinki te dujų bendro
vei — Peoples Gas Čikagoje — 
312-431-7001). Sakykite, at
siliepusiam tarnautojui, kad jūs 
pranešate dujų prasiveržimą 
lauke. 

b. Nurodykite dujų bendrovės 
tarnautojams, kur yra įtariamo
ji vieta. 

c. P ranešk i te šalia gyvenan
tiems apie galimą pavojų, kad 
ga lė tų iš t o s v ie tos pa
sišalinti. 

d. Užgesinkite visus ugnies 
židinius, nebrėžkite degtukų ir 
nerūkykite. 

e. įspėkite kitus, kad nejung
tų motorų (automobilių, žolės 
pjaunamų mašinų, įvairių kitų 
mechaniškų įrengimų ar moto
rų (power tools) toje vietoje, kur 
įtariamas dujų prasiveržimas. 

f. Je i reikia, praneškite poli
cijai ir ugniagesiams, kad jie 
padėtų tą vietą apsaugoti, kad 
nenukentėtų nuosavybė. Jūsų 
greitas reagavimas gali padėti 
išvengti didelės nelaimės. 

4. Kiti {spėjimo ženklai 
a. Viduje — aukšta liepsna ar 

garsus šnypštimas dujų naudo 
jamuose įrengimuose, turė tu 
būti la ikomas įspėjimu, i kurį 
reikia greitai reaguoti. 

b. P i rmiaus ia išjunkite tą 
Įrengimą su jungtuku fshutoff 
valve), jei jį lengvai galite 
pasiekti, pat ikrinkite ir ki tus 
įrengimus. Je i ir ten pastebite 
tuos pačius įspėjimo ženklus, 
išjunkite ir juos. Toliau naudo
kitės nurodymais, kuriuos davė
me skyrelyje ,.Ka daryti, kai 
užuodžiate stipru duju kvapą 
viduje." 

Mokėjimas atpažinti galimą 
pavojų apie lauke prasiveržian
čias dujas y ra labai svarbus. 

Štai keletas įspėjimo ženklų: 
a. pučiant is ar šnypščiantis 

garsas ateinąs iš dujų įrengimu, 
esančių virš a r po žeme: 

b. žemė mėtoma į orą: 
c. burbuliuojantis vanduo, ar

ba vanduo purškiamas į orą; 
d. parudavę krūmai ar žolė 

virš a r apie t a s vietas, kurios 
yra pr ie dujų įrengimu ar 
vamzdžių; 

e. ugn i s , bes iverž ian t i iš 
žemės. 

Jei jūs pastebite bet kurį iš šių 
ženklų, laikykite tai įspėjimu ir 
elkitės ta ip , kaip nurodyta 
anksčiau skyrelyje ,.Ką daryti , 
jei užuodžiate dujas lauke" . 

Naudotasi medžiaga „Natūrai 
Gas Safety Guidelines" (The 
Peoples Gas Light and Coke 
Company). 

Ver tė ir spaudai paruošė 
Aldona Šmulkštienė ir Birutė 
Jasait ienė. 

GERBIAMIEJI 
SKAITYTOJAI 

Šiandieną yra lygiai metai , 
kai „Draugo" dienraščio šešta
dienio puslapiuose pradėjome 
vesti skyrelį, kuriame rašome 
įvairiais socialiniais reikalais. 
Bandome perduoti įvairią infor
maciją, kuri reikalinga žinoti 
visiems. Nenorime ribotis tik 
kuria viena žmonių amžiaus 
grupe, bet norime pasiekti visus 
su reikalingomis ir naudingo
mis žinioms. Labai norėtumėme 

Jonas Navickas verda „Koldūnų puotai" 

mo minute atsistojus buvo 
pagerbti žuvusieji vaduojant 
Klaipėdos kraštą. Buvo pagerb
tas, prisegant gėlę, savanoris 
kūrėjas, Vyčio kryžiaus kavalie
rius, pik. Jonas Andrašūnas, 
buvęs Klaipėdos krašto komen
dantas, ir prisimintas sergantis 
savanoris kūrėjas Mykolas Ba
rauskas. 

Toliau programai vadovavęs 
Vytautas Vidugiris, pakvietė 
gen. konsulą Vytautą Čeka
nauską tarti sveikinimo žodį. Po 

jo sveikino ir prisiminimais 
dalijosi: ALT-os ir ramovėnų 
pirm. Antanas Mažeika, biru-
tiecių vicepirm. Alfonsą Pažiū-
rienė, Tautinės sąjungos Los; 
Angeles skyriaus pirm. dr. Po
vilas Švarcas ir LB Vakarų 
apygardos vicepirm. Vytautas 
Vidugiris. Radijo va landėlės 
pirm. Vytautas Šeštokas atsiun
tė sveikinimą raštu . 

Po to istorikas Vincas Trum
pa kalbėjo apie Mažąją Lietuvą, 
iškeldamas sovietų niekšybes, 

LIETUVIU TELKINIAI 
• • • • • • • • • • • • • • • • v 

LOS ANGELES, CA 

4,500 KOLDŪNŲ 

Saulėtą sausio 9 d. popietę i 
Los Angeles parapijos salę susi
rinko gausi kaliforniečių grupė. 
,,Lietuvos Vaikų Vilties'" Los 
Angeles skyriaus komite tas 
sukvietė visus pagerbti iš Lietu 
vos sugrįžusį chirurgą dr. Hugh 
VVatts ir jo žmoną, fizio terapis 
t ę , Sharon de Muth. 

Šiai popietei,,Lietuvos Vaiku 
Vilties" Los Angeles skyriaus 
komi te to p i rmin inkės Dan
guolės Navickienės vyras Jo
nas Navickas pats pagamino 
4,500 koldūnų! Taip ir tapo ši 
popietė „Koldūnų puota". 

D. Navickienė susirinkusiems 
pristatė dr. VVatts ir padėkojo 
j a m už lietuviams vaikams su
t e i k t ą sve ika to s dovaną : 
apibūdino jo pasiekimus moksle 
ir darbe. 

Dr. VVatts ir jo žmona Sharon 
de Muth buvo aktyvūs nariai 
,,Lietuvos Vaikų Vilties" JAV 
medicininio kadro, dalyvavusio 
Vilniaus Universiteto Vaiku 
ligoninėje „Lietuvos Vaikų 
Vilties" ortopedinės operacinės 
atidaryme Penkias ilgas dienas 
operavo kaulų ligomis sergan
čius vaikus. Kadangi dr. VVatts 
yra buvęs Harvard universiteto 
medicinos fakulteto profesorius, 
j am buvo labai svarbu, ne tik 
pačiam operuoti, gydyti, bet ir 
pasidalinti savo žiniomis su vie
t iniais Lietuvos chirurgais. 

Dr. VVatts papasakojo, kaip 
šiltai ir maloniai buvo priimtas 
Lietuvoje nuo pirmųjų minučių 
lėktuvui nusileidus Vilniaus 
ae rodrome , k u r j a u l aukė 
buvusiu JAV ..Lietuvos Vaiku 
Vilties" gydyti vaikučiai ir jų 

sužinoti iš skaitytojų, kas juos 
labiau domina, kokie klausimai 
reikalingi nagrinėti Pradėjus ši 
skyreli vesti, gavome laiškais 
įvairių paklausimu — vienus at
sakome spaudoje, k i tus at
sakome asmeniškai laiškais 

Esame dėkingi , ,Draugo" 
dienraščio vyriausiai redaktorei 
Danutei Bindokienei už leidimą 
naudotis dienraščio puslapiais ir 
už pagalbą, redaguojant šį 
skyrių. 

JAV LB Socialinių Reikalu 
Tarybos vardu 

Birutė Jasa i t i enė 

tėveliai su gėlių puokštėmis, iki 
paskutinių atsisveikinimų po 
aštuonių dienų intensyvaus dar
bo. 

Sharon de Muth kalbėjo apie 
fizio terapiją, apie kurią dar ne
labai žinoma Lietuvoje. Svar
biausia, kad ten trūksta papras
čiausių instrumentų: ramentų 
ir „vvalkers" ir kt Nėra vado
vėlių, profesionaliu žurnalų. 
Susidaro sunkumu ir dėl to, kad 
iš sutiktų Lietuvoje fizio terapi
jos darbuoto jų , nei v i enas 
nemoka angliškai. 3. de Muth 
pasiūlė bandyti surasti asmenį, 
kuris ryžtųsi išversti į lietuvių 
kalbą kai kuriuos svarbesnius 
vadovėlius, straipsnius; tas rei
kal ingas žinias tada būtų gali
ma paskleisti , ligonius greičiau 
ir sėkmingiau ant kojų pasta
tyti. 

„Koldūnų puotos" dalyvius 
sveikino ir iš Čikagos atvykusi 
„Lietuvos Vaiku Vilties" komi
teto pirmininkė Gražina Liau-
taud. O Jonui Navickui, už 
puikų koldūnu paruošimą, visa 
publika atsistojusi plojo tol. kol 
privertė kulinarą pasirodyti. D. 
Navickienė pranešė, kad ir ji 
prisidėjo prie šio darbo — gi visą 
savaitę ragavo koldūnus, padė
dama parinkti patį skaniausią 
receptą! 

Popietė pasibaigė puikia nuo
taika. ..Lietuvos Vaikų Vilties" 
Los Angeles skyriaus komiteto 
narės Laima Rmgienė. Dalilė 
Polikaitienė. Danutė Baltutienė 
ir ižd. Ingrida Jodelienė džiau
gėsi taip sėkmingai pasisekusiu 
pobūviu, tokiais dosniais Los 
Angeles lietuviais. 

Vis i i š s i sk i r s t ė p a s i r y ž ę 
tolimesniam darbui — ne tik 
knygų bei vadovėlių r inkimui , 
bet ir priėmirmr dviejų naujų 
vaikų iš Lietuvos. 

Gražina Liautaud 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
NEVALIA PAiMIRŠTI 

Juozo Daumanto šaulių kuopa 
Los Angeles sau-uo 16 d. pami
nėjo Klaipėdos krašto atvadavi
mo 71-ąja sukakti. Uniformuoti 
šauliai ir ramn.ėnai su vėlia
vomis rikiuotėje nuėjo į baž 
nyčią. Šv. Mišią- aukojo kun. A. 
Volskis. Po Mišių Šv. Kazimiero 
parapijos salėje vyko iškilmin
gas minėjimas, kurį, įžangos 
žodžiu, pradėjo kaulių kuopos 
pirm. K. Karuža. Buvo įneštos 
ir scenoje pas ta ty tos orga
nizacijų vėliavos. Scena pa
puošta Klaipėdos herbu ir šau 
lių bei ramovėnų ženklais. Ame
rikos himną sugiedojo solistas 
Rimtautas Dabšvs. Susikaupi 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (cataring) 

talman 

312 434-9766 

ėsk 
deUcatesscn 
Valgis Caterinfį 

Skaniausi lietuviški gaminiai 
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje' 

2624 We$t 69th Street. Chicago. I I 60629 

vietovių ir upių pavadinimus 
pakeičiant rusiškais, nieko ben
dra neturinčia is su krašto 
praeitimi. Tilže pavadinant So-
vietsk, Tolminkiemi — Čistyje 
Prudy ir pan. Paskaitą pradėjo 
ir baigė, sakydamas, kad Mažo
sios Lietuvos nevalia pamiršti. 
Prelegentui neseniai suėjo 80 
metų, todėl jis buvo pasveikin
tas ir susirinkusieji jam su
giedojo „Ilgiausių metų!" Mažo
sios Lietuvos himną sugiedojo 
solistas Dabšys ir visa audi
torija. 

Išnešus vėliavas, buvo meninė 
dalis, kuriai vadovavo Liucija 
Mažeikienė. Solistė mezzo-sop
ranas Janina Čekanauskienė 
atliko trejetą dainų. Poetės D. 
Mitkienės eilėraštį artistiškai 
padeklamavo aktorius Vincas 
Dovydait is . Programa buvo 
užbaigta J. Cekanauskienės ir 
R. Dabšio duetais. Akompanavo 
komp. Raimonda Apeikytė. 

Pirm. K. Karuža padėkojo 
programą atlikusiems meninin

kams, prelegentui ir sveikin
tojams, taip pat visiems šiame 
minėjime dalyvavusiems, pa
kviesdamas į apatinę salę pa
ruoštoms vaišėms. 

Ig. M. 

KEIČIAMA P R E M J E R O S 
DATA 

Los Angeles Dramos sambū
rio sausio 29 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje numaty ta 
dramaturgo Algirdo Landsber
gio pjesės „Vėjas gluosniuose" 
premjera, dėl įvykusio žemės 
drebėjimo, nukeliama j vasario 
19 d., šeštadieni, 7:30 v.v. 
Vaidinimas bus kartojamas 
sekmadienį, vasario 20 d., tuoj 
po lietuviškų Mišių. Iš anksto 
įsigyti bilietai galioja. Visuo
menė maloniai kviečiama at
silankyti į abu spektaklius, nes 
jais bus pažymėta Dramos sam
būrio 40 gyvavimo metų minė
jimo iškilmių pradžia. 

St. Š imol iūniene 

CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KEUONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS ( VISUS RENGINIUS. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į: 

NEWYORK $725 .00 MIAMI StBO.OO 
BOSTON $750 .00 DALLAS $850.00 
TORONTO $750 .00 HOUSTON $$50.00 
MONTREAL $750 .00 LOS ANGELES $$25.00 
CHICAGO $825 .00 SAN FRANCISCO $825.00 
DETROIT $850 .00 VANCOUVER $850.00 
WASHINGTON $850 .00 
Kainos yra aMpusInės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1894 m. 
vasario 28 , Iškilas reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1 . Dainų i v e n t * — „Lietuvos Vyčia i" 28 birželio Iki 13 liepos. 
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 28 birželio Iki 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po PabatttJL baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 28 birželio 

Iki 12 liepos. 
4. Kelionė po PabarUJĮ „ A " 2$ Kopos Iki 08 rugpjūčio. 
5. Kelionė po Pabaltijį „ B " 18 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio. 

Jau aštunti metai kaip sėkmingai siunčiame jūsų paketus. Air Cargo (oro) $1 .45 už svarą 
iš Čikagos į Lietuvą. Minimumas — 100 kg. 

SIŪLOME: 
Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

I 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 78TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
80457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

ASTA N 

American Socicty 
of Travel Agents 

% City C«nt«r OT-lnt«matk>na< 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-148 

• ^ midland Padarai 
^^^^~ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 

i 

Indėliai iki $100,000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
" 2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

WP: (S 
UNDER 



ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
LOS ANGELĖJE 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

DRAUGAS, šešnd enis, 1994 m. sausio mėn. 29 d. 

Atsikūrusios Lietuvos Šaulių sąjungos suvažiavimo dalyviai 1990 m. lapkričio 23 d. Kaune. 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
VAIDMUO VADUOJANT 

KLAIPĖDA (I) 
BALYS RAUGAS 

Klaipėdos krašto atvadavimo 
71-ąją sukaktį pagerbdami, 
negalime nutylėti Šaulių 
sąjungos vaidmens nepaprastai 
reikšmingame mūsų valstybės 
istoriniame epizode — Klaipėdos 
atvadavime, ypač kai šie — 1994 
— metai yra pažymėti Šaulių 
sąjungos įkūrimo deimantinio 
jubiliejaus ženklu. Nors Šaulių 
sąjungos įregistravimo data yra 
1919.06.27, tačiau sąjungos 
idėja gimė gerokai anksčiau, kai 
apie šitokią ginkluotą organiza
ciją tarpusavyje pradėjo kalbėti 
dalininkas A. Žmuidzinavičius, 
visuomenininkas P. Šalčius, 
tačiau konkrečiai pradėjo 
rūpintis savo gimtinėje Vladas 
Pūtvis-Putvinskis, pradėjęs 
organizuoti gyventojų apsaugą 
nuo pradėjusių siautėti plėšikų. 

Aleksandras Mantau tas 
monografijoje apie Vladą Pūtvį, 
pateikdamas gausybę medžia
gos apie Šaulių sąjungą, 
neužmiršdamas visų šios 
sąjungos iškiliųjų veikėjų, 
nupiešė spalvingai patrauklų ir 
didų Pūtvio įvaizdį, papuoštą jo 
bendraamžių žodžiais. Pavyz
džiui, Respublikos prez. An
tanas Smetona, Pūtvį pažinojęs 
nuo 1900 metų studentavimo 
laikų, 1930-ųjų metų kovo mėn. 
„Tr imi te" rašė: ,,Kaip ir 
dauguma žemaičių bajorų dvari
ninkų, taip ir Putvinskių šeima 
laikė save „gente lituani, na-

" tione polona", t.y, lietuvių 
kilmės, bet lenkų tautos (arba 
lenkų kultūros žmonėmis). 
Kokia gi iš tokios sąvokos iš
vada jaunam žmogui? Ar eiti ta 
pačia vaga, kuria ėjo kiti 
sulenkėję dvarininkai, arba 
atsiskirti ir pritapti į „litvo-
maniją", į lietuvių atgimstančią 
srovę. Būdamas gimnazijoje jis 
dar galvojo apie trečią išeitį: 
palikti lenkų kultūros žmogumi 
ir suderinti abi pažiūras: 
sustingusią bajoriškai lenkišką 
ir valstietiškai lietuvišką. Tik 
baigęs Vokietijos aukštąją agro
nomijos mokyklą, pasiryžo būti 
lietuviu". 

Štai iš Pūtvio Amžininko, 
prof. Augustino Valdemaro, il
goko straipsnio ištraukėlė: 
„Atsivertęs bajoras (dva
rininkas) tuo laiku rodėsi 
keistu, nesuprantamu žmo
gumi. Lietuviškas judėjimas 
buvo „milžiniškas" ūkininkų 
kūrinys: dvaras ir sodžius — tai 
du įvairiu pasauliu. Lietuviai 
inteligentai norėtų, kad visi 
Lietuvoje būtų lietuviais, visi — 
tik be dvaro: dvaro bijojo, žiūrėk 
į jį su nepasitikėjimu; kartais 
kildavo klausimas, ar bajoras 
(ypač dvarininkas) gali būti 
„geru lietuviu". 

Vladas Pūtvis anksti pradėjo 
reikštis ir spaudoje, tačiau ne 
dėl aavo raitų jis įrašytas į tau
tos istoriją ~ Lietuvos Šaulių or

ganizacijos įgyvendinimas jį 
padarė nemariu mūsų Nepri
klausomybės dvidešimtmečio is
torijoje. 

Gimęs 1873 metais, 1,000 ha 
dvarų paveldėtojas, augdamas 
tekalbėjo lenkiškai . Halės 
universitete, susitikdamas su 
įvairių tautybių studentais, 
apsisprendė likti lietuviu. 1897 
metais vedė Emiliją Gruzdytę 
ir, abu nusprendė gyventi 
Lietuvai. Įsijungęs į Višinskio 
slaptosios spaudos platinimą, 
globojo to meto lietuvius rašy
tojus. 1900 m. jo globoje Jonas 
Jablonskis , padedant A. 
Smetonai ir P. Avižoniui, parašė 
pirmąją lietuvių kalbos grama
tiką 1914 m. jis už lietuvišką 
veiklą suimtas ir tremtyje iš
buvo 3 metus. 1917 m. grįžęs į 
savo dvarą, organizavo savi
valdybes, iš vokiečių supirkinėjo 
ginklus ir rūpinosi gyventojų 
apsauga. Čia ir pradėjo bręsti 
planas — sukurti organizaciją, 
kuri galėtų ginti, kaip Šveicari
joje, gyventojų saugumą. O kai 
1919 metų pradžioje jis buvo 
pakviestas į Kauną dirbti pas 
ministrą S. Kairį Tiekimo ir 
maitinimo ministerijoje bend
rųjų reikalų direktoriumi, kaip 
dailininkas Antanas Žmui
dzinavičius, gyvenęs kartu su 
Pūtviu viename kambaryje, 
savo atsiminimuose pasakoja, 
kiekvieną rytą, anksti nubudęs, 
dėstė reikalą organizuoti Kauno 
apsaugos būrius, mintį vis plės
damas. Viena rytą ryžtingai 
tarė: ..Žiūrėk, Antanai, o kad 
mes visus Lietuvos vyrus 
pakeltume ant kojų! Ką mums 
tada bolševikai, ką kolčakai 

galėtų padaryti! Kad visi vyrai 
mokėtų ginklą vartoti, kad būtų 
šauliai! Ana, kai kur, girdėtis, 
patys kaimiečiai sudaro būrius 
ir pavaro ir vokiečius, ir bolše
vikus. Įsivaizduok tūkstančius 
tokių būrių, sujungti į vieną or
ganizaciją!" 

Toliau Žmuidzinavičius rašo: 
„Taip aš per saldų miegą 
tekančios pavasario saulės 
spinduliuose matydavau tuomet 
tūkstantinius, žėrinčius tėvynės 
meile ir pasiryžimu, lietuvių 
būrius. Jų visų centre galinga 
tvirtovė, o jos viršūnėje — 
šviesų, pilną degančios galios 
Vladą Pūtvį..." 

Tuo metu jau Lietuvos karių 
pulkai buvo kautynių lauke, 
gindami Vasario 16-osios aktą. 
Šiose kovose šaulių įnašas labai 
prasmingas. Jau pačioje pra
džioje Šaulių sąjungos rėmuose 
pradėjo veikti ir mokslei
vių- gimnazistų šaulių būriai. 
New Yorkjįį gyvenęs ir čia miręs 
didysis Amerikos lietuvis, 
Lietuvos kariuomenės sava
noris kpt. Petras Jurgėla savo 
atsiminimuose apie brolį dr. 
Julių Jurgėlą 1989 m. „Kario" 
(Nr. 7) rašė: „Pagal Lietuvos — 
Sovietų Rusijos taikos sutartį, 
1920 m. rugpjūčio 26 dieną 
mūsų kariuomenė užėmė 
Vilnių. Moksleiviai ateitininkai 
ir skautai tuoj sudarė šaulių 
būrį: Julius buvo jauniausias 

j narys . Kariniai pra t imai 
| vykdavo Trijų Kryžių pakal-
; nėję. Spalio 8-9 generolo Želi

govskio kariuomenei artėjant 
prie Vilniaus, šauliai gavo šau
tuvus su šaudmenimis ir mies
te ėjo sargybas, saugojo Rasų 
kapines ir geležinkelio stotį. 
Jiems teko susišaudyti su lenkų 
partizanais. Padėjo skubiai 
išnešti ginklus iš komendan
tūros sandėlio ir saugoti labai 
svarbų žaliąjį tiltą. Būrio 
globėjas mokytojas Kairiūkštis 
atskyrė jaunesnio amžiaus 
šaulių dalį ir su jais pasiliko 

K aip jau žinote iš spaudos ir 
televizijos, praėjusio pirma
dienio, sausio 1? dienos, anks
tyva rytą Los Angeles miestą ir 
jc &t y linkės sukrėtė didžiausias, 
šio šimtmečio bėgyje įvykęs, 
žemės drebėjimas. 

Papi astai po įvykusios kata
strofos reikia palaukti keletą 
dienų, iki dūmai ir dulkės pra
sisklaido ir tada sužinome tiks
lesnę įvykusių nelaimių sta
tistiką. 

Mano tikslas yra painfor
muoti apie Los Angeles ir 
mieste apylinkėse gyvenančius 
lietuvius, kurie daugiau ar 
mažiau nukentėjo šioje ka
tastrofoje. 

Svarbiausia, kad žemės drebė-
jimo, metu nebuvo užmuštų ar 
sužeistų, lietuvių išskyrus vieną 
atvejį su nedideliu dūžtančio 
stiklo įdrėskimu. 

Los Angeles mieste ir jos apy
linkėse gyvenantieji lietuviai 
yra pasklidę trijose pagrindinė
se vietovėse. Vienas didelis lie
tuvių telkinys yra susikoncen
travęs Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos ribose, šiaurės rytinėje 
miesto dalyje. 

Antras didžiausias lietuvių 
telkinys įsikūrė vakarinėje 
miesto dalyje, arčiau vandeny
no, Santa Monicoje ir jos apy
linkėse. 

Kiti likučiai išsibarstę į prie
miesčius, kurie yra San Fernan
do slėnyje, Cbatswort, Thou-
sand Oaks, Sherman Oaks, Gra
nada Hills, Reseda, Valencia ir 
kitur. Dalis patraukė į pietų — 
Long Beach pusę. 

Kito slėnio pusėje lietuviai 
įsikūrė Aguoroje, West Lake 
Vilage, Calabasas, Camarijo ir 
jų apylinkėse. 

Analizuojant patirtus žemės 
drebėjimo nuostolius, daugiabu
čių namų srityje daugiausia nu
kentėjo Santa Monica lietuviai. 
Čia anksčiau įsikūrė daug lie
tuvių, atvykusių iš kitų Ameri
kos vietovių ir iš Kanados. 

Pastarieji padarė investicijas 
į daugiabučius išnuomavimo 
namus. 

Vieno turtingiausio šio miesto 
lietuvio, kaliasdešimt namų su 
šimtais butų savininko nuosa
vybės buvo gražiausioje miesto 
dalyje, arti vandenyno. Šie 
butai žemės drebėjimo buvo sti
priai sukrėsti ir apgadinti. 

Miesto policija ir ugniagesiai 
visiems nuomininkams per ke
lias minutes įsakė apleisti bu
tus. Išvarė į gatvę be daiktų, be 
rūbų, tik tai, ką suspėjo pagrieb
ti. Didžiulius pastatus apjuosė 
raudonu kaspinu, be teisės įjuos 
sugrįžti. 

Evakuotų gyventojų tarpe bu 
vo ir čia gyvenusieji lietuviai. 
Neturint kur dingti, lietuviai 
buvo priglausti jų draugų ar 
pažįstamų kitose miesto dalyse. 
Jie atvyko tuščiomis rankomis. 

Kiti Santa Monicos mažesnių 
daugiabučių namų Savininkai 
irgi neišvengė panašių nuosto

lio, važiuodami į lietuvių bažny
čią ir parapijos centrą, miesto 
gatvėmis. 

Šį savaitgalį sausio 22-23 d. 
rengtas Los Angeles lietuvių 
dramos sambūrio vaidinimas 
„Vėjas Gluosniuose", atidėtas 
tolimesniam laikui. 

Malonu pastebėti, kad kiek
viena naujai išaušusi diena 
teikia vilčių grįžti į normalų 
gyvenimą. Tačiau įdomiausias 
mano išgyvenimas buvo šian
dien ryte. Įsėdęs į automobilį, 
išvažiavau j Santa Monica ap

žiūrėti lietuvių nuosavybių. 
Apie 70% matytų namų buvo 
apjuosti dviejų spalvų kaspinais 
raudonu ir geltonu. 

Raudonas reiškia pavojų gy
vybei. Visiems uždrausta įeiti j 
vidų. Geltona spalva — rizikuo-

lių. Miesto statybos saugumo jate savo gyvybe, turite greitu 
pareigūnai per dvi dienas pa
tikrino 300 apartmentinių na
mų stovį. Iš jų 80 buvo visai 
sunaikinti, 120 smarkiai suski
lę ir jų gyventojai evakuoti. 

San Fernando slėnio, daugely
je miestelių lietuviai gyvena 
vienos šeimos namuose. Čia 
Chatswort miestelyje buvo že
mės drebėjimo apicentras. Daug 
namų yra sugriautų, apgadintų 
ir nukeltų nuo pamatų. 

Kiti mažesni materialiniai 
nuostoliai: sudužę langai, vei
drodžiai, baldai, indai ir kt. 

Geriau išsilaikė lietuvių na
mai Šv. Kazimiero parapijos ri
bose ant kalniukų. Jie palygin
ti nedaug nukentėjo. Nedideli 
sienų įtrūkimai, vienas kitas 

išdužęs langas ar sudaužytas in
das. Žmonės jaučiasi laimingi, 
nedaug paliesti šios gamtos 
nelaimės. 

Lietuvių Tautiniai namai, Šv. 
Kazimiero bažnyčia ir salė 
nedaug nukentėjo. 

.Greitkelių susisiekimo at
žvilgiu daugiausia problemų 
turi lietuviai gyvenantieji Sinai 
slėnyje — Valencijos miestelio 
vietovėje, San Fernando apylin 

laiku evakuotis. 
Šios dvi spalvos sukėlė pesi

mizmą: rūpesčiai, ašaros, pro
blemos, kur toliau gyventi, ar 
keltis į naujas, neįprastas mies
to dalis ir atsiskirti nuo 
lietuvių? 

Tačiau laikas gydo visas žaiz
das. Los Angeles lietuviai ne
puola į pesimizmą. Naujų didelių 
žemės drebėjimų nelaukiama. 
Statistika rodo, kad šie didieji 
purtymai įvyksta maždaug kas 
23 metai. 

Optimistai mano, kad, nepai
sant patirtų nuostolių ar ne
malonumų, čia vis vien yra 
geriau gyventi, negu Čikagos ar 
New Yorko sniego pusnyse ir 
ledynuose. 

Abejotina, ar ir San Peters-
burgo, FL. „Seniorai" Suvilios 
Los Angeles drąsuolius. 

Dr. Hugh Watts, dalyvavęs Vilniaus universiteto Vaikų ligoninėje „Lietuvos 
vaikų vilties" operacinės atidaryme ir operavęs kaulų ligomis sergančius 
vaikus, grįžęs į Los Angeles patyrimais dalinasi su dr. Zigmu Brinkiu. 

LIETUVOS KARIAI 
NEDAINUOJA 

P. PALYS 

kėse. Čia yra stipriai sugriautas 
greitkelis, kuriuo negalima 
naudotis. 

Šioje vietovėje gyvenanti 
„Draugo" korespondentė Rūta 
Klevą Vidžiūnienė ir LB Apy
gardos pirmininkė Violeta Ged
gaudienė negali pasiekti lietu
vių parapijos centro. Važiuojant 
aplinkiniais keliais, užima ke
liolika valandų. 

Santa Monica lietuviai susi
siekimo atžvilgiu yra lai
mingesni. Jie gali išvengti 
sužaloto Santa Monicos greitke-

Anais nepriklausomos Lietu
vos laikais karys ir daina buvo 
neatskiriami draugai o su 
daina linksmai sau žygiuoja 
Lietuvos karys". Ši ir kitos 
dainos skambėjo Lietuvos lau 
kais. kariams žygiuojant j lauko 
pratimus, arba. nors jau ir pa
vargus, grįžtant atgal j kareivi
nes. Su daina bežygiuojančius 
karius stebėdavo laukuose be
dirbantieji. Jie palydėdavo 
pasididžiavimo žvilgsniu, ranka 
pakildavo draugiškam mostui. 
O ką jau bekalbėti apie sekma
dienį! Tuomet kariai, tvarkingo
mis ir švariomis uniformomis, 
išblizgintais batais, lygiose 
gretose, tvirtu žingsniu žygiuo
dami } bažnyčią ir grįždami iš 

pa t r io t in ius jausmus. Ap
maudu, kuomet karių valandė
lės metu skamba vakarietiški 
..šlageriai"... Nejaugi mes jau 
taip nutolome nuo savo Tėvy
nės, kad jau bodimės klausytis 
savų dainų?" 

Lietuvos karininkija priva
lanti savuosius karius išmokyti 
kariškų dainų. Straipsnio auto
rius pageidauja, kad tos dainos 
būtų dainuojamos ne tik pasi
vaikščiojimų metu. bet ir praty
bose: ..Juk pirma turime na
muose išmokti, o tik po to 
demonstruoti visuomenei". 

Pabaigoje rašo. kad lietuviš
kas dainas labai vertinę net so
vietiniai vadai. Autoriui būnant 
sovietinės armijos mok}rmo kur-

Sauliai rikiuotėje 1937 m. 

Vilniuje. Apie 20 šaulių per 
Žaliąjį tiltą pasitraukė vieni iš 
paskutiniųjų Ukmergės link ir 
dalyvavo kovose su lenkais iki 
karo pabaigos. 

Lenkų pagrobtame Vilniuje 
liko apie 20 šaulių. Savo šautu
vus jie paslėpė, rinko karines 
žinias ir teikdavo pagalbą lietu
vių kariams belaisviams bei 
sužeistiesiems l igoninėse. 
Belaisviai karininkai buvo 
laikomi viešbutyje. Šauliai iš 
ten slaptai išvesdavo po vieną ar 
du ir kartą net 7 belaisvius. 
Visus aprūpindavo gimnazijos 
liudijimais ir rūbais. Aušros 
Vartų bendrabuty priglausdavo 
iš nelaisvės pabėgusius mūsų 
kareivius, ne vieną su nušalu
siom kojom. Šauliai jiems padė
davo grįžti į Lietuvą. Ilgainiui 
lenkai tai susekė ir sustiprino 
lietuvių sekimą". 

Čia neturime tikslo analizuo
ti Lietuvos laisvės kovų eigą bei 
apžvelgti, net trijuose frontuose 
vykusias, kautynes, didžia 
kraujo auka laisčiusias Vasario 
16-osios Lietuvos nepriklau
somybės gležnutį medelį. Terūpi 
priminti, kad palyginti neilgos 
kovos su bermontininkais pasi
baigė 1919 m. gruodžio 15 d., 
bermontininkams išsinešdinus 
iš Lietuvos, o su bolševikų gau
jomis kovos baigėsi 1920 m. 
liepos 12 d., pasirašius su Sovie
tų Sąjunga taikos sutartį, kuri 
pripažino Lietuvą „de jure". 

Trečias frontas su lenkais, pano
rusiais atgaivinti senąją uniją 
su savo viešpatyste, baigėsi 
nelaimingai, kai įsikišusi Tautų 
sąjunga sustabdė, sėkmingai 
krypusius Lietuvos naudai, 
karo veiksmus ir privertė pasi
rašyti paliaubų sutartį 1920 m. 
lapkričio 21 d., Želigovskiui 
klastingai spalio 9 d. užgrobus 
Vilnių, kuris nuo Lietuvos buvo 
atskirtas demarkacijos linija su 
neutralia 6 km zona. Šitaip 
Lietuva užbaigė kovas dėl savo 
laisvės, kuriose dalyvavo ir 
šauliai. Šalia žuvusiųjų 1,192 
karių, savo gyvybes paaukojo 81 
šaulys: bolševikų fronte — 12, 
bermontininkų — 14, su lenkais 
— 51, o Klaipėdos vadavime -
4. 

Nepriklausomybės kovoms 
pasibaigus. Šaulių sąjungos dar
bai sustojo. Priešingai -
Lietuvos istorija atvertė naują 
puslapį Šaulių sąjungos 
reikšmei įrašyti. Tai Klaipėdos 
vadavimo prasmingas epizodas, 
supintas su Klaipėdos krašto 
sukilėliais ir atsargiu Lietuvos 
kariuomenės dalyvavimu. „At 
sargiu", nes Lietuvos Vyriau
sybės būkštavimas dėl galimos 
Aliantų represijos už kariuo
menės panaudojimą vertė pasi
tenkinti tik kariais savanoriais, 
pasiryžusiais tame sukilime 
dalyvauti, prisidengus civiliu 
rūbu. 

(Bus daugiau) 

jos. traukdavo: ..Tau. sesute.. suose, lietuviškas būrys kasdien 
puikios gėlės, o man kardas prie dainuodavęs lietuviškas kariš-
šalies..." Toms karių dainoms 
skambant miesto gatvėmis, 
jiems plojo praeiviai, o praviruo
se namų languose, su smarkiau 
plakančiomis širdimis, dainuo
jančius karius, palydėdavo kuk 
lus lietuvaičių žvilgsnis ir 
šypsnys... 

Ir dienos darbus užbaigė 
kariai Visatos Kūrėjui padėką 
išreikšdavo, o ir jo palaimos 
prašydami ateinančiai dienai, 
giedodavo ,,Tėve mūsų". Po 
to nuskambėdavo ir Lietuvos 
himnas. 

Dabar Lietuvos karių dainos 
esą nutilusios. Andrius Lankas 
(..Karys" Nr. 7. 1993 m.). 
straipsnį pavadinęs ..Ko nutilę 
karių dainos", rašo: Per tre
jus metus Kaune neteko girdėti 
nė vienos lietuviškos karo dai 
nos". Dėl to autorius nekaltina 
karių, nes jie lietuviškų dainų 
išmokti neturėję galimybės. Bet 
vis dėlto, jo manymu. Lietuvos 
kariuomenė privalanti tęsti 
buvusios Lietuvos kariuomenes 
tradicijas ir dainos neužmiršti. 
Straipsnyje pageidauja, kad 
Lietuvos radijas transliuotų 
senąsias kariškas dainas, arba 
jas išmokti būtų galima, pasi
naudojant įvairių įrašų pagalba. 
Be to, jas moka ir visi buvę 
Lietuvos kariai. O jeigu tai 
nebūsią daroma, tai: laikui 
bėgant ir tą prarasime, o senovę 
būtina prisiminti, ji stiprina 

kas dainas. ..Tai išgirdęs, pulko 
vadas išrikiavo visą dalinį ir 
išreiškė padėką lietuviškam 
..zvodui" už puikų dainavimą". 
Reikia manyti, kad ..Ei. Lie

tuvos kareivėliai niekad nede
juoja..." Lietuvoje vėl garsiai 
suskambės! 

40-tojoje Europos Lietuviškų atudfa 
savaitėje dalj prngramo* atliko Valiu 
iaitytė ii Kauno. 

Nuotr R. 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210 

Koncernas „Philip Morris" i sumokėjo 2 mil litų, kai tuo tar-
Klaipėdos tabako fabriką pagal pu kiti cigarečių importuotojai 
sutartį turi investuoti per 40 iki šiol nesumokėjo nė cento. 

FILMŲ RODYMO VERSLAS 
LIETUVOJE 

„Draugo" lapkričio 6 d. laidoje 
rašėme, kad šiuo metu Lietu
voje nėra autorystės teisių įsta
tymo dėl filmų, todėl „piratai" 
veikia, daugindami filmus ir 
rodydami juos teatruose bei 
kitur. Tai apsunkina normalią 
veiklą bendrovių, kurios užsi
ima filmų nuomavimu iš 
gamyklų. Maždaug prieš pus
metį JAV lietuvio Jurgio Oniū-
no ir kitų pastangomis buvo 
įsteigta bendrovė „Cinemark", 
kuri nuomoja Warner Brothers 
gamyklos filmus ir rodo teat
ruose Lietuvoje; panaši 
bendrovė taip pat įsteigta Esti
joje. Tariamasi ir su kitomis 
gamyklomis dėl teisių rodyti jų 
filmus. „Cinemark" vadovas 
Lietuvoje yra filmų gamintojas 
Algirdas Šemeškevičius. 

„Cinemark" veikla, sklei
džiant amerikietišką produkciją 
visoje Lietuvoje ir ne tik joje, 
sukėlė didžiulį sujudimą. „Cine
mark" pasirodė rimtas konku
rentas tiek valstybinei bendro
vei, dotuojamai valstybės, tiek 
p i ra tams. Iššaukė ir kitus 
konkurentus. Pradėjo veikti 
Prancūzi jos vadovaujama 
„Europa Cinema". Vilniuje jie 
įkūrė du kino centrus ir padarė 
stiprią įtaką autorinių teisių 
įstatymo rengimo procesui. 
Kuriant kino centrus Vilniuje, 
prancūzų filmai buvo rodomi 
nemokamai. Pasirodo, Lietuvos 
erdvėje susikirto JAV ir Pran
cūzijos interesai, gal ne tiek žiū
rovų, bet prestižo ir įtakos klau
simais. 

Kadangi Lietuvos ekonominė 
būk lė nepapras t a i sunki , 
didesnė dalis kino teatrų yra 
nešildoma arba vos vos šildoma. 
Tai neskatina žiūrovų lankyti 
kinus. Lietuvoje rodoma daug 
amerikietiškų filmų, bet didelė 
dalis nėra kokybiškos. Piratai 
sugeba jas gau t i , o koky
biškesnius filmus jiems dažnai 
pavyks t a rodyt i net prieš 
„ C i n e m a r k " . Pavyzdžiui, 
„Demolition Man" „Cinemark" 
rodys tik sausio mėnesį, o pira
tai jau rodė gruodžio mėnesį, 
nors kopija buvo labai bloga. 
„Cinemark" išreklamavo ir 
rodė „Dennis the Menace" 
ka lėd in ių a tostogų metu 
moksleiviams, bet piratai pasi
rodė ne tik sugebantys, bet ir 
įžūlūs — jie irgi įsigijo šį filmą 
ir pasinaudojo „Cinemark" 
reklama, bet rodė jį Kalėdų 
metu kaip dovaną nemokamai! 

„Cinemark" bendrovė jau yra 
parodžiusi 10 filmų Lietuvoje, 
bet iki šiol šeši buvo nuostolin
gi, vienas dar paaiškės, o trys 
davė pelną, kuris kol kas, deja, 
neatsveria nuostolių. Tikimasi 
geresnių rezultatų, įvedus 
autorystės įstatymus ir 
pagerėjus Lietuvos ekonomikai. 
Sėkmingiausias buvo „Body-
guard" ir tikimasi gerų rezulta
tų iš „The Fugitive", kuriame 
vaidina Harrison Ford. Pirmą 
savaitę šį filmą žiūrėjo 10,000, 
o iki metų galo iš viso matė 
35,000 žiūrovų Lietuvoje. Bilie
tų kainos vasarą buvo vienas 
litas,o šiuo metu yra 1.5 lito. 
Konkurentų kainos seka „Cine
mark" kainas. 

„Cinemark" patys pirmieji 
pradėjo filmus titruoti lietu
viškais užrašais; Estijoje tit-
ruoja estų ir rusų kalbomis. Pirą 
tuotų filmų garsas dažnai būna 
dubliuotas rusų kalba arba 
filmai titruoti rusų kalba, bet 
pastaruoju laiku titruojama ir 
lietuvių kalba. 

Žiūrovų rinka geriausia 
Kaune, o po to Vilniuje, Klaipė
doje, Šiauliuose, Panevėžyje ir 

Alytuje mažiau 1 no *eatrų ir 
kokybė prastesnė. Estijoje žiū
rovų skaičius palyginti daug 
didesnis negu Lietuvoje. 
Neaišku, ar tai Helsinkio tele
vizijos reklamų dėka, nes filmų 
rodymas Suomijoje ir Estijoje 
yra derinamas, ar stipresnė Es
tijos ekonomika, o gal estai im
lesni amerikietiškiem filmam. 

AR LIETUVA NORI 
SUDARYTI SUTARTĮ SU 

EUROPOS SĄJUNGA? 

Taip pavadintą pasikalbėjimą 
su Pramonininkų konfederaci
jos prez. Bronislovu Lubiu 
spausdina ekonomikos laikraš
tis „Litas" (Nr. 60). Br. Lubys 
lankėsi Briuselyje, kur aiš
kinosi kvotas, kurias Europa 
pradės taikyti Lietuvai nuo 
1994 m. pradžios visoms pre
kėms, eksportuojamoms iš Lietu
vos j Europos Sąjungos šalis. Br. 
Lubys kritikuoja Lietuvos pusės 
nerangumą, ruošiant laisvosios 
prekybos sutartį su Europos 
Sąjunga. „Politinis sprendimas 
dėl laisvosios prekybos sutarties 
buvo padarytas praėjusių metų 
gruodžio viduryje. Tačiau šian
dien galime tik apgailestauti, 
kad Lietuva iki šiol nepateikė 
savojo sutar t ies projekto. 
Užsienio reikalų ministerija, 
kuri turėtų tvarkyti šiuos 
reikalus, taip pat Ekonomikos, 
Pramonės ir prekybos minis
terijos nepateikė sutarties va
riantų ir nepradėjo derybų su 
Europos Sąjungos atstovais dėl 
sutarties pasirašymo", sako Br. 
Lubys. Todėl taip ir nežinoma: 
kokią žemės ūkio, pramonės 
produkciją, kiek jos galima 
įvežti į Europos Sąjungos šalis 
be muitų. Pasak Br. Lubio, 
pramonininkams ir versli
ninkams kyla klausimas: ar 
Lietuva nori sudaryti sutartį su 
Europos Sąjunga, ar nenori? 

„PHILIP MORRIS" 
NUSIVYLĘS 

..Jeigu prieš metus būtume 
įsivaizdavę, kad bus tokia padė
tis, kaip šiandien, Klaipėdos ta
bako fabriko nebūtume pirkę. 
Jeigu taip ir toliau „seksis". 
įdėtų lėšų nebeatgausime", — 
„Respublikos" (12.10) korespon
dentui pasakė Akcinės bendro
vės „Philip Morris Lietuva" 
generalinis direktorius Mark 
Duerst. 

mil. dolerių. 12,5 mil. jau 
sumokėjo Lietuvos vyriausybei. 
Taip pat sutvarkytos fabriko 
administracinės patalpos, per
tvarkytos dirbtuvės, valgykla, 
žmonės čia gerai uždirba. Visa 
tai Mark Duerst vadina pra
banga, pažymėdamas, kad 
žmonės nekalti dėl padėties 
rinkoje. O fabrikas per pasta
ruosius 5 mėn. tepardavė vie
tiniu cigaram („Kauno", „Klai
pėdos". ..Kastyčio", „Astros" ir 
„Primos") tiek, kiek fabrikas jų 
gali pagaminti per 2-3 dienas. 
Gelbsti tik lietuviškų cigarečių 
eksportas į Rusiją, kur „Astrą" 
ir „Primą" — cigaretes be filt
rų — parduoda po 6 amerikietiš
kus centus. Lietuviškas „Marl-
boro" cigaretes Klaipėdoje pra
dės gaminti negreitai, kai 1995 
m. pastatys naują gamykią su 
tobulais įrengimais. O kad fir
mos prestižas nekristų, fabrikas 

importuoja „Marlboro" ir 
,,Bond" iš Šveicarijos. Per 
paskutinius du mėnesius vien 
už jų importą valstybei 

„Philip Morris" nori dirbti 
oficialiai, todėl kaip buvo 
vyriausybės reikalaujama, 
užsisakė importuojamom ciga
retėm specialius žymeklius, 
tačiau vyriausybė vėl atidėjo 
savo nutarimo vykdymą ir 
šalies rinkoje tebeklesti ne
oficialus cigarečių verslas. Ne
sant apyvartos, firma galėtų 
sumažinti fabrike dirbančių 
skaičių, nes ji turi 709c akcijų, 
tačiau žmones neatleidžiami. 
Mark Duerst ne kartą pabrėžė, 
kad žmonės nekalti dėl blogos 
ekonominės padėties ir jų 
negalima skriausti. 

Rima Jakutytė 

VERTINAMI LIETUVIŠKI 
MAISTO PRODUKTAI 

„Panevėžio maisto" bendrovės 
direktorius Gintautas Valatka 
parsivežė iš Madrido į Lietuvą 
Europos Sąjungos Aukso žvaigž
dę, skiriamą už pavyzdingą pro
dukciją. Šiai lietuvių bendrovei 
apdovanojimą pelnė mėsos pro-

X 
X AMERICAN TRAVEL 

SERVICE 

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones į Lietuvą 
ir kitus kraštus geriausiomis kainomis. 
Siūlom* pigiausias bilietų kainas [ Lietuvą, Jei bilietą TEN 
Ir ATGAL pirkslte Iki vasario 11d. 

I i Chicago 
I i New York 

Vasario-
kovo mėn. 

$680.00 
$628.00 

Balandžio-
gegužes mėn. 

$856.00 
$738.00 

Birželio 
rugsėjo mėn. 

$988.00 
$838.00 

Dėl bilietų kainų iš Los Angeles, Seattle, Miami ir kitų miestų skam
binkite tel. 708-422-3000. Sąžiningai ir profesionaliai jums patar
nausime. Darbo vai.: pirmd., antrd., ketvrtd. Ir penktd. 9 v.r. 
- 5 v. p.p., trecd. 9 v.r. - 7 v. v. American Travei Service, 9439 
S. Kedzle Ave., Evergreen Park, IL 60642. 

dūktai, riebalai ir odos, jau pen
keri metai eksportuojami į aš
tuonias Europos valstybes. „Pa
nevėžio maistas" — pirmoji 
maisto produktų įmonė Lietuvo
je gavusi tokj tarptautini pripa
žinimą. Per iškilmes Madride 
bendrovės direktorius praplėtė 
tarptautinius kontaktus: pasi
rašyti ketinimo protokolai su 
Ispanijos, Kolumbijos ir Pran
cūzijos firmomis. 

IMEX AMERICA, INC. 
524 State Une Re*. 

CeJumet City, IL 60409 
Nuomoja automobilius. Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius į Lietuvą. 
Tel ' 708-868-6049, v Fax 
708 868 8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. . 

r-

MAROUETTE 
PHOTO SUPPtY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite', pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reiK-
mems ypatingai progai. Ptlnai 
užbaigtų toto. nuotraukų- aotarna-
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antratf.ir trečiad. susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Privačios Tele-3 televizijos laidos kolektyvo tikslas yra pristatyti žiūrovui 
pasaulį, mokyti užsienio kalbas ir paversti šią laida demokratijos įrankiu. 
Trečioji iš kairės — Tele-3 vadovė dr. Liucija Baškauskaitė ir ERT vicepirm. 
Edmundas Kulikauskas. 

MASTER P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed, Bonded. Insured 

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

BEN SERAPINAS 70S-S3S-2eS0 

"7. PARDAVIMASJR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

Danglaml stogai, kalamas 
„siding/', bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

\ poblk service ot thls n<'wspaper 

DĖMESIO KELIAUTOJAI Į DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ 

1994 m. LIEPOS 7-10 d. 

Patogūs ir pigūs skrydžiai iš įvairių JAV miestų. Galima užsakyti tik lėktuvo 
bilietus arba pilnas paslaugas Lietuvoje. Latvijoje, Estijoje: viešbučiai, 
maistas, transportacija, gidai. Grupinius skrydžius galima užsakyti nuo 

balandžio iki spalio mėn. 

Grupiniai skrydžiai [ šventę 
Kaina 

Birž. 27 - liepos 16 iš Čikagos 
Birž. 28 - liepos 13 iš N.Y (JFK) 
Birž. 29 - liepos 20 iš Miami 
Birž. 29 - liepos 13 iš Newark (N J.) 
Birž. 29 - liepos 15 iš Los Angeles 
Birž. 30 - liepos 20 iš N.Y. (JFK) 

Šios kainos galioja nusipir
kus bilistą Iki kovo 1 d. 

Liepos 4-23 iš San Francisco 

TO. 718-769-3300 

VYTIS TRAVEL 
2129 KNAPP ST. 

BROOKLYNNY 11229 

1-800-952-0119 

Kas užsako lėktuvo MHotus, 
vlosbučlus k kitas paslau
gas, gauna Mllstus Į iokkĮ Ir 
dalniĮ svsrrta nsmokamal. 

FAX 718-769-3302 

CLASSIF IED G U I D E 

FOR RENT 

tSkamb.Si 
Svarus, ramus, naujesniame pastate; netoli 
54 ir California Ave. Geras susisiekimas; 
kilimai, šiluma, virimo plyta. Šaldytuvas. Be 
gyvuliukų. Galima užimti dabar. 
po 4 v. p.p. 312-737-1 tSS. 

HELP VVANTED 

VALYMO DARBAS 
••Skomą moteris valyti namus bei rastnes. 
AJfla nemažesne, kaip $310 iki $370 į sav. 
Reikia gyventi Chicagos priemiestyje Kam
barys bus parūpintas. Skambinti: 

1 -7M-3f l3-3t»t . 

MISCELLANEOUS 

10%—20%—30<Wrpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

F R A * K ZAPOLI9 
3 2 M Va W e * t fSth Street 

Tel. — (70 i ) 424-8654 
(312) 531-8S54 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai. 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

PAIEŠKOJIMAS 
laikoma Emilija Merkytė Ir Gužo (ar
ba Gužaičio) dukra Onutė, gim. 1917 
ar 1918 m. Čikagoje, gyv Bridgeporto 
lietuvių kolonijoje, prieš karą rašiusi laiš
kus giminėms į Lietuvą, o vėliau susi
rašinėjimas nutrūkęs. Ieško pusbrolis 
Vladas ButUkto, Arrtalagės kaimas, 
Utenos raj., Lietuva. Arba galima 
pranešti skambinant telefonu Čikagos 
apylinkėse (704) 652-6825. 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

P R A N A S G . M E I L Ė , CPA 
2649 W. 63 St., 

Chicago, IL 60629 
Sekmadieniais — Pasaulio 

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

namai 708-636-5347 

MICHAEL 
INTERNATIONAL 

ENTERPRISE 
pigiai ir gerai valo 

ir atlieka visus namų 
tvarkymo darbus. 

Skambinkite: 
Tel.: 312-582-5539 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedaį 

ir Reikmenys 
Virš 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

(312)561-4111 

RACINI KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis 
pasirinkimas įvairiausių kepinių ir 
namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Ph l re in IL 60636 
Tol. 561-6500 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENA*S 
J. BUBNYS 
737-5165 

REA' ES T ATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

f312) 566-5069 
(700) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vertai 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

f f c į Qpig -•r 
v» f. 
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ii REALMART, I N C . 
6 6 0 2 S. P u U d i , 

Ch-cago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
^••rneniSkai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prfemiesl iuoae. Suinteresuoti skam
binkite 8 U D R A I Č i U I 
Bus 312 -585 -6100 , r e * 312 -778 -3971 ' 

?"Tl M 
T - ^ 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lavvn. Illinois 60153 

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

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 

* £ • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danute Mayer. )i profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeQi<kai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

LAIMA JAKUŠOVIENĖ. 
ilgus metus turėjusi neMnojamo turto |S'a:gą 
(Island Real Estate) St Petersburg Seach. 
FL dabar įsigijo jsiaigą Sarasota. FL M.I L 
Realty. Laima Jakušoviene. Lic Reai Estate 
Broker & Assoc . asmeniškai ir sąžiningai 
patarnauja (vairų nuosavybių pirkime be' par-
davme Sarascta Longboat Key. L'deo Key 
k Siesta Key. FL Kreipkitės 

Veroniea „Laima" Jakusovas 
Broker 

M I L . Raalty 
7061 S. Tamiam! Trail 

Sarasota. FL 34231 
Office 813-927-0211 
Eva.: 813-378-5962 
Fax: 813 925 0939 

RE/MAX 
Home Center 
6000 S. Pulaski 
Chicago. IL 
Tel. 312-735-6000 

SS 

J&4 
TOM VIERAITIS 

SPECIALIZING IN YOU 

N A M A S A T V I R A S APtiOntjmvt 
laitui*., I i m l e M d. 12 3 v. a.o 

3a20 Mecvey, Bei įvyii 
Didelis geltonų plytuj ..raised ranch valg kamb 
didele virtuve, ištisas rūsys. 2 auto garažas, oro 
tinimas, »119,000. Apjiurekrte' REIMAJC C M AM 
•tONS, 700-307-7700. KeIMfcrte •itfMkal. 

FOR SALE 
Juptter, FL perduodama* Jupttar 
•ay „condo"; puiki aplinka, visai arti 
vandenyno; graliai įrengtas ir apsta
tytas; 2 mieg., 2 vonios: prie tvenkinio; 
teniso aikšte, basei'- ;s Dėl kainos 
galima derėtis Kreipti- 914-761 2333 
arto* 914-t41-302? 

J 

/ i 9 
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lietuvių tauta besidalinančią 
vargais ir skausmais. 

Reikšminga yra ir „keliavu
sios" Nekaltosios Marijos Šir
dies statulos istorija. Apie tai 
rašė „Katalikų pasaulis" (1993. 
9 nr., 58 psl.* „Netrukus po 
Lietuvos paaukojimo Nekaltajai 
Marijos Širdžiai (1951.06.13), 
pop. Pijus XII Romos lietuvių 
prašymu šią statulą pašventino 
(1954.01.05). Ji buvo pagerbta 
lietuvių Šv. Kazimiero kolegijo
je ir iškeliavo lankyti lietuvių 
pasaulyje, kol Lietuva atgaus 
la isvę , kad tada sugrįžtų 
Tėvynėn jau kaip Nugalėtoja. 
Amerikos lietuvių kunigų Vie

nybės atstovai šią statulą atvežė 
į Lietuvą ir Šventasis Tėvas 
uždėjo L i e t u v o s Globėjai 
pergalės vainiką, pavedės Jai 
'visą laiką' žvelgti į šią tautą ir 
ją laiminti". 

Popiežius Jonas Paulius II šią 
statulą vainikavo Šiluvos baž
nyčioje, 1993.09.07. Laikinai ji 
rado poilsį Kauno arkikatedroje. 
Bet neilgai. Pernai gruodžio 4 d. 
ji pradėjo kitą kelione — šį kartą 
po Lietuvą. Jos tikslas — per 
keletą metų aplankyti visas 
tikinčiųjų parapijas Tėvynėje, 
kad Lietuva vėl taptų Marijos 

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. sausio mėn. 29 d. 

žeme. 
Kun. Kęstut i s Tr imakas 

Nežinomojo kareivio perlaidojimo iškilmės 1990 m. lapkričio 23 d. Kaune. 

ŠIURPŪS KARO ATGARSIAI 

Tai įvyko Vokietijoje 1945 m. k a s (Revozland VVelischkoe), 
balandžio 11d . saulėtą popietę. 1917.02.13 Leningrade, 

A lber tas Gailius <Albert 
Gailas), 1929.02.06 Mažeikių 
apskr. 

Jonas Mykolas Razminas (Jo-
hann Michael Rasminas), gimęs 
1918 m. Raseinių apskr. 

Viktoras Rumlaitis ar Rum-
šaitis (Victor Rumleutis), gimęs 
1922 m. Telšių apskr. 

Jonas Gilius (Johann Gilus), 
kitų duomenų apie jį nėra. Ku
nigo užrašų knygutėje įrašyta, 
kad skeveldra sudarkė aliuminį 
kareivio asmenybės atpažini
mo ženklą ir nebuvo galima 
įskaityti. 

Galbūt ir išeivijoje atsiras 
žuvusiųjų giminių ar juos paži
nojusių. Šiuo tikslu į Lietuvą 
galima rašyti: Vytautas Gavė
nas, Nepriklausomybės 72-9, 
4270 Vilkaviškis, Lithuania. 
Mokantieji vokiečių kalbą, gali 
rašyti tiesiai: Helmuth Schwart-
paul, Hachener Str. 49 a, 59864 
Sundern-Hachen, Germany. 

Vestfalijos krašto mažame Ha-
cheno miestelyje buvo apsisto
jęs, nuo vis labiau trinkančio 
Vakarų fronto besitraukiantis, 
pagalbinis vermachto dalinys, 
kuriame tarnavo nemažai lietu
vių. Vienuolika jaunų vyrų iš 
Lietuvos, prieš tą lemtingą 
akimirką susibūrę draugėn, ra
miai ilsėjosi nuošalioje ūkininko 
daržinėje. Staiga virš miestelio 
pasirodė du amerikiečių lėktu
vai su mirtį nešančiu kroviniu. 
Pirmoji skeveldrinė bomba krito 
tiesiai į tą daržinę. Devyni vyrai 
žuvo vietoje, o kiti du mirė pa
kel iui į medicinos punktą. 
Tos pat dienos vakare jie visi 
buvo palaidoti broliškame kape, 
Hacheno miestelio kapinėse. 

Po kelių metų vietiniai gyven
tojai ant žuvusiųjų broliško 
kapo pastatė paminklą su užra
šu: „Čia ilsisi 11 nežinomų 
kareivių iš Lietuvos". Tradici
nėmis Vokietijos gedulo dieno
mis jų atminimas buvo pager
biamas ir miestelio bažnyčioje, 
o kapas visą laiką rūpestingai 
prižiūrimas ir papuošiamas 
gėlėmis. 

Praeitais metais tame mieste
lyje visai atsitiktinai buvo 
rasta, žuvusių lietuvių laidotu
vėse dalyvavusio kun. Augusto 
Brechting (netrukus po karo 
mirusio) užrašų knygutė, kurio
je buvo surašyti duomenys iš pa
laidotųjų kareivių asmenybės 
atpažinimo aliuminių ženklų, 
vokiškai vadinamų „Erken-
nungsmarke". 

Šiuo radiniu susidomėjo Ha-
chene gyvenantis pensininkas 
Helmuth Schwartpaul, kuris 
yra vietinės karo veteranų orga
nizacijos pirmininkas. Jo in
iciatyva šiais metais tikimasi 
atnaujinti, buvusių iki šiol 
nežinomų, lietuvių kapavietę, o 
paminkle bus įrašyti žuvusiųjų 
asmenvardžiai. 

H. Schwartpaul didelis troški
mas yra, kad Hachene žuvusių
jų lietuvių kareivių giminės pa
galiau po bemaž pusės šimto 
metų sužinotų tikrą, nors ir 
šiurpią, tiesą. 

Be abejo, kunigo užrašytos 
žuvusiųjų pavardės bei vardai 
yra daugiau ar mažiau iškraipy
ti, tad čia mėginama visa per
teikti kaip galima tiksliau, 
skliausteliuose nurodant kuni
go užrašų knygutės įrašus. 

Antanas Serapinas (Anton Se 
ropin), gimęs 1928.02.07 Kre
tingos apskr., Julius Sidimtas 
(Julius Sudintas), gimęs 1926. 
01.28 Mažeikių apskr., Klemen
sas Kaulauskas ar Paulauskas 
(Klemens Kawlauskas), 1928. 
01.22 Tauragės apskr. 

Jonas Zuosapadis ar Liuosa-
padis (Johann Z/L/uosapadis), 
1929.09.09., Tauragės apskr. 

Jurgis Šnakys (Georg Schna-
kies) , 1928.02.05 Tauragės 
apskr. 

Pranas Dumčius (Franz 
Damtschus), 1925.06.13 Šakių 
apskr. 

Remlandas Velička ar Veliš-

LIETUVOJE 
KELIAUJANTI 

MARIJA 

Viena netiksli pastaba man 
suteikia progą pasidalinti reikš
minga žinia. „Drauge", sausio 
12, 3 psl., buvo įdėta Kryžiaus 
kalne stovinčios Marijos statu
los nuotrauka su prierašu: 
„ 'Keliaujanti Dievo Motina' 
sugrįžo namo. Marijos statula, 
daug metų lankiusi įvairius 
išeivijos lietuvių telkinius ir 
parapijas,... pagaliau buvo 
nuvežta į Kryžių kalną, kur ją 
palaimino popiežius Jonas Pau
lius II". 

Iš tiesų yra kitaip. Ši statula 
jau daugel metų stovi Kryžių 
kalne. Ji yra panaši į kitą 
statulą , kuri „apkel iavo' ' 
išeivijos lietuvių vietoves. Jos 
abi yra išskėstomis rankomis, 
bet „keliavusi" Marijos statula 
skiriasi tuo, kad krūtinėje turi 
kalaviju pervertą širdį. 

Abi šios statulos lietuvių 
tautai primena Mariją. Kry
žiaus kalne stovinčioji primena 
po Sūnaus kryžiumi stovėjusią 
Motiną, ir praeity, ir dabar su 

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS 

o* « 

FINANCIAL 
PATARIMAI VELTUI 

PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

5958 S. Pulaski 
Chicago, IL 60629 

Perfinansavimas 
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
5% pradinis įmokėjimas 
Be pajamų patikrinimo 
Be punktų 

Linas Kliarskis 
Tel. 312-735-8111 

"Pager" 312-289-4806 

HNno* R»sKJential Mortgag. Ucnece of IB.no* Sav.ngs S Re*dent,al Loan Comm.ss.oner Funos 
AroProvKled 6y Anorher Entrty Wh.ch May Afoct The Ava.lab.lrty of FurtfJs 

L I 

Tel. 
i i 

E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. T. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

(708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

VISA TAI GREITAI IR SAUGIAI PRISTATYSIME Į LIETUVĄ,] 
LATVIJĄ.ESTIJĄ, RUSIJĄ, BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ 

2719 West 71 Street, Chicago, IL, 60629 
(312)434-2121; 1-800-775-SEND 

MUŠU SKYRIAI: 
636 East 185th Str..Euclid. OH, 44119 

tel.(216)481-0011 
447 Correy Ave, St. Pete Beach.FL, 33706 

tol. (813)363- 7700 
85-17 101 Str.RichmoncIHill, NY, 11418 

tel.(718)441-4414 

A.tA. 
MARIJA JURONIENĖ 

Buvusi Marijampolės mergaičių gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja, po smegenų insulto ramiai mirė 1994 m. sau
sio 8 d. savo dukters namuose, Vilniuje. 

Sovietmečiu mokytojavo Saldutiškio mokykloje. 
Palaidota sausio 10 d. Saldutiškio kapinėse šalia savo vyro 

a.a. mokyt. Juronio ir sūnaus a.a. Romo. 
A.a. Marijos Juronienės buvusios mokinės ir pažįstami 

prašomi prisiminti velionę maldose. 

Praneša duktė Irena Juronytė-Raškevičienė, Klevų 
alėja 28-63, Lentvaris 4200, Lietuva. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Žurn. VLADUI BŪTĖNUI 
MIRUS, 

1993 m. lapkričio 7 d., 9:30 v.v. Vladas išėjo į Amžinuo
sius Namus. Norime padėkoti tiems, daugiau nei 300 lietu
vių, už jų, Vlado ne labai ilgos, bet sunkios ligos metu pareikš
tus sveikatos linkėjimus ir maldas, o jam mirus, užuojautas 
bei paguoda pareikštą mums žodžiu bei raštu, už šv. Mišių 
aukas, aukas lietuviškai spaudai bei ,4 Laisvę" fondui Vlado 
atminimui, ir tokį gausų lankymą šermeninėje, dalyvavimą 
atsisveikinime bei palydėjime į Šv. Kazimiero kapines. 

Ypatingai dėkojame kun. Fabijonui Kireiliui 
(vabalninkėnui) už Vlado paruošima paskutinei kelionei bei 
palydėjimą joje. Prel. Juozui Prunskiui ir kun. Juozui 
Vaišniui, SJ, už nuolatinį Vlado prisiminimą šv. Mišiose, bei 
paguodos žodžius mums. Česlovui Grincevičiui suorganiza
vusiam ir pravedusiam atsisveikinimą koplyčioje lapkričio 11 
d. Atsisveikinme kalbėjusiems: A. T. Antanaičiui, Danutei 
Bindokienei, Stasiui Barui, Vytautui Kasniūnui, dr. Leonui 
Kriaučeliūnui ir Vaciui Momkui. 

Dėkojame „Dainavos" ansambliui ir Operos Vyrų Chorui 
įspūdingai pradėjusiems ir užbaigusiems atsisveikinimą. Mar
garitai ir Vaciui Momkams už giesmes šv. Mišių metu Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 

Dėkojame karsto nešėjams: Algiui Čepėnui, Jonui 
Paroniui, dr. Leonui Kriaučeliūnui, Stasiui Džiugui, Broniui 
Juodeliui ir Aleksui Lauraičiui. 

Dėkojame Petrui Petručiui, „Margučio" radijo valandėlės 
vadovui, ir visai lietuviškai spaudai už pranešimus apie Vlado 
mirtį. 

Taip pat nuoširdi padėka už puikius nekrologus Antanui 
Dundzilai, Jurgiui Janušaičiui, Alfai Nakui ir Broniui 
Nainiui. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams Donald A. ir Donald 
M. Petkams už labai rūpestingą patarnavimą. 

Ačiū visiems! 

Žmona Dalia ir sūnūs Gintautas ir Eugenijus. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
BRONISLAVAI RIMAVIČIENEI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiame dukrai SOFIJAI 
JELIONIENEI, sūnui ANTANUI RIMAVIČIUI, j ų 
šeimoms ir visiems artimiesiems. 

Bronė Kviklienė 
Danguolė Kviklytė 
Ramunė ir Vincas Lukai 

A.tA. 
JUOZUI ŪSUI 

mirus, jo žmonai TERESEI ir dukrai GENOVAITEI 
HALEY su vyru bei kitiems g iminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

Anastazija ir Vladas Ūsevičiai 
su šeima 

1 

A.tA. 
Pulk. ANTANAS ŠOVA 

Gyveno Crown Point, IN, anksčiau New Britain, CT. 
Mirė 1994 m. sausio 24 d., sulaukęs 92 metų. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskr., La viskių km. Ameriko

je išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko žmona Lydija, sūnūs: Algirdas ir Jurgis su 

šeimomis, Lietuvoje Drąsutis su šeima; dukterys: Regina ir 
Nijolė su šeima; anūkai: Algirdas Raškys ir Audronė Pian-
ka, Algirdas Šova; Lietuvoje — Ovidijus ir Ingrida Šovos; de
vyni proanūkai; brolis Vytautas ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis buvo Liet. Bendruomenės pirmininkas New Bri
tain, CT, anksčiau „Draugo" dienraščio bendradarbis. 

Po religinių apeigų, kurias atliko prel. Ignas Urbonas, 
velionis Antanas buvo palaidotas Šv. Marijos kapinėse, Crown 
Point, IN sausio 26 d. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, dukterys, brolis, anūkai ir 
proanūkai. 

A.tA. 
BRONISLAVAI RIMAVIČIENEI 

mirus, dukteriai SOFIJAI JELIONIENEI ir sūnui 
A N T A N U I RLMAVIČIUI su šeimomis reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Birutė ir Eleuterijus Žilinskai 

Teskamba angelų giesmė 

A.tA. 
BRONISLAVAI RIMAVIČIENEI 

Amžinybėje. 
Likusią plačiašakę velionės šeimą su mūsų nuošir
džiomis narėmis, SOFIJĄ JELIONLENE su vyru 
A D O L F U ir vaikaite RAMINTĄ JELIONYTE 
skausmo valandoje raminame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
ANGELEI MATULEVIČIENEI 

mirus, nuoširdžiai guodžiame mūsų draugijos nare, 
jos dukra ANGELĘ su vyru ALBINU ir kitus velionės 
artimuosius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

UETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

a n d EUDEIKIS F U N E R A L HOME 

B R I G H T O N P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 VV 71st STREET 
CICERO 1446 S. 50th AVE 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD ) 
LEMONT LOCATION OPENING JANUARY 1994 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-176-2345 

CHICAGO k SUBURBS 1-800-994-7600 

i 

http://IB.no*
http://Comm.ss.oner
http://Ava.lab.lrty
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DRAUGO FONDO vajaus 

laiškai jau pasiekė „Draugo" 
skaitytojus visoje Amerikoje, 
išskyrus Čikagos Marąuette 
Parko pašto zoną 60629. Deda
mos pastangos dingusius laiš
kus surasti Čikagos centri
niame pašte, arba teks laiškus 
siųsti antrą kartą. 

Pulkininkas Antanas Šova 
mirė š.m. sausio 24 d. Crown 
Point, Ind. Jis buvo 92 metų am
žiaus. 

E lena R ū k i e n ė , buvusi 
„Draugo'* spaustuves darbuo
toja, persikėlė gyventi i Floridą. 
Jos naujas adresas yra: 12737 
North Florida Ave., Tampa, FL 
33612. 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje — vasario 2 d., 
trečiadienį, 2 vai. po pietų 
muzikos popietėje pirmą kartą 
išgirsime vilnietį muz. Arūną 
Augustaitį. Jis dainuos, paly
dint elektroninių klavišų ins
trumentu. Visi kviečiami ir 
laukiami — atvykite pasiklau
syti ir pabendrauti. Po pro
gramos bus bendri pietūs. 

Praėjusiais metais ..Saulu
tė", Lietuvos našlaičių globos 
būrelis (pirm. Indrė Tijūne) ienė.' 
išsiuntė per 200 siuntinių Lietu
ves vaikams ir surado rėmėjų 
daugiavaikėms šeimoms bei 
globojamiems našlaičiams. 

x Knygos „Vileišiai" auto
rius Antanas Kučys aprašo ca
rų gadynės Lietuvą, kada 
reikėjo slėpti lietuvišką spaus
dintą raštą, kada po atkaklios 
kovos buvo leistąjį spausdinti, 
kada pradėtas leisti pirmas 
lietuviškas dienraštis ir karo 
nualinta bei priešų apsupta, 
kėlėsi Vasario 16-tosios Lietuva 
ir kada sunkiu darbu bei idea
lizmu buvo kuriama laisvo 
gyvenimo gerovė bei kultūra. 
Visų tų darbų pirmose eilėse 
buvo inž. Petras, adv. Jonas ir 
dr. Antanas Vileišiai. Šis stam
bus, Devenių kultūrinio fondo 
išleistas, veikalas jau 
gaunamas ..Draugo" administ
racijoje ir Lietuvių centre 
Lemonte. 

(sk) 

x Julija Gylienė iš Chica-
gos rašo: siunčiu $10 „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetui. 
Tikiuosi, kad galėsiu tą kuklią 
duoklę siuntinėti kas mėnesį, ir 
palengvinti našlaičio gyvenimą 
Lietuvoje. 

(sk) 

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis sveikina su 
Naujais Metais visus nenusisu
kusius nuo vargstančių Lietu
voje ir kviečia šiais metais 
toliau remti Lietuvos vaikus, 
ypatingai ieškant paramos iš 
kitataučių organizacijų fondų 
bei asmenų. „Saulutė", 419 
Weidner Rd„ Buffalo Grove, 
IL 60089. 

(sk) 

x Lietuvių R. Kata l ikų 
Labdarių .sąjunga yra paskel
busi aukų rinkimo vajų dėl 
Žemaitijos akių mikrochirur-
ginio centro įkūrimo. Jau yra 
surinkta dalis sumos. Dar 
trūksta 1,000 dol. Aukštaičiai, 
dzūkai, suvalkiečiai, žemaičiai 
prašomi prisidėti. Aukas siųsti; 
Lithuanian R. Cath. Chari-
tie9, Inc., c/o Draugas, 4545 
W. 63 St„ Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Vilniuje, prie miškelio ir 

upelio, parduodamas pasta
tytas, bet viduje neįrengtas 2 
aukštų, 7 kambarių namas sų 
garažu apačioje. Kreiptis: 
408-245-2706, California. 

(sk) 

Lietuvos Nepr ik lausomy
bės šventės minėjimas Šv. An
tano parapijoje. Cicero, IL, bus 
sekmadienį, vasario 6 d. Šv. Mi
šios prasidės 11 vai. r. Jas aukos 
ir pamokslą pasakys kun. Kęs
tutis Trimakas. Mišių metu gie
dos solistė Dana Stankaitytė ir 
Mariaus Prapuolenio bei Jonės 
Bobinienės vadovaujamas pa
rapijos choras. Akademinė 
minėjimo dalis bus tuoj po Mišių 
parapijos salėje. Kalbės Lie
tuvos garbės gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza, meninę dalį 
atliks viešnia iš Lietuvos, 
dramos teatro aktorė Apolonija 
Steponavičienė. 

Čikagos meras Richard M. 
Daley perspėja čikagiečius sau
gotis asmenų, kurie sakosi esą 
Vandens departamento darbuo
tojai, tuo būdu yra įleidžiami į 
namus, o po to apiplėšia žmones. 
Paprastai Vandens įstaigų dar
b in inkai t u r i tapa tybės 
įrodymus ir nelandžioja po 
namus, išskyrus rūsį. Jeigu iš 
anksto sutariama, kad savinin
kas turės užmokėti už kurį 
darbą, niekuomet nereikia 
mokėjimo atlikti pinigais (dar
bininkams įsakyti imti tik 
čekius). Jeigu kyla koks įta
rimas, kad žmogus nėra tikrai 
iš Vandens departamento, ga
lima paskambint i (žinoma, 
palikus jį laukti už durų) tel. 
744-7004, savaitės dienomis 
tarp 8:30 ryto ir 4:30 v. p.p. ar
ba skambinti tel. VVATER-11 
bet kuriuo kitu laiku. Kai at
rodo, kad žmonės jau išmoksta 
saugotis visokių sukčių, atsi
randa nauji, todėl visuomet 
reikia atsargumo. 

x Baltia Express greitai ir 
patikimai pristatys jūsų siun
tinius i Lietuvą laivu arba 
lėktuvu. Baltia Express , 3782 
W. 79 St., Chicago. IL 60652, 
te l . 1-800-SPARNAI a r b a 
1 -800-772-7624. 

(sk) 

x Polikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų 
ir kitų įvairių mokesčių for
mas. Reikalui esant, atvyksta 
į namus. Kreiptis: Raymond 
C. Polikait is , Accountant . 
tel. 708-597-9454 arba 708-
371-2184. 

(sk) 

x Pr ieš užs isakydami pa
mink lą , ap lankyk i t e St. 
Casimir Memorials . 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: ma tys i t e granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

'sk> 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išverst' 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie 
tiškają NTSC ir atvirkščiai.' 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su, 
moderniausia „digital"" apara j 
tūra. už prieinamą kainą mesj 
perrašome viso pasaulio video ir> 
filmo formatus. Mūsų adresas:j 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE.. CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Pe t ras Bernotas . 

(sk) 
% NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri j 
einamais nuošimčiais. Kreipki j 
tės į Mutual Federa l Savings, 
2212 West C e r m a k Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

VERTA IŠ NAUJO SUSIPAŽINTI 

„Lietuvos Vaikų vilties" organizacijai lėšų telkimo pokylyje susitiko (ii kairės) Jim Liautaud, 
Eleanor Zapolis, Gražina Liautaud — „Vaikų vilties" pirm., ir F rank Zapolis. 

Lietuvos Vyčių Vidurinio 
Amerikos regiono valdyba, 
dėkodama „Draugui" ui jų or
ganizacijos skelbiamus prane
šimus bei korespondencijas ir už 
visą paramą jų veiklai mūsų 
spaudoje ui praeituosius metus, 
laikraščio išlaikymui atsiuntė 
250 dol. čekį. Šį gražų laiškutį 
už pirmininką Algirdą Brazį 
pasirašė korespondencijų sekr. 
Gerry Mack. Šia proga malonu 
pastebėti, jog vyčiai ne pirmą 
kartą savo aukomis remia 
lietuvišką spaudą. Nuoširdžiai 
jiems dėkojame. 

Edis i r Laura Mikaliūnai, 
VVheaton, IL, ,, Draugo" 
išlaikymui atsiuntė 100 dol. 
auką. Jiems tariame nuoširdų 
ačiū. 

x A.a. Kazio Vasiliausko 
atminimui, „Lietuvos Vaikų 
Vilties'" darbus parėmė šie as
menys: Donatas ir Laima Vasi-
liauskai, Danguolė ir Pijus 
Bielskai, Juozas ir Birutė Ali
šauskai, Edvardas ir Elena 
Olšauskai, Juozas ir Uršulė 
Šabrinskai, S. ir B. Dundai, A. 
ir Anelė Bliujus, Albinas ir 
Aldona Karaliūnai, K. A. Jas-
mantas. Ramutis Rūbas, Vytas 
Rūbas ir Maria Strungienė, 
..Lietuvos Vaikų Vilties" komi
tetas nuoširdžiai dėkoja auko
tojams,* šeimai, giminėms ir 
draugams išreiškia gilią 
užuojautą. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(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. 1 v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

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

(sk) 
x SAGIL'S s: oranas yra 

lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gju'žiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J. Liutikienė ir I. Nau-
jokienė. „SagilV, 6814 W. 87 
St.. Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
i 

• „ L a i š k a i l i e tuv iams" , 
1994 m. sausis. Leidžia Tėvai 
Jėzuitai. Redaktorius Juozas 
Vaišnys, SJ, o jo pavaduotojas 
Algirdas Paliokas, SJ. Admi
nistratorė — Aleksandra Likan-
derienė (2345 W. 56th St., 
Chicago, II 60636-1098). Tai 
religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas, su nedidele pertrauka 
vasarą leidžiamas kas mėnesį. 
Šiame numeryje rašo D. Staniš-
kienė, A. Švabaitė-Bra-
zauskienė, J.Lauriūnas, A. 
Saulaitis, SJ, A. Žibūdaitė, G. 
Garlaitė ir kiti. ..Tėvynėje" sky
relį redaguoja Marija A. 
Jurkutė, „Trumpai iš visur" 
žinelių parenka Juozas Masi-
lionis, „Kalbą' — savaime 
aišku — redaguoja pats Juozas 
Vaišnys. Viršelio piešinys dail. 
Joanos Plikionytės-Bružienės, o 
skyrių vinjetės — Rasos Sutku-
tės. Šis numeris papuoštas dail. 
Algirdo Griškevičiaus piešinių 
nuotraukomis. 

• „Vytis". 1994 m. sausis, nr. 
1 (80). Lietuvos vyčių organiza-

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Inconie Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke-
dzie Ave., Chicago, (312) 
778-2233 - Casa Blanca. 

'sk) 

x NUPIGINTI BILIETAI Į 
LIETUVA! Keliaujant į Lietu
vą tarp birželio 1 d. ir rugpjūčio 
31 d., galima dabar nusipirkti 
bilietą už sekančias kainas: Iš 
Čikagos $968.000, iš Detroito 
$938.00, ii New Y o r k o 
$838.00. Dėmesio! Galioja 
sekantys apribojimai: bilietą 
reikia nusipirkti iki vasario 11 
d. Keliones ti ukmė negali būti 
ilgesnė, kaip 30 dienų, kaina 
galioja keliaujant savaitės 
dienomis (ne savaitgaliais). Už 
šias kainas vietų skaičius labai 
ribotas. Kreipkitės: G. T. IN
TERNATIONAL, T E L . 
708-430-7272. 

(sk) 

x Pranas G. Meilė, CPA są 
žiningai užpildo Income Tax for
mas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins meti
nį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinkite (312) 776-5163. 

(sk) 
x Ieškote darbo? Norėtu 

mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kultūrine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau
sias bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida VAIRAS, perduod ama 
kas sekmadieni nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 
5308 W. Lawrence, Chicago, 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms 
- VAIRAS! 

(sk) 

cijos žurnalas, leidžiamas anglų 
kalba. Redaktorius — Eduardas 
V. Meilus, Jr . Šalia Lietuvos 
vyčių iš įvairių vietovių ir kuo
pų veiklos aprašymo yra ir ki
tokios medžiagos: istorinės, 
tautosakinės, net lietuviškų 
valgių receptų. Įdomu pastebėti, 
kad yra skyrelis „Kalbėkime 
l i e tuv i ška i" (kiekviename 
numeryje). Žurnalas iliustruo
tas ir patrauklus. 

• Juli ja Švabaitė-Gylienė, 
„Gabriuko užrašai". Išleido 
„Lietus" leidykla Vilniuje, 1993 
m. Iliustravo Virginija Kali
nauskaitė. 

„Gabriuko užrašus" pirmą 
kartą išleido JAV LB Švietimo 
taryba Čikagoje 1973 m. Knyga 
buvo pamėgta mūsų mokyklinio 
jaunimo ir mielai skaitoma ne 
tik lituanistinių mokyklų kla
sėse, bet ir šiaip laisvalaikiu. Ši 
laida, be abejo, susilauks didelio 
pasisekimo Lietuvoje, nes te
nykščiams l ie tuviukams 
tolimosios Australijos gyve
nimas (ir dar savo tautiečio) 
turė tų būti labai įdomus. 
Knygelė gražiai išleista, kietais, 
spalvotais viršeliais, iliust
racijos patrauklios. 

• „Skautų a idas" , 1994 m. 
sausis, nr. 1. Oficialus Lietuvių 
skautų sąjungos organas (įsteig
tas Šiauliuose 1923 m. kovo 15 
d.), leidžiamas LSS Tarybos Pir-
mijos. Redaktorius Antanas 
Saulaitis su Pelėdų skiltimi. 
Administratorė Albina Rama
nauskienė. Spausdinamas Čika
goje. Žurnale gražiai atsispindi 
skautų veikla, pailiustruota 
gausiomis nuotraukomis, 24 
psl., patrauklus ir jaunatviškas 
leidinys. 

• „Pens in inkas" , 1994 m. 
sausis. Leidžia JAV Lietuvių 
Bendruomenės Socialinių rei
kalų taryba (Čikagoje), reda
guoja Karolis Milkovaitis, ad
ministruoja Elena Sirutienė. 
Išeina kartą per mėnesį. „Pen
sininkas" teikia daug patarimų 
sveikatos klausimais, moko, 
kaip virti ir ką valgyti, spaus
dina įdomybių ir įvairybių, net 
ir dvasinės atgaivos. Atrodo, 
kad šis žu rna la s kaskar t 
tobulėja ir įdomėja. Šiais metais 
„Pensininkas" jau švenčia 10 
metų sukaktį. 

• „Eglutė", 1994 m. sausis. 
Redaktorė Nijolė Nausėdienė, 
administracijos darbus atlieka 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys Putnam, CT, leidyba 
rūpinasi JAV LB Krašto Švie
timo taryba (pirm. Regina 
Kučienė). „Eglutė" jaunuosius 
skaitytojus pradžiugins pa
sakomis, eilėraščiais, galvosū
kiais, įdomia informacija, net ir 
juokų skyreliu. Daug iliustra
cijų, kaip ir dera vaikų laikraš
tėliui. Atrodo, kad naujoji 
redaktorė, dar tik prieš metus 
perėmusi , , E g l u t ė s " reda
gavimą, jau tvirtai įstojo į savo 
darbo vėžes ir sumaniai laikraš
tėlį redaguoja. „Eglute" turėtų 
susidomėti visos lietuvių šeimos 
su mažamečiais vaikučiais. 

Lietuvos Vyčių Vidurio vaka
rų apygardos vadovybė kasmet 
ruošia žymenų banketą (šiemet 
— vasario 6 d., jau 34-tąjį kartą), 
kurio metu pagerbiamas pasi
žymėjęs, lietuvių visuomenei ar 
veiklai pasitarnavęs, asmuo ar
ba institucija. 

Šiemet dėmesys nukreipia
mas į dvi lietuviškas parapijas, 
dar išlikusias gyvas didžiosios 
Čikagos arkidiecezijos ribose. 
Mes esame pratę nuolat minėti 
Nekalto Marijos Prasidėjimo 
Brighton Parke ir Švč. M. Mari
jos Gimimo lietuvių parapiją 
Marąuette Parke, bet daugelis 
apie jas iš tikrųjų nedaug težino. 
O žinoti verta. 

Brighton Parko (kaip mes esa
me įpratę vadinti Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčia) parapija yra 
senesnė. Pradžią gavusi 1914 
m., kai apylinkėse tebetelkšojo 
pelkės ir tęsėsi prerijos. Tuo 
metu čia jau pradėjo kurtis įvai
rių tautybių naujieji ateiviai, 
kurių tarpe buvo apie 60 lietu
vių šeimų. Lietuviai troško ne 
tik išlaikyti savo papročius, 
kalbą ir tradicijas, bet ir mels
tis gimtąja kalba, todėl buvo su
darytas komitetas, nupirko 20 
žemės sklypų, ol914 m. rugsėjo 
10 d. arkivysk. Quigly paskyrė 
jauną, energingą kunigą 
Antaną Brišką įkurti lietu
viams parapiją. 

Statybos pradėtos 1915 me
tais, pirmiausia pasirūpinant 
patalpomis mokyklai ir bažny
čiai, vėliau (1925 m.) pastatytos 
patalpos seselėms kazimierie-
tėms, kurios mokytojavo pra
džios mokykloje. 

Parapijos skolos buvo visiškai 
išmokėtos iki 1931 m., nepai
sant tuometinės sunkios ekono
minės būklės krašte. 1949 m. 
kun. Briška buvo pakeltas 
prelatu. Jis mirė 1953 metais, 
sulaukęs 69 m. amžiaus. 

zeris. Parapijos sudėtu taip pat 
pasikeitusi, nes daugumą para
pijiečių dabar sudaro ispanų 
kilmės žmonės, bet joje gyvena 
dar daug lietuvių, vyksta lietu
viškos pamaldos ir klebonas yra 
visuomet palankus lietuviš
kiems reikalams. 

Kun. Antanas Puchenski. 
Tų pačių metų lapkričio 8 d. 

kardinolas Samuel Stritch į 
parapiją paskyrė prel. Damazą 
A. Mozerį, kuris taip pat buvo 
puikus parapijos administrato
rius, atlikęs daug pagerinimų, 
ypač daug naujų statybų. Jo 
pastangomis buvo pradėtas nau
jos bažnyčios statybos vajus. 
Naują bažnyčią jau 1966 m. 
pašventino tuometinis Čikagos 
arkidiecezijos valdytojas, 
arkivysk. John P. Cody. Įdomu 
pastebėti, kad paskutinė parapi
jos skola, susidariusi dėl bažny
čios statybos išlaidų, išmokėta 
1982 m. pavasarį. 

Prel. D. Mozeris pasitraukė į 
pensiją 1985 metais, nors 
pasiliko talkinti parapijos kuni
gams. Jo vieton paskirtas kun. 
Jonas Kuzinskas, kuris klebonu 
išbuvo tik dvejus metus, 1988 
m. perkeltas į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapiją. Nuo 1988 m. 
gegužės 7 d. Nekalto Pra
sidėjimo parapijai vadovauja 
kun. Antanas C. Puchenski. 

Šiuo metu parapijai priklau
so 1,300 šeimų, mokyklą lanko 
255 vaikai, o parapijoje dirba ir 
tikinčiuosius aptarnauja — be 
klebono kun. A. Puchenski — 
kunigai: Anthony Markus, Fa-
bian Kereilis, prel. D. A. Mo-

• 1982 m. sausio 11d. Čika
gos mokyklos buvo uždarytos, 
nes temperatūra buvo nukritusi 
iki -26 F. Ir 1994 m. sausio 
mėn. Čikagoje šaltis privertė 
mokyklas užverti duris. 

Kun. Jonas Kuzinskas. 

Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos pradžia yra laikomi 1927 
metai, kai kard. George Mun-
delein naujai lietuvių parapijai 
vadovauti paskyrė kun. Alek
sandrą Baltutį. Parapijos var 
das liudija lietuvių meilę Dievo 
Motinai Marijai. 

Pradžioje religinės apeigos 
buvo atliekamos Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyno motiniškame 
name. Jame veikė ir pradžios 
mokykla. 1929 metais buvo 
užbaigtas pastatas, kuriame 
tilpo bažnyčia, mokykla, parapi
jos salė ir net patalpos seselėms 

į mokytojoms. 
Vėlesniojo klebono kun. Jur

gio Paškausko pastangomis 
buvo pastatyta nauja, graži 

j parapijos bažnyčia (užbaigta 
1957 metais), kuri neseniai 
(1993 m. labai gražiai atnaujin
ta. 

Dabartinis parapijos klebonas 
yra kun. Jonas Kuzinskas. J is 
yra penktasis klebonas šios 
parapijos tarnyboje. Prieš jį yra 
buvę klebonai — kunigai — 
Aleksandras Baltutis, Jurgis 
Paškauskas, prel. Viktoras 
Černauskas, kun. Antanas 
Zakarauskas (pastarasis jau 
pensininkas, nors dažnai 
talkina parapijoje). 

Nors apylinkės gyventojai kei
čiasi sparčiu tempu, bet lietu
viškoji Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija dar labai gyva, veikli 
ir parapijiečių remiama. Parapi
ja turi puikų chorą — dabar jau 
retenybę Amerikoje — kuriam 
vadovauja muz. Antanas Linas, 
pradžios mokyklos vedėja yra 
ses. Mary Margaret. Parapijos 
bažnyčioje kas sekmadienį 
aukojamos dvejos lietuviškos 
Mišios, gegužės, spalio mėne
siais būna specialios pamaldos 
(litanija, rožinis) Švč. Mergelės 
Marijos garbei, ruošiami Šilu
vos atlaidai su procesija ir kitos 
pamaldos. 

D.B. 
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