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Krašto apsaugos finansavimo 
planas susilaukė prieštaringų 

vertinimų 
Vilnius, sausio 11 d. (Elta) 

— Seimo Socialdemokratų 
frakcija nebalsuos dėl Seimo 
pirmininko Vytauto Lands
bergio siūlomo įstatymo pro
jekto, numatančio krašto ap
saugos sistemos finansavimo 
strategiją, jeigu nebus paten
kinti socialdemokratų reika
lavimai, pirmadienį spaudos 
konferencijoje sakė Socialde
mokratų frakcijos seniūnas 
Aloyzas Sakalas. 

„Biudžetas turi būti skirs
tomas programiniu būdu. Ta
čiau, jeigu bus priimtas siū
lymas skirti tam tikrą fiksuo
tą sumą pinigų krašto apsau
gai, reikalausime, kad tas 
procentas 2000 metams nebū
tų didesnis kaip 1.7 proc., o 
2001 — 1.75-1.8 proc, bendro
jo vidaus produkto", sakė A. 
Sakalas. 

Socialdemokratai kartu rei
kalaus, pasak jo, kad mokslo 
technologijoms ir studijoms 
būtų skiriama nemažiau kaip 
krašto apsaugai, švietimui — 
ne mažiau 6.5 proc., o sveika
tos apsaugai — ne mažiau 
kaip 5 proc. bendrojo vidaus 
produkto. 

Kaip jau skelbta, Krašto ap
saugos sistemos finansavimo 
strategijos įstatymo projektą 
pateikė Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Jame 
siūloma nustatyti projektą 
krašto apsaugos sistemos fi
nansavimo santykinius rodik
lius: 2000 m. — 1.7-1.75 proc. 
bendrojo vidaus produk
to, 2001 m. — 1.95-2 proc. 
bendrojo vidaus produkto. 

Seimo Nacionalinio saugu
mo komiteto pirmininkas Al
girdas Katkus tikisi, kad dar 

šią savaitę Seimas priims 
įstatymo projektą del krašto 
apsaugos sistemos finansavi
mo. 

A, Katkus mano, kad šį įs
tatymą parems ne tik valdan
čioji koalicija, bet ir kai kurių 
mažų frakcijų atstovai. Social
demokratai ir centristai keti
na pateikti, pasak jo, savo 
pasiūlymus. 

Tuo tarpu Seimo opzicinės 
LDDP frakcijos narys Povilas 
Gylys, pabrėždamas neigiamą 
šios frakcijos nuostatą dėl šio 
projekto, sakė netikįs, kad ar
timiausiomis dienomis jis ga
lėtų būti priimtas bendru su
tarimu. „Jeigu konsultacijos 
būtų pratęstos ilgesniam lai
kui, jeigu koalicijos padarytų 
nuolaidas, pakoregavus pro
jektą galbūt būtų galima pri
imti ir bendrą dokumentą", 
spėjo parlamentaras. 

Pasak jo, pirmadienio po
kalbyje buvo bandoma toliau 
ieškoti kompromiso. „Tačiau 
kol kas nesimato, kad keis
tųsi Seimo pirmininko pozici
ja', sakė jis žurnalistams. 

P. Gylio nuomone, vertas 
dėmesio yra pasiūlymas pri
imti ne įstatymą, o nutarimą 
dėl krašto apsaugos sistemos 
finansavimo. „Manau, kad 
geriau turėti kažkokį visų 
priimtą dokumentą, kad ir re
zoliucijos forma, negu turėti 
įstatymą, už kurį balsuos tik 
dauguma", sakė P. Gylys. 

Seimo Nacionalinio saugu
mo komiteto pirmininko pa
vaduotojas Algis Kašėta sakė, 
jog Krikščionių demokratų 
frakcija remia šį Seimo pirmi
ninko pateiktą įstatymo pro
jektą. 

Izraelis p irmiausia turėtų 
,išsišluoti savo kiemą" 

Pirmadienį Springfield, IL, buvo inauguruotas 39-asis Illinois valstijos gubernatorius, 64 metų George Kyan. 
Nuotr.: George Ryan (trečias iŠ kaires'' pnes 1998 m. ..ipkritj (vykusius rinkinius lankėsi Pasaulio lietuvių 

centre, kur susitiko su lietuviais respublikonais ir PLC vadovybe. (Elta) 

Vytauto Landsbergio fonde — 
pusantro milijono litų vaikams 

„Už teisingą Lietuvą" palaiko 
Rusijos politiką prieš NATO 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis neatmeta gali
mybės, kad savaitgalį sustip
rėjusi Lietuvos mažųjų par
tijų koalicija, pasisakanti 
prieš valstybės siekius įstoti į 
NATO, gali būti susijusi su 
Rusijoje ir už jos ribų stiprė
jančiomis prieš sąjungą nu
kreiptomis struktūromis. 

Šeštadienį maždaug 800 
žmonių turinti Lietuvos so
cialistų partija papildė ne
gausią koaliciją „Už teisingą 
Lietuvą". Joje yra nepartiniu 
judėjimas „Rinkimai — 96", 
Liaudies ir Respublikonų par
tijos bei Rusų sąjunga. 

Koalicija, kuri neturi atsto
vų Seime, siekia Lietuvos 
neutralumo ir pasisako pnes 
stojimą į NATO. 

„Manau, kad ji yra ne be 
ryšio su Rusija vykstančiais 
procesais, programomis, kaip 
didinti pasipriešinimą NATO 
atvirumo ir plėtros princi
pams", pirmadieni spaudos 
konferencijoje sakė V. Lands
bergis. 

Kaip žinoma, Rusijos Val
stybės Dūmoje veikia deputa
tų susivienijimas „Anti-
NATO", kuris palaiko ryšius 
su analogiškomis struktūro
mis kitų NVS valstybių, įs
kaitant Baltarusiją, parla
mentuose 

Pasak V. Landsbergio, „Ru
sijos ir aplinkinių šalių erdvė
je, kurią Rusijos senojo mąs
tymo politikai tebelaiko buvu
sia sovietine arba buvusia 
Varšuvos blokot-rdve". kuria

ma nauja struktūra. „Ten yra 
numatyta stiprinti nuotaikas 
prieš NATO ir struktūras, ku
rios galėtų platinti tas nuotai
kas, priešintis NATO plėt
rai", sakė V. Landsbergis. 

Jo teigimu, šiai veiklai vado
vauti turi buvęs SSRS gyny
bos ministras, vienas kalti
namųjų 1991 metų sausio 13-
osios byloje, maršalas Dmitrij 
Jazov. V. Landsbergio nuomo
ne, koalicijos „Už teisingą Lie
tuvą" stiprėjimas „nėra atsi
tiktinis dalykas ir visai be 
ryšio su ta programa". 

* Gerokai padidėjusi 
lengvųjų automobiliu srau
tą į Karaliaučiaus sritį iš Lie
tuvos nulėmė ten esančios be
veik dvigubai mažesnės dega
lų kainos. Vien per praėjusių 
metų gruodžio mėnesį lengvai
siais automobiliais į Lietuvą 
per Sudargo bei Kybartų kelio 
postus įvežta apie 1,000 tonų 
benzino ir dyzelinio kuro. Tuo 
laikotarpiu per šiuos postus į 
Lietuvą įvažiavo apie 15,000 
lengvųjų automobilių. Paste
bėta, kad išvažiuojančių iš 
Lietuvos automobilių kuro tal
pose būna tik po 5-10 litrų, o 
įvažiuojančių i Lietuvą — apie 
70-80 litrų benzino. Kol kas 
benzinas daugiausia įvežamas 
tik lengvaisiais automobiliais. 
Tačiau pavasari į šį nelegalų 
Terštą gaii įsijungti ir krovini
nių automobilių vairuotojai, 
kurie dyzelinį kurą gabens to
nomis. Tuo labiau, kad leidi
mu vilkikams vykti į Kara
liaučiaus snti gauti nereikia. 

(Eltai 

Vilnius, sausio 7 d.(Elta) — 
Vytauto Landsbergio fondas 
— rimta parama skurdžiai 
Lietuvos medicinai. Vien tik 
vaikų sveikatos reikalams, 
kaip informavo Eltą fondo val
dyba, jau yra išleista apie 1.5 
milijono litų. 

Vytauto Landsbergio fon
das įkurtas 1991 m. spalio 2 
dieną. Jo pagrindines lėšas su
daro norvegų tautos Taikos 
premija — žmonių suaukoti, 
surinkti pinigai. 

Premija 1991 m. kovo 11 d. 
buvo įteikta Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos-Atkuria-
mojo Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui. Premijos 
lėšos yra nejudinamos, saugo
mos Norvegijos banke, o pro
centai naudojami paramos 
programoms. 

Trys ketvirtadaliai skiria
mi vaikų sveikatos reikalams 
(remiami neįgalūs vaikai, jų 
gydymas, slauga, reabilitaci
ja), vienas ketvirtadalis — 
jauniems, talentingiems muzi
kams. 

1998 metais pagrindinio 
kapitalo procentai sudarė 
131,115 litų. 

Labdarai skirtas sumas — 
premijos procentus — nuolat 
padidina įvairūs rėmėjai, ge
ranoriški aukotojai. 1998 m. iš 
rėmėjų buvo gauta 40,320 litų. 

Praėjusiais metais iš V. 

Landsbergio fondo lėšų, medi
kams rekomendavus, nupirk
ta labai reikalingos aparatū
ros Kauno medicinos universi

teto klinikų Vaikų ligų sky
riui, Vilniaus universitetinės 
Raudonojo Kryžiaus ligoninės 
Akušeriniam skyriui, Vilniaus 
universitetinės ligoninės Vai
kų ligų klinikai. Aparatūros 
pirkimui panaudota daugiau 
kaip 120,000 litų. 

Prezidentą neramina 
prievartos protrūkis Panevėžyje 

Vilnius, sausio 11 d. (BNS) 
— Seimo socialdemokratų 
frakcijos seniūnas Aloyzas 
Sakalas nepateisina Simon 
Wiesenthal centro atstovo kal
tinimų, jog Lietuva delsia teis
ti įtariamuosius žydų genoci
du. „Man tie spaudiniai yra 
visai nepriimtini. Aš supras
čiau, kad Izraelis pats įšsiš-
luoja savo kiemą ir mums da
ro spaudimą. Izraelis neišsiš-
luoja, nors pavardes žino, apk
lausti neleidžia, adresų ne
duoda", spaudos konferenci
joje pirmadienį sakė A. Saka
las. 

Praėjusią savaitę nacių karo 
nusikaltėlius persekiojančio 
Simon VViesenthal centro sky
riaus Jeruzalėje vadovas Ef-
raim Zuroff Vilniuje stebėjo 
kaltinamųjų karo nusikalti
mais buvusio Vilniaus saugu
mo policijos vado Aleksandro 
Lileikio ir jo pavaduotojo Ka
zio Gimžausko teismo proce
sus. 

Stipriais pareiškimais nuo
lat priekaištaujantis Lietuvai 
dėl dar nenuteistų žydų geno
cido vykdytojų, E. Zuroff pa
reiškė, jog „nesugebėjimas nu
bausti lietuvius nacistinius 
žudikus tebegaubia kaip juo
das šešėlis šią valstybę, kuri 
atsisako atsigręžti į savo kru
viną praeitį". 

Socialdemokratas A. Saka
las pripažino, kad Lietuvos 

teisėtvarka delsia nagrinėti 
tokias bylas. „Lietuva turėjo 
išspręsti tokias bylas gerokai 
seniau, ne dabar nešioti ant 
neštuvų vos kvėpuojančius 
žmones į teismą", sakė jis. 

Tačiau parlamentaras ne
nori „vienpusės teisybės". 
„Reikėtų, kad visi nusikaltę ir 
dalyvavę genocide atsidurtų 
teisiamųjų suole ir jų veiksmai 
būtų įvertinti", pabrėžė jis. 

A. Sakalas pranešė, jog vie
name artimiausių partijos pre
zidiumo posėdžių, pasikvietus 
istorikus ir teisininkus, bus 
nagrinėjamos genocido temos. 
„Visiems Lietuvos žmonėms 
yra įdomu, kodėl iš mūsų po
nas Zuroffas reikalauja viso
kių pagreitinimų ir kodėl nė 
vieno 1940-1941 metais geno
cido vykdytojo, kuris šiandien 
gyvena Izraelyje, neišsiunčia 
mums, nors mes to rekalau-
jame". 

Izraelyje, kur nuolat pri
menama žydų genocido vykdy
tojų atsakomybė, ignoruojami 
Lietuvos teisėsaugos prašymai 
padėti tirti karo nusikaltimus 
prieš lietuvius, įskaitant bu
vusio sovietų KGB karininko 
Nachmano Dušanskio, dabar 
gyvenančio Izraelyje. 

A. Sakalas žada, kad social
demokratų partija priims pa
reiškimą dėl nepagrįstų E. 
Zuroff priekaištų Lietuvai ir 
oficialiai nusiųs jį Izraeliui. 

Vilnius, sausic 11 d. 'Elta1! 
— Sunerimęs dėl prievartos 
prieš nepilnamečius Panevė
žyje, prezidentas Valdas 
Adamkus pirmadienį telefonu 
kalbėjosi su vidaus reikalų 
ministru Stasiu Šedbaru ir pa
reikalavo jo imtis griežtesnių 
priemonių sutramdant šiame 
mieste įsisiautėjusius nusi
kaltėlius. 

Ministras prezidentui sakė 
ketvirtadienį surengsiąs tam 
tikrų žinybų atstovų pasitari
mą, kuriame bus ieškoma bū
dų, kaip pagerinti situaciją 
Panevėžyje bei kitose vietovė
se. 

Prezidento nuomone, faktai 
apie spaudoje paskelbtus pas
tarojo laikotarpio nusikalti
mus prieš nepilnametes Pane
vėžyje „peržengia visas ribas 
ir žlugdo jaunimo pasitikėjimą 
valstybe, kuri turi rūpintis sa
vo piliečių saugumu". 

V. Adamkus buvo net pasi
ryžęs pats sudaryti specialią 
pareigūnų grupe, kuri Pane
vėžyje susipažintų su situacija 

ir ieškotų galimybių griežto
mis priemonėmis kovoti su 
įsisiautėjusiu banditizmu. Ta
čiau pokalbio su S. Šedbaru 
metu prezidentas buvo pati
kintas, kad VRM imsis visų 
būtinų priemonių. 

Spauda pranešė, kad nauja
mečių švenčių dienomis į Pa
nevėžio prokuratūrą dėl išža
ginimo kreipėsi dvi Šešiolik
metės aukštesniųjų mokyklų 
moksleivės. Dėl vieno pareiš
kimo iškelta baudžiamoji byla, 
24 metų įtariamasis suimtas. 
Tačiau kitą pareiškimą išža
gintosios tėvai atsiėmė, bijo
dami nusikaltimą padariusių 
vienos iš miesto nusikalstamų 
grupuočių narių keršto. 

Panevėžio apylinkės proku
ratūros duomenimis, per 
praėjusius metus 20 išžagintų 
merginų ir moterų parašė pa
reiškimus, norėdamos, kad 
nusikaltėliai būtų nubausti. 
Tačiau vėliau pusė nukentė
jusiųjų pareiškimus atsiėmė. 

Karaliaučiaus srities 
gubernatorius koneveikia 

Vi lniaus seminarą 
Karaliaučius, sausio 11 d. Nidoje. 

(BNS) — Oficialusis Kara
liaučius atsisako dalyvauti 
„apskritojo stalo" seminare, 
kuris ruošiamas Vilniuje sau
sio 14-15 dienomis. 

Seminaras, kurį rengia Vil
niaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos 
mokslų institutas bei Lietu
vos URM, yra skirtas Rusijos 
Karaliaučiaus srities raidai ir 
integracijai į Europą aptarti. 

Nepritarimą seminarui sa
vaitgalį pareiškė srities gu
bernatorius Leonid Gorbenko 
per susitikimą su Karaliau
čiaus ir Smolensko metropoli
tu Kirilu. 

Jis taip pat neigiamai verti
no ankstesnį tarptautinį se
minarą Karaliaučiaus klausi
mais, įvykusį pernai rugsėjį 

Rusija nepadeda teisingumui 
Sausio 13-osios byloje 

Vilnius, sausio 11 d. Sovietų Sąjungos vadovas Mi-

Lietuva neatšauks stebėtoju iš 
pavojingo Kosovo 

sausio 
(Elta) — Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis apgailestauja, kad Rusijos 
generalinėje prokuratūroje 
trūksta geros valios padėti tei
singumui. Dėl to, pasak V. 
Landsbergio, iki šiol net ne-
apklausta daug žmonių, susi
jusių su Sausio 13-osios byla. 
Tarp tokių asmenų ir buvęs 

* Valstybinės ligonių ka
sos ir Policijos departamen
to sudaryta grupė miestuose ir 
rajonuose tikrins, ar vaistinė
se nepažeidžiama kompensuo
jamųjų vaistų pardavimo tvar
ka, taip pat turės griežčiau 
kontroliuoti lėšas, skirtas 
vaistams ir medicinos pagal
bos priemonėms kompensuoti. 

M 

chail Gorbačiov 
Rusijos generalinė proku

ratūra, pasak Vytauto Lands
bergio, nuolat atsako, kad 
dauguma žmonių, susijusių su 
Sausio 13-osios byla, yra Rusi
jos piliečiai, o Rusija savo pi
liečių neišduoda kitos valsty
bės teismui. 

Pagal su Rusija pasirašytą 
teisinės pagalbos sutartį, tu
rėtu būti sudarvtos galimybės 
apKiausti su Sausio 13-osios 
byla susijusius piliečius. Ne
sudarydama tokių galimybių. 
Rusija nepadedi teisingumui 
ir pralaimi- po 'tiškai, teigė 
Sejmo pirmininkas. 

Pastebėjęs, Kad Lietuvos 
galimybės čia nedidelės. V. 
Landsbergis karti padarė 
prielaidą, kad Lietuvos teis
mui suformavus bylos atviru-

Vilnius, sausio 9 d. (BNS) 
— Lietuva neketina atšaukti 
savo stebėtojų iš Serbijos Ko
sovo provincijos, kur pastaruo
ju metu vyksta neramumai ir 
neginkluotiems asmenims ky
la pavojus. 

Užsienio reikalų ministeri
jos Saugumo politikos sky
riaus vedėjas Kęstutis Jan
kauskas sakė BNS. kad pa
dėtis Kosove nėra rami, tačiau 
stebėtojams pavojus kol kas 
negresia. 

Pasak K. Jankausko, klau
simą d<:l stebėtoju atsaokano 
spręs stebėjimo misijai vado
vaujanti 54 narių Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacija 'ESBO). 

mą visų teisiamųjų atžvilgiu, 
kaltieji dėl sausio 13-c s įvy
kių Lirtuvoje taip pat atsidurs 
teismo žinioje, kaip ir buvęs 
Čilės diktatorius. 

Dabar misijoje dirba 4 ste
bėtojai iš Lietuvos, ir, pasak, 
URM pareigūno, dar keli žmo
nės į Kosovą turi išvykti net
rukus. „Žinoma, tai gali keis
tis, priklausomai nuo to, kokia 
bus padėtis ir kokie bus porei
kiai", sakė K. Jankauskas. 

Kosovo provincijoje dabar 
dirba apie 600 neginkluotų 
tarptautinių stebėtojų. 

Šią savaitę įniršusios serbų 
grupės blokavo kelius į provin
cijos sostinę Prištiną. Jie pro
testuoja prieš naują albanų 
separatistų išpuolį, stačiatikių 
Kalėdų išvakarėse nusinešusi 
serbo sargybinio gyvybę. 

Kaimyninėje Makedonijoje 
NATO yra dislokavusi apie 
2.000 greitojo reagavimo pajė
gų karių, kurie, kilus pavojui, 
kad tarptautiniai stebėtojai 
bei kurios pusės gali būti 
paimti Įkaitais, išvežtų juos iš 
Serbijos teritorijos. 

Vilniaus seminare ketina
ma tęsti Nidoje pradėtą po
kalbį apie srities perspekty
vas. Dalyvauti jame pakviesti 
Vakarų Europos, Lietuvos, 
Lenkijos atstovai, Karaliau
čiaus pareigūnai ir verslinin
kai, socialinių, ekonominių ir 
politinių tyrimų fondo „Regio
no strategija" prezidentas, bu
vęs Karaliaučiaus srities gu
bernatorius Jurij Matočkin, 
fondo „Rusijos visuomeninis 
ir politinis centras" vadovas 
Aleksėj Salmin iš Maskvos — 
iš viso daugiau nei 40 žmo
nių. 

„Mūsų turima informacija, 
ten svarstomi visiškai kiti da
lykai", sakė L. Gorbenko. 
„Man gėda dėl kai kurių tė
vynainių, regiono bendrapi
liečių, kad jie ten važiuoja", 
pridūrė jis. Gubernatorius ne
paaiškino, kokiais kėslais įta
rinėja seminaro rengėjus. 

Tačiau deputatų frakcijos 
„Rusijos gintarinias kraštas" 
konsultantas Solomonas Gin
zburgas sakė, kad rengti to
kius susitikimus labai svarbu 
regiono ateičiai, atsižvelgiant 
į Lietuvos ir Lenkijos siekį 
įstoti į NATO ir Europos Są
jungą bei Europos valstybių 
integravimąsi. 

Seminaro organizatoriai 
Vilniuje sakė, kad pats L. 
Gorbenko į seminarą nebuvo 
kviestas ir pareiškė nusis
tebėjimą gubernatoriaus prie
šiškumu „demokratiniais 
principais grindžiamai disku
sijai", kuri rengiama siekiant 
stiprinti gerus kaimynystės 
santykius. 

KALENDORIUS " 
Saus io 12 d.: Arkadijus, Pale

mone? Oz.nrijus. Gidą. Lingailė. 
S a u s i o 13 d : Hiliaras, Veroni

ka, Darga:idas, Gilvydė. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
AIDS PREVENCIJOS DARBAS 

KLAIPĖDOS RAJONE IR 
UTENOJE 

PRANĖ ŠLUTIENĖ 

Pasaulyje žmonija, bėdai at
siradus, eina petys į petį, kad 
padėtų išspręsti ir palengvin
tų sunkumus viens kitam, ne
paisant, ar Dominikonų res
publikoje nukentėję nuo ura
ganų, Pietų Amerikos krašte 
nukentėjusių nuo potvynio ar 
Čikagoje šeimai, nukentėju
siai nuo gaisro. 

Lietuvoje tą patyrėme Atgi
mimo laikotarpyje, kai sąjūdi
ninkams reikėjo užnugario ir 
paramos, moralinės ir finan
sinės. Baltijos kelias sujungė 
visus ranka į ranką, besisten
giant įrodyti pasauliui vienin
gumą ir pasiryžimą, žengiant į 
laisvę ir demokratiją. 

Dabar tas kartojasi Žemai
tijoje: Klaipėdoje, Kretingoje, 
Palangoje, kovojant su lytiniu 
keliu plintančiomis ligomis 
(LPL), jų tarpe ŽIV/AIDS. 
Žinoma, vyksta ir kituose Lie
tuvos miestuose, bet mus iš
siuntė į Klaipėdą Lietuvos 
AIDS centras pereitų metų 
gruodžio mėnesį. Pamatę, kas 
ten vyksta, nutarėm padaryti 
Klaipėdoje modelinį projektą, 
kuriuo galės pasinaudoti visa 
Lietuva. Klaipėda yra ŽIV/ 
AIDS epicentras. 

Susitikome su Klaipėdos 
miesto savivaldybės mero pa
vaduotoja Audra Daujotiene ir 
kitais miesto sveikatos apsau
gos atstovais, miesto savival
dybės tarybos nariu, Klaipė
dos universiteto prof. Sigitu 
Kudarausku, Klaipėdos mies
to visuomenės centro direkto
rium dr. Rimantu Pilipavi
čium, Nepriklausomybės ligų 
direktorium dr. Aleksandru 
Slatvickiu. Paskaitos ir apsi
lankymai ligoninėje ir įstaigose 
truko savaitę. 

Pasiūlėme pagreitinti adatų 
pakeitimą, stipriai dirbti Pir
minės sveikatos priežiūros 
prevencijos darbą, kuris be
veik nieko nekainuoja ir yra 
milijonais pigesnis už visuotinį 
gydymą. Iškėlėm svarbą rū
pintis nuskriaustais: narko
manams teikti pagalbą, taiky
ti griežtesnius įstatymus pre
kiautojams narkotikais ir ko-

čikagiškės, jautėme optimiz
mą. 

Taip ir buvo, AIDS prevenci
jos švietimas tęsėsi, globos na
mus gavo, tik reikia remonto, 
namui ir kambariams dažus 
paaukojo LML bičiulis iš In
dianos ir dviejose mokyklose 
— „Saulėtekio" vidurinėje bei 
„Ąžuolyno" gimnazijoje 7-8 
klasėse Klaipėdoje — su 
mokslo metų pradžia rugsėjo 1 
dieną prasidėjo pilotažinis 

Paskaitų apie AIDS, vykusių Klaipėdos „Loma" medicinos centre, dalyviams buvo įteikti sertifikatai. Nuotrau
kos viduryje - K. Narr, P. Šlutienė ir L. Bosienė. 

prisidėjo prie labdaringų dar-
bų. 

Vakare suruoštose vaišėse 
Bosiu sode susitikome su 

Įdomu žinoti... 
projektas „Primary Health Klaipėdos Sv. Kazimiero para-
Care Curriculum for Urban 
Children and Their Families". 
Programą padovanojo UIC 
College of Nursing prodekanė 
dr. Beverly McElmurray, 
R.N. Ji yra tos programos au
torė. Reikalingą mokymui dalį 
išvertė į lietuvių kalbą nemo
kamai Krikščionių kolegijos 
studentai. LML išrūpino mo
kymui priemonių. Programa 
patvirtinta Sveikatos apsau-

Gamtos nelaimės buvo 
nuostolingos 

„Worldwatch Institute" — 
tarptautinė organizacija, ste
binti ir registruojanti žmo
gaus poveiki į gamtą visame 
pasaulyje, šių metų pradžioje 

pijos klebonu kun. Boleslovu 
Jonausku ir Reformatų baž
nyčios klebonu kun. Reicholdu 
Moru, kurie sutiko padėti su 
LML projektuojami „Nakti
nės pagalbos" autobusu. Jie tam 
pokalbiui ir buvo pakviesti, , _ , , < — „ 
nes tame autobuse, kaip ir čia P ^ 1 1 * . **d 1 5 »8 metais 
Čikagoje, noriu įvesti darbus }™™ s rticfamės gamtos n e 
ir dvasininkams 
yra reformatė. 

Kretingos ligoninė ir jos ra-
gos ir Lietuvos Švietimo bei jono Pirminės sveikatos prie-
mokslo ministerijų. Programai 
vadovauja Klaipėdos visuome
nės sveikatos analizės sky
riaus vedėja gyd. Rita Vai
nauskienė, kuri palaiko ryšius 
su LML ir UIC. Dr. Vainaus
kienė lankėsi UIC pernai va
sario mėnesį, kur susipažino 
su Čikagoje vykstančiais 
AIDS prevencijos darbais. 

AIDS prevencijos darbo da
lyvės yra gydytojos, gydytojų 
padėjėjos, epidemiologės, me
dicinos seserys, felčerės, bio
logės ir aukštesniųjų medici
nos mokyklų studentės. Nors 
buvo manoma, kad nebus 
švietėjų, kurie norės dirbti 
prevencijos darbą savanoriš
kai, pasirodė visai kitaip. 

Švietimo darbą dirba: 
Klaipėdos miesto ligoninės, 
Raudonojo Kryžiaus ligoninės, 
Visuomenės sveikatos centro, 
Jūrininkų ligoninės ir prie 
mūsų darbo nuostabiai prisi
dėjo privati „Lorna", Medici
nos centras vaikams ir suau
gusiems su direktore Loreta 
Bosiene priešakyje. „Lornos" 
centras ne tik leido naudotis 
gerai įrengta pastato auditori-

žiūros punktuose dirbančių 
felčerių Salantos, Kalnalio, 
Kartenos, Alkos ir Juodupio 
kaimuose tarpe yra didelis su
sirūpinimas AIDS prevencijos 
darbu, nes paaugliai ir jaunes
nieji vyksta į didesnius mies
tus, dalyvauja koncertuose, iš
geria alaus ir, raginami kitų, 
drąsesnių, draugų paragauja 
narkotikų, išmoksta juos ga
minti puode iš aguonų, įtrauk
ti į švirkštą ir naudoti savo 
tarpe tas pačias nešvarias 
adatas, po to išdykauja, pasi
daro drąsesni ir ištvirkauja. Iš 
gautų ataskaitų įdomu suži
noti, kad šviečiamas ne tik 
jaunimas, bet ir šeimos, drau-

L. Bosienė l a i m e s — potvyniai, audros, 
žemės griūtys nuo kalnų ir 
pan. — atnešė 89 milijardus 
dolerių nuostolio, kai tuo tar
pu visame 80-tame dešimt
metyje buvo padaryta žalos už 
55 milijardus dol. Tvirtinama, 
kad žmogaus veikla, neat
sižvelgiant į pasekmes, buvu
si tiek pat kalta, kaip gamtos 
siautėjimas, ypač kai be ato
dairos naikinami miškai, pa
liekant plikas įkalnes — di
džiųjų liūčių metu lietaus 
vanduo, užuot susigėręs į 
žemę, pavirsta skystu purvu 
ir dideliu greičiu slenka že
myn, palaidodamas viską, kas 
pakeliui pasitaiko. 

Opera išgąsdino 
padaužas 

Montrealio (Canada) miesto 
gai ir giminės. Viena švietėja požeminių traukinių kėlei-
dalyvavo Sodų savininkų susi-»vius nuoUt erzindavo ir bau-
rinkime, o kitai teko dalyvauti gindavo jaunamečių padaužų 
Sodininkų susirinkime, kur 
susirinko 70 žmonių. 

Nesiskiria ir Palangos sana
torijos darbuotojai. Jiems la
bai rūpi prevencija, nes gydy-

būriai. Jie reikalaudavo iš 
praeivių pinigų, rūkydavo vie
tose, kur rūkyti draudžiama, 
garsiai keikdavosi, spjaudyda
vosi ir apskritai sudarydavo 

tis atvyksta ne tik iš viso blogą įvaizdį susisiekimo sis-
krašto, bet ir iš kitų kaimyni- temai. 

mercinio sekso darbuotojams, ja seminarams ir paskaitoms, 
Padaryti AIDS kraujo tyrimus jie glaudžiai dirba petys į petį 
nemokamai tiems, kurie krei
piasi. Pasiūlėme įsteigti glo
bos namus, kur vyktų švieti
mas atpratinti nuo susidariu
sių gyvenime nusivylimų, kad 
žmogus galėtų grįžti pas savo 
Seimas ir gyventi normalų gy
venimą. Reikia ir narkomanų 
gydymui reabilitacijos namų. 

Stipriai pabrėžėm svarbumą 
tęsti AIDS prevencijos darbą 
ir susirūpinti mokyklinio am
žiaus vaikų sveikatos švieti
mu Jausmas nebuvo džiugus, 
kalbant apie žemiausią gyve
nime žmogaus būklę, bet mes. 

su savivaldybe ir Visuomenės 
sveikatos centru AIDS preven
cijos klausimais. „Lornos" cen
tro direktorės L. Bosienės pas
tangomis buvo paruoštos vai
šės visoms, o ypatingą dėmesį 
parodė mums. Jos rūpesčiu 
per paskaitas dalyvavo Vaka
rų žurnalistai, radijo ir televi
zijos atstovai. Jos pastango
mis galėjo į UIC atvykti dr. 
Rita Vainauskienė. Jie apmo
kėjo skridimo išlaidas. Tai 
nuostabi moteris. Reikia 
džiaugtis ir sveikinti, kad 
Klaipėdoje privatus sektorius 

nių valstybių. Palangoj buvo 
atvykusios iš Gargždų, Kal
niškių kaimo, kur irgi stro
piai vyksta AIDS prevencijos 
darbas. 

Šiauliuose Sveikatos ugdy-

Policijos pastangos jaunuo
lius išsklaidyti būdavo bergž
džios, bet Montrealio Metro 
vadovybė tikisi radusi naują 
ginklą: operą! Wagner, Pucci-
ni, Verdi muzika su geriau-

mo skyrius nemažiau dirba šiais pasaulinio masto solis-
švietimo darbą. Mūsų paskai-
tose dalyvavo Šiaulių globos Atsako, išmoksite mokykloje, 
namų mokytojos, kurios dirba deja, tas mokymas nevyksta. 
su atsilikusiu jaunimu. Jos Pati klausiau mokytojų ir jos 
dirba nepaprastai sunkų dar- prisipažino, kad nevyksta to-
bą išaiškinti paaugliams apie kie pasikalbėjimai. Yra blo-
lytinį gyvenimą ir prevenciją, giau, kad vaikai išmoksta iš 
Jaunuoliai neįstengia supras- savo draugų, iš vieno, kuris 
ti. Šiauliuose įsteigtas Švedų yra drąsesnis. 
Raudonojo Kryžiaus organiza- Grįžtant prie rūpesčių Klai-
cijos mokymo centras, kur pėdoje, norime, kad ir toliau 
sveikatos švietimo darbą dirba 
studentės magistrantės. Jos 
yra pasirašiusios vienų metų 
sutartį. Yra labai gerai, kad 
studentės gali pasinaudoti va
karietiško mokymo principais 
ir juos pritaikyti Lietuvoje. 

Utenoje kol kas nėra užre
gistruotų užsikrėtusių ŽIV-
AIDS. Yra nemažai narkoma
nų, vyksta adatų pasikeitimai 
ir prezervatyvų dalinimas, 
mokoma apie realybę, saugų 
seksą- Utenoje vyksta švieti 

žengtų petys į petį. Malonu, 
kad visi įsitraukę į bendrą rei
kalą. Reikia padaryti taip, kad 
kasdieninė kalba būtų apie 
AIDS prevencįjos problemas. 
Tiktai taip visi supras, kas 
yra ta baisi liga ir kokius 
nuostolius ji atneša žmogui. 

Patarėm naudoti universa
lines apsisaugojimo priemo
nes: po kiekvieno ligonio palie
timo su muilu plauti rankas; 
aprūpinti pakankamu kiekiu 

Marija CaplinskU'iN'. Pran*- C|uti»«n£ ir (ienovaite Davidavicienė 12-OJP 
Pasaulinėje .AIDS" konferencijoje prie P Šlutietu-s paruošto stendo 

vienkartinių pirštinių net ir 
mas darbovietėse, ypač mo- policininkus, kurie dalyvauja 
kyklose. Iš ataskaitų paaiškė- avarijose; visiems naudoti 
jo, kad 13 ir 14 metų berniu- vienkartines pirštines, patar-
kai ateina į polikliniką ir nori naujant klientams su atvirom 
žinoti, kaip apsisaugoti, kad žaizdom; pasalinti vienkarti-
jų mergaitė nepastotų. Lietu- nius švirkštus, kad kiti ne-
voje, kaip ir čia šeimose, nei galėtų panaudoti; naudojant matavo ozone atsiradusią sky-
tėvas, nei motina apie tokius švirkštą, nemauti adatos ap- lę ir nustatė, kad ji apima 10 
svarbius gyvenimo reikalus saugojimo viršelio, bet išmesti milijonų kvadratinių mylių 
nekalba. Švietėjos girdėjo iš į atitinkamą dėže. Šitokiu bū- plotą (1997 m. buvo 7.3 mln. 
pačių paauglių, kaip tėvai du gali apsaugoti ir save, ir kv mylių). Kadangi ozono 
vengia atsakyti į klausimus, kitus. sluoksnis apsaugo Žemę nuo 

tais garsiai aidi požeminių 
traukinių stotyse ir, bent kiek 
galima spėti, kur kas mažiau 
jaunųjų padaužų maišosi tarp 
keleivių: jie nekenčia tokios 
muzikos ir nešdinasi kitur. 
Žinoma, tikrieji klasikinės 
muzikos mylėtojai protestuo
ja, kad tuo būdu „panieki
nama opera, kompozitoriai ir 
atlikėjai". 

Verta pažymėti, kad ir kai 
kurie kiti Kanados miestai, 
pvz., Toronto, Edmonton, var
toja klasikinę muziką pože
minių traukinių stotyse. Tai 
ne tik išbaido nepilnamečių 
gaujas, bet padeda keleiviams 
atsipalaiduoti, pailsėti. 

Ką pažymi Ramadan 
mėnuo? 

Kai JAV prez. Bill Clinton 
įsakė bombarduoti Iraną, bu
vo tvirtinama, kad visi puoli
mai užsibaigs iki Ramadan 
mėnesio pradžios, nes tai isla
mo tikybos išpažinėjams šven
tas laikas. Ramadan vardą jau 
gan dažnai tenka išgirsti ar 
skaityti spaudoje, tačiau dau
gelis nežino, dėl ko tas mėnuo 
musulmonams šventas, ką jis 
pažymi. 

Islamo kalendoriuje Rama
dan yra devintasis metų 
mėnuo. Tikima, kad Koranas 
(musulmonų Šv. Raštas) buvo 
Muhametui apreikštas kaip 
tik šį mėnesį, tad tas laikas 
yra labai šventas. 

Viso pasaulio musulmonai 
Ramadan mėn. pažymi ypa
tingu pasninku: nuo sau
lėtekio iki saulėlydžio drau
džiama valgyti, gerti, rūkyti 
ir 1.1.; tikintieji taip pat turi su
silaikyti nuo keiksmažodžių, blogo el
gesio, šelpti pavargėlius, at
likti gerus darbus ir daug 
melstis. 

Pasibaigus šventajam Rama
dan mėnesiui, tris dienas 
trunka šventės su maldomis 
šventovėse, vaišėmis, beturčių 
šelpimu. Šeimos nariai ir kiti 
artimieji šia proga pasikeičia 
dovanėlėmis, siunčia sveiki
nimų korteles. 

Islamo kalendorius yra skir
tingas nuo visame pasaulyje 
vartojamo, tad Ramadan ne 
visuomet pasitaiko tuo pačiu 
metų laiku: paskutinysis 
šventasis musulmonų mėnuo 
prasidėjo pernai gruodžio 20 
ir tęsis iki š.m. sausio 17 d. 

Padidėjo skylė ozono 
sluoksnyje 

Pagal JAV mokslininkų at
liktus tyrimus, pernai atrasta, 
kad virš Antarktikos esan
čiame ozono sluoksnyje skylė 
labai padidėjusi — dabar ji di
desnė negu visas Šiaurės 
Amerikos žemyno plotas. 

„National Oceanic and At-
mospheric" įstaigos bei NASA 
laboratorijų mokslininkai iš-
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kenksmingųjų ultravioletinių 
saulės spindulių, perspėjama, 
kad skylės padidėjimas gali 
būti labai pavojingas: pasitai
kyti daugiau susirgimų odos 
vėžiu, kataraktais, taip pat 
pakenks vandens gyviams ir 
pasėliams. 

Amerikiečiai pasipiktino 
šunų kailio apykaklėmis 
„Burlington Coat Factory" 

turi 250 vyriškų, moteriškų, 
vaikiškų drabužių parduo
tuves daugelyje didesnių JAV 
miestų. Parduotuvės labiau
siai žinomos, kaip apsiaustų, 
striukių ir kitos aprangos 
šaltinis. Pagrindinės „Biur-
lington Coat Factor" siuvyklos 
yra Burlington, New Jersey, 
tačiau daug pasiūtų drabužių 
importuojama iš kitų valsty
bių. 

Gruodžio mėn. JAV gyvulių 
globos draugija paskelbė, kad 
kai kurie Burlington siuvyk
los drabužiai, importuoti iš 
Kinijos, ypač žieminės striu
kės, pirštinės, kepurės, šali
kai, papuošti naminių kačių 
ir šunų kailiais. 

Tas papiktino daugelį ame
rikiečių. Imtasi žygių, kad 
taip daugiau neatsitiktų, nors 
Vašingtone , J u r Information 
Council of America" tvirtina, 
kad vartoti šunų ar kačių 
kailį drabužiams šio krašto 
įstatymai nedraudžia. 

Barbučių invazija— 
„Mattel" žaislų bendrovė 

pernai lapkričio mėnesį pasi
gyrė, kad šiuo metu pasaulyje 
yra daugiau ,,Barbie" lėlių, 
negu gyventojų Amerikoje, ne
paisant, kad su 267 mlj. 
žmonių JAV yra gausiausia 
trečioji gyventojų skaičiumi 
valstybė (pirmoji yra Kinija, 
antroji — Indija). 

Uoliausi skaitytojai 
JAV periodinės spaudos 

sąjunga praėjusių metų gale 
paskelbė, kad tarp 1997 m. 
vasario ir 1998 m. balandžio 
mėn. uoliausi laikraščių skai
tytojai visoje Amerikoje yra 
Scranton, Pa, gyventojai. Ant
rąją vietą užima Bostono vie
tovės, kur daugiau kaip 68 proc. 
suaugusiųjų kasdien skaito 
laikraštį, trečioji vieta teko 
Hartford-New Haven rajonui 
Connecticut valstijoje (67.8 
proc.). 

Įdomu, kaip tokie duomenys 
atrodytų, jeigu apklausinė-
tume Amerikos lietuvius, kiek 
jų kasdien (arba net retkar
čiais) paima į rankas lietu
višką laikraštį... 

Religija — ginklas prieš 
nusikaltimus 

„National Institute for 
Healthcare Research" kartu 
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už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708422-8260 

DR. L PETREIKSS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd„ Hckory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 VV. 95 St Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą, 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
trat uždaryta, kstvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir sežtad. 9v.r.-12v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, A4LD., 8.C. 
Specialybė - vidaus Igų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-586-7755 
Valandos pagal susitarimą 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Family Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

su Vanderbilt universitetu 
pernai lapkričio mėnesį pa
skelbė straipsnį, tvirtinantį, 
kad religija yra stiprus veiks
nys, padedantis jaunuoliams 
išvengti nusikaltimų. Juo 
daugiau jaunuolis susipažįsta 
su religija, tuo mažiau gali
mybių, kad jis pasuks į gyve
nimo klystkelius ir pasirinks 
nusikalstamus veiksmus. 

Paruošė RJ). 



DABARTINE LIETUVOS 
KARIUOMENĖ 

VYTAUTAS ČERNIUS 
Tęsinys 

Kandidatas į kariuomenės 
vado pareigas yra renkamas 
prezidento, tačiau tas kandi
datas turi būti Seimo patvir
tintas. Sklando gandai, kad 
prezidento ir Seimo pirminin
ko nuomonės dėl kariuomenės 
vado skiriasi. Netrukus pa
matysime, kas bus paskirtas. 
Spaudoje rašoma, kad gal ge
nerolas J. Andriškevičius bus 
pakviestas ir toliau vadovauti 
Lietuvos kariuomenei. Dar 
vienas svarbus aukšto rango 
karininkas yra gynybos štabo 
viršininkas, pulkininkas Anta
nas Jurgaitis. Iš viso Lietuvos 
karinės jėgos susideda, kaip 
jau minėjau, iš sausumos ka
riuomenės, aviacijos ir laivy
no. 

Svarbiausias sausumos ka
riuomenės dalinys yra Geleži
nio Vilko brigada, kurią suda
ro šeši batalionai. Tai yra Lie-

- tuvos kariuomenės svarbiau
sia karo jėga. Ši brigada yra 
visiškai motorizuota ir joje 
tarnauja apie 2,900 karių. 
Ginkluotė yra lengva: šautu
vai, kulkosvaidžiai, minosvai
džiai, prieštankiniai ir prieš
lėktuviniai ginklai, turi šar
vuočių. Dar yra atskiras bata
lionas, vadinamas Vytauto Di
džiojo jėgerių batalionu. Jame 
tarnauja apie 600 karių. Šis 
batalionas yra Lietuvos ka
riuomenės elitas. Juos būtų 
galima palyginti su amerikie
tiškais „rangers". Pionierių 
batalionas sudaro apie 220 
karių ir atlieka tokius uždavi
nius: karinius įrengimus, mi
nų dėjimus, karinių tiltų sta
tymą ir t.t. Paskutinis atskiras 
dalinys yra „komendantinis 
batalionas". Jame tarnauja 

-ap ie 450 k;mų. Jie atlieka ka
rinių įrengimų sargybos dar
bus ir kitus darbus, susijusius 
Su štabų veikla ir kariška ad
ministracija, štabams parūpi
na transportą ir panašiai. 

Palyginus su prieškarine 
aviacija, Lu .uvos aviacija yra 
gana maža. Aviacijai vadovau
ja pulkininkas Zenonas Vege-
levičius. Aviacijos užduotis 
yra: 

• Kariniai aviacijos veiks
niai. 

• Oro erdvės apsaugojimas. 
• Priešlėktuvinė gynyba. 
Aviacįja turi šešis L-39 mo

delio lėktuvus su reaktyvi
niais motorais (jet). Taikos 
metu lėktuvai yra naudojami 
lakūnų apmokymui. Karo me
tu jie būtų naudojami paremti 
sausumos kariuomenei. Jų 
ginkluotė gali būti raketos ir 
patrankėlės. Keturi iš jų pirk
ti Kazachstane ir du Čekijoje. 
Aviacija taip pat turi apie 
aštuonis transporto lėktuvus. 

Jų yra ir daugiau, bet kiti yra 
neoperatyvūs. Yra 3 skirtingi 
sovietų tipo modeliai. Iš Vo
kietijos dar yra gauti dvimo-
toriniai L-410 transporto lėk
tuvai, kurie gali skraidinti 15 
desantininkų. Aviacija turi 8 
malūnsparnius, tris MI-8 tipo 
ir penkis MI-2 tipo. MI-8 yra 
transporto malūnsparniai, ku
riais galima skraidinti beveik 
20 ginkluotų karių. MI-2 yra 
lengvi malūnsparniai, kuriais 
galima skraidinti šešis žmo
nes. Šie malūnsparniai buvo 
gauti iš Lenkijos kaip dovana. 
Taip pat aviacija turi oro erd
vės sekimo centrą ir penkias 
visoje šalyje išdėstytas radaro 
stotis. Aviacija naudojasi dve
jais aerodromais — Šiaulių ir 
Panevėžio. Aviacijos vyriau
sias štabas yra Kaune, tame 
pastate, kuriame prieš karą 
buvo kariuomenės štabas. Iš 
viso aviacijoje tarnauja apie 
600 žmonių. Galima sakyti, 
jog šiuo metu Lietuvos aviaci
ja tik pradeda plėstis. 

Dabartinis Lietuvos laivy
nas yra didesnis, negu prieš
karinės Lietuvos laivynas su 
Prezidento Smetonos laivu. 
Laivynui vadovauja laivyno 
admirolas Raimundas Bal
tuška. Laivyno misija yra gin
ti Lietuvos teritorijos ir ekono
minės zonos vandenis. Laivy
ną sudaro: 

• Karo laivai. 
• Kranto sekimo dalinys, 

valdantis tris radaro stotis. 
• Klaipėdos 7-tas dragūnų 

kranto apsaugos batalionas. 
• Laivyno logistikos, medici

nos tarnybos, amunicijos san
dėlių tarnybos. Laivyne tar
nauja apie 750 jūreivių. 

Du svarbiausi karo laivai 
yra NATO „Grishos" klasės 
fregatos. Šie laivai yra moder
niai apginkluoti giluminėmis 
raketinėmis bombomis kovai 
su povandeniniais laivais, mi
nomis, artilerija, kovai su 
smulkiais taikiniais ir prieš
lėktuvinėmis raketomis. Tai 
yra vienintelės moderniškos 
priešlėktuvinės raketos, ku
rias Lietuva turi. Yra sakoma, 
kad įsigijus tuos laivus, rusų 
lėktuvai nustojo pažeidinėti 
Lietuvos oro erdvę prie Klai
pėdos. Laivų įsigijimas yra 
įdomus. Rusai nesutiko jų par
duoti Lietuvai tiesiogiai. Buvo 
taip. Apie 1992-1994 m. lietu
viškos privačios firmos statė 
butus Karaliaučiaus srityje, 
kuriuose turėjo būti apgyven
dinti iš Vokietijos ir Lietuvos 
pasitraukianti rusų kariuo
menė. Vokietija finansavo di
džiąją dalį tų butų statybos. 
Tad pagal tų statybų kont
raktą rusai šioms privačioms 
firmoms už statybą turėjo 

užmokėti tais laivais. Taip ir 
įvyko. Tos firmos, gavusios lai
vus, pardavė juos Lietuvos lai
vynui. 

Laivynas turi ne tik tas dvi 
fregatas, bet ir kitus penkis 
laivus: du pakrantės tipo lai
vus (coast guard cutters), vie
ną hidrografinį katerį ir du 
kitus. Neseniai dar gavo vieną 
katerį iš Norvegijos pakrančių 
apsaugos, kuris buvo pakrikš
tytas Dzūku. Tačiau prieš do
vanodami šį katerį Lietuvai, 
norvegai pasiėmė visą gink
luotę. 

Ketvirtoji Lietuvos karo pa
jėgų dalis yra Savanoriškos 
krašto apsaugos gynimo pa
jėgos. Iš viso yra apie 10,600 
žmonių, suskirstytų į 22 bata
lionus. Batalionų vadovybę su
daro profesionalūs karininkai 
ir puskarininkiai. Visi kiti yra 
savanoriai, dirbantys be už
mokesčio. Treniruotis jie turi 
ne mažiau kaip dvidešimt die
nų per metus. 

Dar viena svarbi Lietuvos 
karo pajėgų dalis — Karo aka
demija. Akademijos rektorius 
yra brigados generolas Zeno
nas Kūlis. Tad iš viso dabar 
Lietuvos kariuomenėje yra 
trys generolo rango karinin
kai. Akademijoje jauni kari
ninkai yra mokomi aukštes
niųjų karo mokslų, kurie 
jiems suteiks galimybę vado
vauti batalionams. Kaip jau 
minėjau, šiems daliniams va
dovauja pulkininkas A. Po
cius. 

Dar norėčiau tarti pora žo
džių apie kariuomenės įsto
jimą į NATO. Kad būtų kvali
fikuota, kariuomenė turi: 

• Prisiderinti prie NATO va
dovavimo ir planavimo meto
dikos ir logikos. 

• Naudoti tokias pat ryšio 
priemones, kaip NATO ryšių 
sistema. Gana stambios kraš
to kariuomenės biudžeto su
mos skiramos tam tikslui. 
Šiais ir kitais metais bus 
išleista daugiau kaip 40 mili
jonų litų, kad su Harris kor
poracija būtų įsigyta moder
nios ryšių aparatūros, kaip 
kad radijo siųstuvai ir priim
tuvai. 

JAV labai padeda Lietuvos 
kariuomenei. Štai keletas tų 
programų: 

• Tarptautinė karių moky
mo ir švietimo programa. Nuo
latos įvairiose JAV karo mo
kyklose mokosi apie 20 Lietu
vos karininkų. 1998 metais 
JAV tam reikalui skyrė apie 
650,000 dolerių. Šios progra
mos lėšos yra taip pat naudo
jamos anglų kalbos instrukto
rių rengimui, klasių įrengimui 
ir jų aprūpinimui mokomąja 
medžiaga. 

• Pagalba Baltijos batalio
nui. Šis batalionas yra skirtas 
dalyvauti taikos įgyvendinimo 
misijose. JAV vyriausybė 1995 
m. yra išskyrusi 3,7 milijonus 
dolerių tam tikslui. Lietuvos 

kariuomenė iš tų pinigų gavo 
706,000 dolerių. 

• Perteklinės įrangos per
davimas iš JAV kariuomenės 
sandėlių Europoje. Ligi Šiol 
yra gauta daugiau kaip 10 
milijonų dolerių karinės me
džiagos. 

• Oro erdvės kontrolės siste
mos gerinimas. JAV biudžetas 
šiam tikslui yra skyręs apie 
10 milijonų dolerių. Didžiau
sia dalis teks Lietuvos regioni
nės erdvės kontrolės centro 
įkūrimui. 

• Tiesiogine ryšio linija tarp 
KAM ir JAV gynybos departa
mento. Šią liniją įvesti pasiūlė 
JAV gynybos departamentas. 
1997 m. lapkričio mėnesį, at
vykus JAV specialistams, lini
ja buvo įrengta ir šiuo metu 
veikia. 

• Lietuvos kariuomenės 
įvertinimas. JAV gynybos ir 
valstybės departamentų gru
pė, vadovaujama generolo ma
joro Kievenaar, 1997 m. pabai
goje ir šių metų pradžioje atli
ko Lietuvos ginkluotų pajėgų 
įvertinimą, kurio tikslas buvo 
padėti išvystyti nacionalinę 
gynybos strategiją, atsižvel
giant į grėsmes bei turimus 
resursus, ir numatyti gink
luotų pajėgų plėtros gali
mybes. Galutinis įvertinimo 
pranešimas buvo skelbtas šią 
vasarą. Detalių nežinau. Ta
čiau esu girdėjęs, kad pati 
svarbiausia rekomendacija 
buvo reikalingumas pagerinti 
karių gyvenimo sąlygas. Šiuo 
metu algos yra mažos, karei
vinės apgriuvę. 

• JAV su Lietuva ir su ki
tais kraštais rengia pratimus. 
Šią vasarą Lietuvoje vyko taip 
vadinamos „Baltic Challenge" 
pratybos. Dalyvavo apie 4,500 
karių, iš kurių 2,300 buvo 
amerikiečiai ir 700 lietuvių. 
Šiems pratimams JAV buvo 
skyrusi apie 2 milijonus dole
rių. Yra dar daug ir kitų ma
žesnių programų. Bendrai 
paėmus, atrodo, kad JAV ski
ria nemažą dėmesį Lietuvos 
kariuomenės pagerinimui. 

Svarbiausia Lietuvos gyny
bos strategija šiuo metu yra 
būti priimtai į NATO. Tapus 
NATO nare, užnugaris pasida
ro labai stiprus. Kada tas atsi
tiks, sunku atspėti. Kuo grei
čiau, tuo geriau, nes dabar ga
lima pasinaudoti Rusijos silp
numu. Dar norėčiau pridėti 
pora žodžių apie skirtumus 
tarp dabartinės kariuomenės 
ir prieškarinės. Mano nuomo
ne, esminis skirtumas yra 
toks. 

Prieškarinės Lietuvos ka
riuomenės gimimas 1918 m. 
buvo pakrikštytas kovos lau
kuose, kuriuose Lietuvos ka
riuomenė laimėjo. Bolševikų 
puolimas buvo sustabdytas, ir 
jie buvo išvyti iš Lietuvos. 
Taip pat ir su bermontinin
kais buvo susitvarkyta. Stai
gus lenkų puolimas buvo sus

tabdytas ir gal būtų sėk
mingai išstumtas iš Lietuvos, 
jeigu tarptautinė santarve 
nebūtų primetusi Lietuvai de
markacijos linijos. Tokie lai
mėjimai davė Lietuvos kariuo
menei savimi pasitikėjimo. 
Tokia kariuomenės pradžia 
davė pagrindą kario idealo ug
dymui. Prisimenu savo žmo
nos dėdę a.a. leitenantą Praną 
Skirmantą. Jis dažnai sakyda
vo: „žodžio neįmanoma Lietu
vos kario žodyne nėra". 

Dabartinė Lietuvos kariuo
mene yra gimusi kitokiomis 
aplinkybėmis. Beveik visi jos 
aukštieji karininkai yra buvę 
sovietų kariai. Šiuo metu be
veik viskas iš sovietų laikų 
yra vert inama kaip netobula 
ir galbūt beprasmiška. Tad 
karininkas iš pat pradžių jau 
jaučiasi, kad jis negali di
džiuotis savo praeitimi, nors ir 
sąžiningai atlikęs savo parei
gas. Tas psichologinis momen
tas nepadeda kurti ir stiprinti 
kario idealo. Daugelis, su ku
riais susipažinau, stengiasi ir 
dirba, bet reiks laiko, kol jie 
išspruks iš sovietines praeities 
šmėklos. 

Kaip mes, JAV lietuviai, ga
lime Lietuvos kariuomenei 
padėti9 Pirmiausia — turime 
nustoti vis lyginę dabartinę 
kariuomenę su prieškarine 
Lietuvos kariuomene. Turime 
pasakyti, kad mes gerbiame 
dabartinę Lietuvos kariuome
nę ir linkime jai sėkmės. Tu
rime, kur galime, jai teigiamai 
padėti kurtis ir plėstis. 

* At l iekant karo prievolę 
daugiau kaip prieš 1.5 metų 
mirusio eilinio motinai bus 
išmokėta 20,000 litų. Šiaulių 
motorizuoto pėstininkų bata
liono eilinis Vaidotas Kundro
tas 1997 m. birželį buvo 
trumpai gydomas šio dalinio 
medicinos punkte, bet, pa
ūmėjus ligai, jis buvo paguldy
tas į Šiaulių ligoninę, kur bu
vo atlikta operacija. Tačiau po 
operacijos karys mirė. Atlikę 
tyrimą, gydytojai nustatė, kad 
V. Kundroto mirties priežastis 
buvo kraujo užkrėtimas, venų 
trombozė, plaučių uždegimas 
ir sutrikusi inkstų veikla. Me
dikų manymu, kario sveikata 
pablogėjo dėl to, kad, pradėjus 
karo tarnybą, pasikeitė aplin
ka, mitybos ir gyvenimo sąly
gos. (Eita) 

* Bankrutavusios UAB 
„Dienos leidykla" pirmosios 
turto varžytinės įvyks vasario 
4 dieną. Pirkėjams siūloma 
įsigyti Spaudos rūmų trečia
jame aukšte esančias 82 kvad
ratinių metrų patalpas bei per 
26,000 litų kainuojančio in
ventoriaus. „Dienos leidykla" 
kreditoriams skolinga apie 4 
mln. litų. Su 60 buvusio leidi
nio darbuotojų jau beveik atsi
skaityta. Elta. 

Danutė Bindokiem 

Sprendimas paliktas 
Senato malonei 

JAV prezidento likimas da
bar jau Senato rankose. Tai 
tik antras kartas Amerikos is
torijoje, kai Atstovų rūmų pa
teiktas prezidento apkalta 
svarstoma Senate. Pirmasis 
buvo prieš 130 metų — 1868, 
prezidentu esant Andrew 
Johnson. Čia kalbama tik apie 
prezidento pašalinimo proce
są. Per daugiau kaip 200 me
tų Amerikos Senate buvo 15 
teismų aukštiesiems vyriausy
bes pareigūnams. Septyni bu
vo nubausti, kiti — išteisinti. 

Tame pačiame devyniolik
tame šimtmetyje (1804 m.) Se
natas svarstė Aukščiausiojo 
JAV teismo teisėjo Samuel 
Chase pašalinimo iš pareigų 
bylą. bet ji taip pat pasibaigė 
kaltinamojo išteisinimu. Gal
būt kaip tik dėl to ir dabarti
nis Senatas Amerikos istori
joje neturi pavyzdžio, kuo va
dovautis savo sprendimuose 
arba bylos eigoje. Nedaug pa
deda ir prez. Richard Nixon 
atvejis, nes 1974 m. rugpjūčio 
8 d. jis pats pasitraukė iš 
Baltųjų rūmų po to, kai At
stovų rūmai apkaltino turi
mos prezidento galios pikt-
naudojimu ir teisingumo pro
ceso kliudymu. Prezidentui 
atsistatydinus. Senatu: spren
dimo daryti nereikėjo. 

Viena aišku — Senatas jau 
negali pakeisti fakto, kad per
nai gruodžio 19 d. Atstovų 
rūmai rado prez. Bill Clinton 
kaltu dviem iš keturių apkal
tos punktų, tad dabar turi pa
reigą nuspręsti tolimesnį jo li
kimą: ar prezidentas bus iš
teisintas, pašalintas iš parei
gų, ar kaip kitaip nubaustas. 
Jeigu Clinton būtų rastas ver
tu pašalinti iš Baltųjų rūmų. 
reikėtų žengti dar žingsnį ir 
nuspręsti, ar ateityje jis ga
lėtų būti renkamas į vyriau
sybės organus. Andrevv John
son, baigęs savo kadenciją 
prezidentūroje, po šešerių me
tų buvo išrinktas į Senatą. 

Daugelis net gimusių, mo
kyklas baigusių šiame krašte 
nelabai daug žino nei apie 
prez. Andrew Johnson, nei 
apie jo prezidentavimo laiko
tarpį, o juo labiau apie jam 
suruoštą pašalinimo procesą. 
Jam buvo lemta perimti prezi
dentavimą po 16-ojo Amerikos 
prezidento Abraham Lincor. 
nužudymo (panašiai, kaip vi-
ceprez. Lyndon B. Johnson 
buvo prisaikdintas, nušovus 
prez. John F. Kennedy). Tuo 
metu Amerika tebebuvo neat
sigavusi nuo nuostolingo pi
lietinio kai ) tarp šiaurinių ir 
pietinių valstijų, o Andrew 
Johnson nepasižymėjo nei iš

simokslinimu, nei tolerantiš 
kūmu. nei ypatingais sugebė
jimais, juo labiau, kad jam 
reikėjo žengti didžiojo valsty 
bininko Abraham Lincoln 
pėdomis. Vis tik istorikai pri 
pažįsta, kad Johnson apkalu-
buvo daugiau partinių nesur:-
rimų. kaip ypatingų pręziden 
to nusikaltimų tvertų tokios 
bausmės) padarinys. Jp teis 
mas Senate tęsėsi apie pus 
trečio mėnesio ir buvo paver
tas tikru cirku, tačiau baigės: 
išteisinimu. 

Istorijos būvyje netinka
miems arba opozicinėms gru
pėms pavojingiems valstybės 
valdovams pašaiinti patiki
miausia priemonė būdavo 
atentatas. Tačiau viduram
žiais, maždaug 17 šimt. ei
goje. Anglijoje gimė idėja, kad 
su nepageidaujamais valdo
vais galima ir kitaip susidoro
ti: legaliu teismo procesu. Kai 
1787 m. Philadelphijoje buvo 
svarstomi JAV konstitucijos 
pagrindai. Londone kaip tik 
vyko labai dramatiškas War-
ren Hastings. turėjusio aukš
tas pareigas Indijoje, teismas 
dėl kyšių ėmimo ir šanta
žavimo. Tas teismas tęsėsi 
septynerius metus ir vis tik 
baigėsi išteisinimu Amerikos 
konstitucijos autoriai, pasi
remdami Hastings teismo pro
cesu, nusprendė įrašyti punk
tas, kad prezidentas gali but: 
teisiamas ne vien už valstybės 
išdavimą, bet ir už kitus nusi
kaltimus bei nusižengimus. 

Dabartinis Senatas turi pats 
nutart i , kaip ir kiek ilgai šis 
Biil Clinton teismo procesas 
tęsis, ar bus šaukiami liudi
ninkai ir pan., po to du treč
daliai senatorių baisų nu
spręs: ar prezidentas kaltas, 
ar nekaltas. Šiuo metu sten
giamasi sudaryti vaizdą, kad 
Senatas — ne Atstovų rūmai. 
Čia partinis pasiskirstymas 
neturės Įtakos, visas procesas 
bus atliktas su ati t inkamu 
rimtumu ir pagarba uždėtai 
pareigai. Nemažai krašto vi
daus politikos stebėtojų tiki. 
kad vis dėlto prezidentas bus 
išteisintas ir paliktas baigti 
savo kadenciją. Taip pat su
tinkama, kad Clinton yra 
žemos moralės asmuo, kad jo 
elgesys peiktina^, tačiau, kad 
čia reikalas eina ne apie pre
zidento moralę, o yra grynai 
politinis. Amerikos visuome
nė, kiek galima pastebėti iš 
skaitytojų laišką spaudoje, 
reiškia nuomonę, kad kraštui 
pavojinga, kai viena partija 
turi per daug didelę persvarą 
Vašingtone. Siūloma balsuoto
jams apie tai pagalvoti ir atei
tyje tos klaidos nepadaryti 
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— AtSvęsti tikrai reikia, bet kaip mes tokie į tavo 
namus. Gal kur kitur į kokį jaukų kamputį. Kur po at
viru dangum. Vėliau. 

— Tik jau nesišiaušk. Ne į rūmus prašau. O jeigu 
norėsi, ir pas mane galėsi ir po stogu, ir po dangum. O 
kaip tamsta? — pasuko galvą į Aldoną. Ar neatsisaky
si pagerbti mano būdos? 

— Kai jau susipažinom, tai kaip čia atsisakysi, be 
Šypsnio išspaudė. 

— Na matai! Tavo kaimynė nesišiaušia, o tu kuprą 
keli. Ir ne sarmata? 

— Nekeliu, bet tik dėl atsargumo. Jeigu liepi, kaip 
neklausysiu? Klausau. 

— Su senais bičiuliais taip ir reikia. Klausyti rei
kia. 

— Ar toli? — dar paklausiau ir vis nepaleidau iš 
akies Aldonos, bet ji buvo vis tokia rimta ir lygi, lyg 
nieko anapus „Kaip jau susipažinom" nebotų. 

— Ar svarbu? Kai tiek kelių nuderžėm, šimtas ki
tas mylių viršaus, — nusikvatojo. 

— Nesyuoki? 

— Juokiuos. Manai, kad maudytis šimtus mylių 
trenkčiaus. Čia pat už kampo. 

Susėdom. Mes į savo, jis į savo daug kelio ir, maty
ti, daug visokio trankymo mačiusį sunkvežimį. 

— Gal reikėtų apsirengti? — dar pasakiau Aldo
nai. . 

— O kam? Jis sakė taip, tai ir einam taip. Atrodo, 
taip pripratęs. 

Jau norėjau pasakyti, kad susilaikytų ir ką nege
ra neplanuotų, bet vėl nurijau, o jis negaišo nė mi
nutės. Net per petį nepažiūrėjęs paleido mašiną ir ėmė 
lėkti. 

Ir aš pašokau iš paskos. Dar pasakiau: 
— Vaidina. Greičiau jo ir būda tokia koks ir limu

zinas. Ir lekia, lyg pabėgti norėdamas, bet neiStruks. 
Aldona nieko nepasakė. Man atrodė, kad sėdi kaip 

ledinė. 
Netrukus ėmėm lėkti greičiau negu leidžiama, bet 

Kazys nelėtino. 
Mėginau sumesti, kiek metų buvo praėję nuo pas

kutinio mudviejų matymosi. Buvo 1944 metų ruduo, 
kai atsigavę bolševikai jau lipo per vokiečių sieną. Su 
kaimynais susimetėm į krūvą, prisikrovėm visko po
rinį vežimą, aS dar užsėdau dviratį, peržegnojau na
mus ir išjudėjom. ISjudėjom, kai bolševikai buvo čia 
pat ant kulnų. AS buvau linkęs išriedėti anksčiau, bet 
kaimynas, žilaūsis senis neskubėjo. Sakė: „Kam sku
bėti, ne j svečius lekiam, nepasivėlinsim. Už rusą vis 
tiek būsim greitesni. Nebūkštauk, nepavys. Juos vo

kietis vis tiek vis dar prilaikys, o kas laikys mus". 
Taip ir išriedėjom, kai nebegalima buvo neberiedėti. Iš 
karto atrodė, kad taip ir bus. Kai išriedėjom į vokiečių 
kelius, atrodė, kad kaimyno buvo teisybė. Vokiečiai ru
sus iš tikrųjų prilaikė. Fronto triukšmas pastebimai 
pradėjo liktis. Porą dienų ėjom kartu su visais. Ir 
pėsti, ir važiuoti. Lietuviai su poriniais ir vienkinkiais 
atvirais vežimais, lyg važiuotų į turgų, vokiečiai tik 
poriniais, apsidangstę būdomis, lyg pasirengę j ilgą. 
ilgą kelią. I antros dienos pavakarę mano kaimynas ir 
sako: „Jeigu ir, rytoj bus taip ramu, dar gerą galą pa-
sistumsim, ir reikės pasidairyti kur stabtelėti. Gyvu
liam reikia atsipūsti. Kai rytą pakiisim. sėsk ant dvi
račio ir palėk pasidairyti. Kokį dvidešimt trisdešimt 
kilometrų galėtumėm ir tuo pačiu pasistumti, tai apie 
tą vietą ir pasidairyk patogesnio sustojimo. 

Pirmą naktį buvom pernakvoję miške, tą kitą įsi-
spraudėm į daržinę. Niaukėsi, toli žybsėjo žaibai, pri-
bijojom, kad gali užeiti lietus. Neužėjo. Tik bolševikai 
pagąsdino: netoliese numetė kelias bombas. Rytas 
išaušo gražus, ir kelias vėl buvo pilnas vežimų. Išsi
rengėm ir mes. Kad ne tos virtinės vežimų, galėtumėm 
sakyti, kad jokio karo nėra. Per dieną nepralėkė nė 
vienas lėktuvas, nebebuvo girdėti ne patrankų dun
dėjimo. Beveik ėmėm tikėti šnekom, kad į savo žemę 
vokiečiai tikrai neįsileis, bent tol, kol pabaigs tą savo 
baisųjį ginklą, apie kurį ne vienas pafrontės karinin
kas jau nuo vidurvasario šnekėjo. Kai saulė ėmė linkti 
į pusdienius, užsėdau dviratį ir aš pasidairyti ne vien 

nakvynės, bet ir vietos pailsėti ir pasiganyti. Keletą 
kilometrų palėkęs pamačiau grįžtančius. Iš vežimų 
pažinau, kad ne vokiečiai. Pašnekinau Sake. kad ten 
prie kaimo ant kelio stovi žandarai ir visus lietuvius 
grąžina pailsėti į dvarą. Sako, kad rusai toliau ne
beoš, Toliau nuo kelio kiek už kalniuko tikrai buvo 
matyti medžių viršūnės. Galėjo būti ir dvaras. Gal net 
ir labai gera vieta poilsiui, bet vis tiek negrįžau 
Nuvažiavau ligi žandarų. Čia net dviese žiurėjo, kad 
ne vokietis nepravažiuotų. Pasiteiravau, kam lietuviai 
sulaikomi. Man gražiai paaiškino, kad sulaikomi ne 
vien lietuviai, kad sulaikomi visi Kad rusai sulaikyti 
vietomis net smarkiai sumušti. Reikės tik palaukti , 
kol iš vakarų permes daugiau kariuomenes, tada visi 
galėsim grįžti namo. Vokiečius irgi sulaiko. Lietuvius 
pirmus, todėl, kad jie iš toliau atvažiavę, kai kurių 
arkliai jau vos paeina, tai pirmą dvarą jiems ir pas
kyrė Vokiečiams irgi paskirtos vietos. Kurie iš toliau, 
galės sustoti čia pat kaime, kiti tuoj už kaimo kitose 
vietose. Žandaras buvo labai šnekus ir mandagus, tai 
pasidrąsinęs paklausiau: 

— Ar galiu toliau važiuoti9 Mano arklys dar nepa
vargęs. — juokais pridėjau. 

— Daug gero padarysi, jeigu grįši pas lietuvius ten 
į dvarą. Gerai kalbi vokiškai, o jie nesusikalba 

Pamojo ranka atgal ir nusisuko prie atvažiuojančio 
vežimo. 

(Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

DIDŽIOSIOS 2000 METŲ SUKAKTIES 
AKISTATOJE 

Kai pasaulyje tiek suiručių, 
čia vienur, čia kitur sprogsta 
slapčiomis padėtos bombos, 
prabyla patrankos, liejasi 
kraujas, siaučia mafija ir kri
zės kur kyla mūsų Bažnyčios 
Galvos, šv. Tėvo Jono Pau
liaus II mintis? Į kur Jis krei
pia savo žvilgsni, kam dau
giausia skiria dėmesio? rei
kalingiausiais žodžiais ir ko
kiais prašymais ragina vienin
gai belstis i Dangaus vartus? 
Kokia kasdienine malda skati
na prašyti Dievo Tėvo palai
mos? Štai kodėl maga bent 
mažumėlę stabtelėti ties tąja 
malda, kurią Jis paleido į visą 
pasaulį 1999 metų išvakarėse, 
Didžiosios sukakties akista
toje. 

Visa šv. Tėvo malda, kaip ir 
anksčiau šiam Jubiliejui skir
tosios, turi kelias temas, po 
kurių irgi kartoja pagarbos 
kupiną atliepimą: „Tau, Tėve, 
šlovė per amžius!" 

Pirmiausia su padėka prisi
menamas Tėvas, kuris, iš savo 
gailestingumo pažvelgęs į 
mūsų menkystę ir kančias, at
siuntė „savo Sūnų Jėzų, gi
musį iš moters". Taigi padėka 
Dangui už mūsų krikščioniš
kosios eros svarbiausiąjį įvykį 
— išganymą, kurio vaisiais 
mes iki šios dienos tebesinau-
dojame. Popiežius kviečia mus 
džiaugtis, kad žmonija jau sto
vi prie pat naujo tūks
tantmečio slenksčio. Tai dide
lė malonė ir dovana šio laiko 
neramiam, prieštaravimų ku
pinam, dažnai negyvenančiam 
pagal dangiškojo Tėvo norą, 
žmogui. Štai kodėl maldoje pa
brėžiamas Tėvo gailestingu
mas, būtina atgaila ir didžiu
lė, šviesi viltis, „kad atleidęs 
apkabintum, ir, apvilkęs šven
tės rūbu, pakviestum prie sta
lo". Tai svarbiausias, iš Jė
zaus Kristaus Įpėdinio širdies 
išplaukęs prašymas. 

Artėjančių Šventųjų metų 
akcentas — meilė Tėvui ir ar
timui. Be jos neįmanomas ra
mus, taikus, darnus gyveni
mas nei šeimoje, nei partijoje, 
nei tautoje, nei visame pasau
lyje. Štai kodėl visiems krikš
čionims — Kristaus moki
niams — linkima skleisti „tie
są ir taiką", „Gerąją Naujieną 
vargdieniams". Tai ne vien ku
nigų, vyskupų ir kitų Dievui 
pasišventusiųjų, bet toks visų 
tikinčiųjų uždavinys. Visi ją 
turi skleisti. Štai kodėl XXI a. 
turėtų būti aktyvios ir pras
mingos pasauliečių veiklos 
amžius. Bažnyčia galėtų ap
gaubti meile mažuosius ir 
apleistuosius. Čia paskata ne 
tik labdaros organizacijoms, 
bet ir visai Bažnyčiai, visai 
žmonijai būti mažutėliams 
Motina. Didžiojo Jubiliejaus 
metais visus katalikus šv. Tė
vas ragina „iš naujo atrasti 
džiaugsmą". Nelengva džiaug
tis liūdnų ir skausmingų mū
sų tautos ir pasaulio įvykių 
akivaizdoje. Mums atsakymas 
labai paprastas: gyventi Tėvo 
žodžiu ir paklusti Jo valiai. 
Šiems kilniems dalykams įgy
vendinti nurodomi ir būdai. 
Kadangi dažnos kelionės ir 
visas popiežiaus darbas yra pi
ligriminio pobūdžio, tad neuž
mirštamas atvirumo, pokalbio 
ir bendravimo laikas su kitų 
religijų išpažinėjais. Ekume
ninė popiežiaus laikysena ir 
nerami dvasia verčia Jį leistis 
pasaulin dešimtimis šimtais 
tūkstančių kilometrų, kad 
neštų Gerąją Naujieną, ištir
pintų ledus, kurie dažnai ir 
daug kur stingdo normalų 
žmonių bendravimą ir gyve
nimą. Retai kada popiežius. 

išsiruošęs į naujus žemynus ir 
šalis, pamiršta Mergelę Ma
riją. Derama vieta Jai priklau
so ir šįkart: „tegul visi Tavo 
vaikai patiria Švenčiausiosios 
Marijos, tyriausios meiles pa
vyzdžio, rūpestingą globą". 
Pačioje maldos pabaigoje krei
piamasi į Tėvą Kūrėją ir Jam 
atiduodama „garbė ir šlove, 
padėka ir gyrius". Įsidėmėti
na, kad Tėvui skirti keli pras
mingi epitetai. Jis vadinamas 
gailestinguoju, tiesos, malo
ninguoju, visagaliu ir gyveni
mo Tėvu. 

Taigi ši malda tebūna visų 
šių metų gyvenimo ir kūrybos 
raktas, patikimas kelrodis 
kiekvienam katalikui, kiekvie
nam iš mūsų tautos žmogui, 
nesvarbu, ar jis būtų Sibiro 
taigoje, prie Nemuno, Šv. Lau
ryno, Sidnėjaus, Čikagos, Va
šingtono, Berlyno ar Rygos pa
šonėje. Tegul ši popiežiaus 
malda būna kasdieniniu mūsų 
gyvenimo švyturiu, veiklos ir 
darbo, viso gyvenimo svar
biausioji nuoroda ir priesakas. 

Kun. Kazimieras 
Ambrasas 

PARAGINO MOKYTIS 
BAŽNYTINIŲ GIESMIŲ 

Gruodžio 5 d. Pal. J. Matu
laičio namuose vyko religinė 
kultūrinė popietė, skirta Šv. 
Dvasios metams palydėti. 
Renginys prasidėjo šv. Mišio-
mis, kurias aukojo mons. K. 
Senkus ir kun. V. Paukštis. 
Šv. Mišių metu ir po jų giedo
jo sakralinės muzikos choras 
„Celebro" ir Kauno 24-osios 
mokyklos ansamblis „Šviese
lė". Šio renginio iniciatorė 
mokytoja A. Gricienė pasidali
jo mintimis apie Šventosios 
Dvasios veikimą Bažnyčioje 
ir pasaulyje. Mons. K Senkus 
akcentavo bendruomeninio 
giedojimo svarbą per šv. Mi
šias. Pasak jo, dabar daugelis 
žmonių giesmių nemoka, nes 
paprasčiausiai niekas jų ne
mokė. Bet šiandien vis dau
giau kunigų, vargonininkų ir 
mokytojų ryžtasi puoselėti 
bendruomeninį giedojimą. 
Mons. K. Senkus paakino vi
sus bažnyčių vargonininkus 
prisidėti prie šios prasmingos 
akcijos — pamokyti parapijų 
žmones giesmių, kad 2000-
aisiais giedotų visa Lietuva. 

Kun. Kazimieras Juškevičius 1998 m. spalio 20 d. šventė savo kunigystės 
65 metų sukaktį, kartu paminėdamas 42 metų klebonavimą Šv. Juozapo 
parapijoje, Plutiškėse (Marijampolės rąj.). Ta proga parapijos bažnyčioje 
aukotos iškilmingos šv. Mišios, kurias su jubiliatu (kairėj<- koncelebravo 
Vilkaviškio vyskupijos vysk. Juozas Žemaitis. 

VĖL ATGIJO „NAUJASIS ŽIDINYS — 
AIDAI" 

HENRIKAS KUDREIMS 
Dienos pašte — naujiena. 

Kaip Feniksas iš pelenų vėl 
pakyla katalikų žurnalas „N. 
Židinys — Aidai". Su malonu
mu perskaitau liepos-spalio 
numerį. Atrodo, kad turėtų 
pasirodyti ir lapkričio-gruo
džio numeris. 

„In memoriam" prisimena
mas neseniai miręs dr. Vytau
tas Vygantas, žymus katalikų 
veikėjas ir „N. Židinio-Aidų" 
rėmėjas. 

1988 m. pavasaris Vilniaus 
universitete literatai ir 1985 
m. baigusieji studijas išleido 
pirmąjį mėnraštį „Sietyną", 
išspausdintą laikraštiniame 
popieriuje. Tai buvo pirmas 
leidinys be komunistų parti
jos CK leidimo. 10-ties metų 
proga žurnalą prisimena ra
šytojas Vytautas Kubilius. 

Vasaris Oržekauskas įveda į 
filosofines diskusijas apie sie
lą. Straipsnio pavadinimas 
„Auksinės plokštelės". 

Egidijaus Vareikio „Dino-
zaurėjanti Europa" studijoje 
iškelia mintį, ar mes rytiečiai, 
po dešimties metų būsime rei
kalingi ir įdomūs naujajai 
pragmatiškai ir skolos už 
„komunizmo sugriovimą" ne-
bejaučiančiai Vakarų Europos 
rinkėjų kartai? Ramutė Rach-
levičiūtė menininkės žvilgsniu 
aprašo šių dienų Islandiją. 

Prozos skyriuje Novalio „Ti
kėjimas, meilė arba karalius 
ir karalienė". Tema sukasi 
apie kalbos mistiką. 

Svarbiausias ir centrinis 
straipsnis, užimąs keturiolika 
puslapių, Kęstučio Girniaus 
„Žmogus, kuris pavargo, neta
pęs herojumi". Autorius Pro et 
contra stiliumi nepaprastai gi
liai išpurto Liūto Mockūno 
neseniai pasirodžiusį didelį 
veikalą, permirkusį ideologi
nių kovų ir antipatijų, kles

tėjusių prieš 50 metų liekano
mis. Iš recenzijos jaučiama, 
kad knygą autorius parašė sa
vo pasaulėžiūros („Weltan-
schauung") dvasia. 

Išdavikas Jonas Deksnys 
nėra joks herojus. Knygoje 
veikėjai suskirstyti į geriečius 
— santarvininkus (kairiuo
sius) ir blogiecius — katali
kus. Didelę knygos dalį skiria 
partizanų vado Juozo Lukšos 
juodinimui. Pagal Deksnį, 
Lukša baisus žudikas. Girnius 
pastebi, kad autorius niekur 
to neįrodo, ar Lukša būtų už
mušęs bent vieną žmogų. 
Knygoje katalikų veikla nu
piešiama juoda spalva. Įdo
mi recenzija „Post scriptum", 
kur Girnius pažymi, jog nese
nai archyvų dokumentuose 
surasta, kad Jonas Deksnys 
1933 m. įstojo į komjaunimą, 
o 1935 m. tapo komunistų 
partijos nariu, gal pasidarė 
Lietuvos saugumo agentu ir 
provokatoriumi. Apie jo komu
nistinę p.aeitį ir ryšius su 
saugumu žinojo sovietų sau
gumas ir Gestapo. Doku
mentų pluoštą apie brolius 
Deksnius susirinko Faivas Le-
vitacas, bolševikų saugumietis 
ir 16-tos raudonosios liet. divi
zijos pulkininkas-komisaras. 

Apžvalgų skyriuje religija, 
kultūra ir visuomenė. Knygų 
ir žurnalų dalyje Rimvydas 
Šilbajoris recenzuoja naujau
sią J. Kunčino romaną „Blan-
chisserie" arba „Žvėrynas-
Užupis". Atrodo, kad romanas 
panašus į jo anksčiau išleistą 
„Tūlą", kur pilna kalbų ir žo
džių, kurių aš nedrįsčiau pa
kartoti padoriame laikraštyje. 

Žurnalo finansams, atrodo, 
iš dalies pagelbės Lietuvos vy
riausybė. Redaktorius kreipia
si į skaitytojus, prašydamas 
pagalbos. Ar mes jam padė
sime? 

PREZIDENTŪROS BIBLIOTEKA DIDĖJA 

Kun. Kazimieras Juškevičius, 
išbuvęs 42 metus Šv Juozapo para
pijos klebonu Plutiškėse (1998 m. 
saplio 20 d. šventes savo kuni
gystės 65 m. sukaktį), mirt 1998 m. 
gruodžio 5 d. Liko giminės Lietu
voje ir JAV-se. 

Kaip gerai žinome, mūsų 
tėvynėje Lietuvoje gyvenan
tiems tautiečiams reikia ne 
vien tik „apčiuopiamų" gėry
bių: pinigų, rūbų, maisto, 
vaistų ir pan. Ten labai lau
kiamos ir dvasinio pobūdžio 
vertybės, o ypač Vakaruose iš
leistos lietuviškos (ir nebūti
nai vien tik tokios) knygos bei 
periodiniai leidiniai. 

Dar gerai atsimename lai
kus, kuomet „Draugo" dien
raštis buvo paskelbęs knygų 
siuntimo vajų Lietuvos biblio
tekoms. Kiek daug gražių atsi
liepimų ir padėkos žodžių ge
radariams atėjo iš tų biblio
tekų vedėjų! Jie rašė, kad 
daug džiaugsmo tos knygos 
sut :ikė skaitytojams Lietu
voje, kuriems užsienyje išleis
ta lietuvių literatūra buvo ne
prieinama. Galima drąsiai 
tvirtinti, kad išeivijoje išleis
tos lietuviškos knygos, nukelia
vusios į Lietuvą, ten padaro 
dešimteriopai daugiau naudos 

negu ten siunčiamos kasdieni
nio naudojimo prekės. 

Spaudoje buvo paskelbtas 
skelbimas, kuriame Lietuvos 
Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus kanceliarijos vado
vas Andrius Meškauskas krei
pėsi į Š. Amerikoje gyvenan
čius mūsų tautiečius, prašy
damas pagalbos padėti aprū
pinti naujai kuriamą Prezi
dentūros biblioteką įvairiais 
leidiniais, knygomis bei perio
dine spauda. 

Ši mintis gimė praėjusią va
sarą Lietuvoje viešėjusiam 
„Transpak" bendrovės vedėjui 
Romui Pukščiui, kurio firma 
tarpininkavo persiunčiant 
anksčiau minėtas knygas įvai
rioms bibliotekoms Lietuvoje. 
Pokalbio metu prezidentas V. 
Adamkus pasiūlė steigti Prezi
dentūros biblioteka ir paprašė 
R. Pukščio talkos, kad knygas 
galima būtų atgabenti į Vil
nių. 

Tokiu būdu, paskelbus mi

nėtą skelbimą spaudoje, į 
„Transpak" įstaigą pradėjo 
plaukti Prezidentūros bibliote
kai skirtos knygos. Per trum
pą laiką — iki šv. Kalėdų į R. 
Pukščio vadovaujamą firmą 
buvo atsiųsta ar privačiai pri
statyta apie 2,000 knygų, sve
riančių apie 3,000 svarų. Jos 
gautos iš 15 asmenų ir grupių. 
Daugumas aukotojų yra Čika
gos ir apylinkių gyventojai, 
nors knygų atkeliavo ir iš toli
mosios Floridos (tai buvo St. 
Petersburg „American-Lithua-
nian Club" ir Regina Snars-
kienė iš Ormond Beach). 

Kitų aukotojų sąraše yra 
Juozas Mačėnas, Edvardas ir 
Antanas Tuskeniai (jie pado
vanojo ir 17 metų „Draugo" 
dienraščio komplektus), Algi
mantas Kezys, Vincas ir Ge
novaitė Ankai. 

Vienu iš didžiausiųjų auko
tojų buvo čikagietis Vytas 
Paulionis, o taip pat ir Ona 
Venclovienė iš LaGrange 
Park, EL. Be to, vertingų leidi
nių atsiuntė a.a. Broniaus 
Kviklio dukros Rūta, Ramunė 
ir Danguolė. 

J šį darbą įsijungė ir skauti-
ninkių bei vyr. skaučių drau
govė „Sietuva", kurios nariai 
surinko ne vieną dėžę knygų 
ir per šios draugovės sekretorę 
Leonidą Kazėnienę dovanas 
pristatė į „Transpak" įstaigą. 

Taip pat aukodamas savo ir 
tėvų knygas, į vajų įsijungė ir 
Čikagoje viešėjęs Prezidentū
ros darbuotojas Remigijus 
Gaška. Susilaukta vertingų 
knygų ir kitokių leidinių iš 
Kazio Rožansko, dr. Kazio 
Narsciaus (jo padovanotų kny
gų dėžėse yra ir italų bei vo
kiečių kalbomis išleistos lite
ratūros, kurios susijusios su 
Lietuva). 

Prieš pat Kalėdas į šį prašy
mą atsiliepė ir Dalia Sruo-
gaitė-Sruoga, kuri atvežė savo 
tėvų: rašytojo Balio Sruogos ir 
dr. Vandos Sruogienės veika
lų. 

Pačiu pirmuoju aukotoju bu
vo Lemonte gyvenantis Juozas 
Mačėnas, kurio knygos jau pa
siekė Prezidentūrą, ir jis jau 
gavo pačio prezidento Valdo 
Adamkaus pasirašytą padėkos 
lakštą (juos gaus visi aukoto
jai). Toje padėkoje, išvardinus 
paaukotus unikalius leidinius 
(jų tarpe buvo „Lietuvių En
ciklopedija"), yra rašoma: „Dė
kojame Jums, gerbiamas pone 
Mačėnai. Jūsų dovanotos kny
gos bus svarus indėlis į Prezi
dentūros bibliotekos kūrimą". 

Šiomis dienomis jau keliauja 
ir kitos anksčiau suminėtų as
menų paaukotosios knygos. O 
jų beveik kasdien kaupiasi vis 
daugiau, ir jos laukia savo 
siuntimo eilės. 

Tie mūsų tautiečiai, kurie 
dar nespėjo įsijungti į šį svar
bų darbą, gali tai atlikti, per-
siųsdami ar pristatydami kny
gas šiuo adresu: „Transpak", 
4545 W. 63rd St., Chicago, JX 
G0629 (ši įstaiga yra tame pa
čiame pastate, kaip ir „Drau
go" dienraščio redakcija, ad
ministracija bei spaustuvė). 

Jeigu yra tokių tautiečių, 
kurie būtų nepastebėję anks
čiau „Drauge" spausdinto skel
bimo a«.ie Prezidentūros bib
lioteką, pakartojame svarbes
niąsias skelbimo vietas: „Pa
geidaujama istorinės, geogra
finės, ekonominės, lituanisti
nės ir grožinės literatūros, en
ciklopedijų, žodynų, žinynų ir 
t.t. Gavus daugiau leidinių, 
nei reikalinga steigiamai Pre
zidentūros bibliotekai, mes 
perduosime juos mokykloms, 
kurių bibliotekose stinga tokių 
leidinių". Svarbus yra ir pas
kutinis skelbimo punktas: 
„Esame susitarę su Trans
pak' firmos vadovu Romu 
Pukščiu dėl Prezidentūros bib
liotekai aukojamų knygų ir 
spaudos leidinių surinkimo 
bei jų persiuntimo į Lietuvą 
(aukotojų knygos šiam tikslui 
bus siunčiamos nemokamai)". 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTrOMOBUO. NAMŲ, SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Ott. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Wect 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)581-6654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) 5SS-5959 
(70$) 425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuotakia 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

\V ashingtoD, D.C. lietuvio savininko 
..landscaping" kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202-
244-2373. 

Home Health Care Intl. Agency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 f dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, tel. 773-205-7702. 

% * * « % * * 

Tai tokios yra svarbesnės 
žinios apie Prezidentūros bib
lioteką. Tikimės, kad po mė
nesio, kito galėsime vėl pasi
dalinti džiugiomis mintimis 
šiuo klausimu. 

Edvardas Šulai tis 

Centrinis 2000 metų jubiliejaus ko
mitetas Vatikane patvirtino didžio
jo 2000 metų jubiliejaus ženklą ir 
įpareigojo vietinių bažnyčių jubilie
jinius komitetus rūpintis tinkamu 
jubiliejinio ženklo naudojimu. 

Eltos reprodukcija 

FILMAS APIE ŽYDŲ 
GENOCIDĄ 

Spalio 29 d. Lietuvoje pra

dėta filmuoti vaidybinė kino 
juosta „Velnio aritmetika", įam
žinanti žydų genocido trage
diją. Filmą kuria Lietuvos ki
no studija ir JAV kino ben
drovė JShow Time". 

„Velnio aritmetikos" kadrai 
filmuojami Vilniaus senamies
tyje, kurio architektūra, anot 
filmo kūrėjų, geriausiai tinka 
vaizduojamai aplinkai. Dau
giausia filmavimo grupė dirba 
Užupio rajone: Bernardinų ka^ 
pinėse, Paupio gatvėje. Fil
muojama ir Antokolskio gat
vėje. Veiksmas koncentracijos 
stovykloje bus filmuojamas 
Vilniaus rajone, šalia Bezdo
nių miestelio. Taip pat bus 
dirbama Lietuvos kino studi
jos paviljonuose. 

Pirmieji naująjį filmą apie 
žydų genocidą pamatys ameri
kiečiai. Lietuvoje „Velnio arit
metika" bus rodoma tik tuo at
veju, jei kuris televizijos ka
nalas įsigis šį filmą. (Elta) 

• Biržai. Spalio 24 d. Biržų 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčio
je koncertavo vargonininkas 
G. Kviklys ir valtornistas M. 
Gecevičius. 

..Velnio aritmetikos" kadrai filmuojami Vilniaus senamiestyje, kurio ar-
chitekti'ira. anot filmo kūrėjų, geriausiai tinka vaizduojamai aplinkai. Lie
tuvoje pradėta filmuoti vaidybine kino juosta r.Velnio aritmetika", 
įamžinanti žydų genocido tragediją Filmą kuria Lietuvos kino studija ir 
JAV kino bendrovė „Show time" Eltos nuotr. 



KAD NEPAMIRŠTUME 

Naujų metų proga norėčiau 
priminti visiems mūsų tau
tiečiams, kurie linkę peikti 
Lietuvos politikus, ypač prof. 
Vytautą Landsbergį ir jo 
veiklą, kad taip dar, rodos, 
neseniai — 1991 m. sausio 13-
osios naktį — V. Landsbergis 
nepajudinamai stovėjo Parla
mente, apsuptas kitų drąsių 
lietuvių ir rizikavo savo gy
vybe. Tuo metu V. Landsber
gis buvo tautos laisvės siekių 
simbolis. 

Mes užmirštame, kad ii 
prakeikto komunistinio dum
blo, kuris per 50 okupacijos 
metų sugriovė Lietuvos vals
tybines ir net tautines ver
tybes, išlipti į laisvojo pasaulio 
ekonomiką jr politinį gyvenimą 
nėra lengva. Šiais metais tu
rėtume visi pasistengti — ma
žiau kritikuoti, daugiau dirbti 
lietuviškoje veikloje. Kiekvie
nas galime prisidėti prie lietu
viško darbo, reikia tik gerų 
norų ir pasišventimo. 

Užsakykite lietuvišką žur
nalą, lietuvišką laikraštį savo 
vaikams, vaikaičiams, gimi
nėms Amerikoje bei Lietuvoje. 
Padėkime visoms lietuviš
koms organizacijoms bent vie
nu kitu pozityviu žodžiu, kad 
veikla eitų pirmyn. 

Valentinas Krumplis 
„Draugo" administratorius 

SUSIDARO TIKSLUS 
VAIZDAS 

Perskaičius „Drauge" Juozo 
Gailos, „Apmąstymai iš Ellicot 
miestelio" Jadvygos Damušie-
nės, „Po gerų metų Lietuvos 
įvaizdis" ir Kaimo vaikai fon
do reikalų vedėjos Reginos 
Švobienės, . „Penkeri metai 
dulkėtais Lietuvos keliais" ra
šinius, galima susidaryti tikrą 
vaizdą iš dabartinės Lietuvos 
žmonių gyvenimo ir jų santy
kių su valdžios pareigūnais. 
Tai yra patirtis žmonių, kurie 
Lietuvoje gyveno, ar gyvena il
gesnį laiką ir turėjo įvairių 
reikalų su dabartinės admi
nistracijos atstovais. 

J. Gaila teisingai sako, kad 
„Drauge" yra ribotas skaičius 
rašančiųjų ir kad ten yra 
„Antrinių redaktorių", kurie 
leidžia sau laisvai rašyti, ne
patikrinę faktų, viską nušvies
ti šviesiomis spalvomis ir tuo 
pačiu klaidina laikraščio skai
tytojus.. 

Ne per seniai viena iš jų ten 
nuvyko ir grįžusi aprašė savo 
trumpus viešnagės įspūdžius, 
kaip ją gražiai priėmė, vaiši
no, vežiojo ir kaip ten viskas 
gražiai sutvarkyta, žmonės la
bai skoningai apsirėdę ir kul
tūringai atrodo. Maistas labai 
geras, skaniai pagamintas, 
žmonės putpeles už labai pri
einamą kainą valgo... Taip, 

kaip vienas protestantų dvasi
ninkas, grįžęs iš Sovietų Są
jungos, skelbė, kad ten žmo
nės kiekvieną dieną valgo ik
rą... 

Nuo nepriklausomybės atga
vimo aš Lietuvoje esu apsilan
kęs penkis kartus ir išgyven
davau ten nuo 3 ligi 4 savai
čių, bet tokio gražaus įspūdžio 
ir įvaizdžio susidaryti nega
lėjau. Tik prieš mėnesį vėl grį
žau ir vaizdai dar neišbluko. 

Važiuojant iš oro uosto auto
busu į autobusų stotį, važiavo 
būrys jaunuolių, tarp jų viena 
rudos veido spalvos pusnuogė 
mergina. Visi atrodė apšepę, 
netvarkingi, triukšmingi, kal
bėjosi tik rusiškai. Stotyje su
kinėjosi keletas panašių tipe
lių, prie kurių stovėti buvo ne
jauku. Netoli stoties yra pas
tatas, kuriame yra tualetai. 
Prie įėjimo, viduje, sėdėjo mo
teris, kalbanti rusiškai ir par
davinėjo bilietus, vieną už li
tą. Tas tualetas, tai lentomis 
atitvertas mažutis kambarėlis 
su skyle grindyse, prie jos pri
eiti, reikia saugotis, ir be gu
minių batų pavojinga... 

Nors autobusų sustojimo 
vietoje yra iškabintas tvarka
raštis, bet tai dar nereiškia, 
kad autobusas išeis. Praėjus 
išėjimo laikui, paklausiau, 
sakė, kad šitas neišeis — lauk 
kito... 

Kiek anksčiau ta pati rašiu
si „Drauge" labai išbarė tuos, 
kurie nori atgauti savo ar tėvų 
turėtas nuosavybes. Išvadino 
gobšais, beširdžiais, kurie 
skriaudžia Lietuvą. Būdamas 
vienas tų „gobšuolių", jau še
šeri metai mėginu atsiimti sa
vo buvusį pavyzdingą ūkį, iš 
kurio liko tik skutai. Dalis tro
besių buvo nugriauta ir išsida
linta, kiti per tiek metų be 
priežiūros atrodo kaip po vie
sulo. Visi medžiai iškirsti, likę 
tik kelios obelys sode, iškėlę 
savo išdžiūvusias šakas į dan
gų lyg keršto prašosi. Matyt 
norėta išnaikinti, kas liudytų, 
kad žmones sugebėjo kažką 
gražaus sukurti. Net ta vargšė 
žemė yra sujaukta. Arimas 
pusės metro gylio, nederlingas 
podirvis išverstas viršun. Dir
vai atstatyti reikės ilgų metų. 
Tą atliko ne ūkininkas, bet 
kompartijos „specialistai". 
Dokumentai iš archyvų 
„vaikšto", ne visada randami. 
Vieną, mano paties parašytą 
įgaliojimą, buvęs agrarinės 
tarnybos viršininkas korido
riuje man parodė ir vėl įsikišo 
į kišenę. Dabar, kada jis man 
buvo reikalingas, paprašiau, 
tai išsigynė, kad jis nei matė, 
nei turėjo... 

Mano name sėdi buvęs par
tietis su stribukais, jis yra 
įstatymų apsaugotas. Žemę 
prie kelio-plento po tris hek
tarus išdalino, man paskyrė, 
kas liko, net privažiavimo į 

DRAUGAS, 1999 m. sausio 12 d., antradienis 

Vytautas Landsbergis sausio 13-osios naktį Parlamento rūmuose. 

kelią nepaliko. Tik po derybų, 
leido dalį turėti prie kelio, bet 
ir tai dar neaišku. Savininkas 
yra paliktas už įstatymo ribų, 
skirstymas — dalybos vyksta, 
jam nedalyvaujant. 

Demonstravome, rašėme, 
prašėme prie komunistinės 
santvarkos, dabar jau džiau
gėmės, kad bus ir Lietuvoje 
demokratija. Atvykus raudo
niems karveliams, tiesėme 
raudonus kilimus. Viską ža
dėjo, bet grįžę leido sunaikinti 
žemės ūkį, išvogti iš bankų pi
nigus, išvežti metalus, prich-
vatizuoti įmones ir pastatus, o 
dabar sako, kad sugrąžins sa
vininkams žemę. Tiems po
nams melas yra įgimta dory
bė. J akis šypsosi, už akių dir
ba mūsų nenaudai. Mes tyli
me... Tylėjimas — pataikavi
mas reiškia pritarimas. 

Vytautas Gavelis, Ph.D. 
Collin8ville, IL 

REIKALINGIAUSIA 
SPAUDA LffiTUVOJE 

Praėjo prieškalėdinio laiko
tarpio triukšmas — dovanų 
galvosūkis, pilnos puikių lin
kėjimų ir visokiausio džiaugs
mo, kasmet pasikartojančio. 
Kai kuris džiaugsmas perka
mas pinigais, kai kuris kyla iš 
širdies. Laimingi tie, kurie tu
ri to širdies džiaugsmo — gali 
su kitais dalintis. 

Praėjusiose šventėse dauge
lis prisiminė savo artimuosius 
tėvynėje, ten esančius našlai
čius, partizanus, tremtinius. 
Dažnai mes skaitome Lietuvos 
spaudoje apie smurtą, neapy
kantą ir gyvenimo sunkumus. 
Spauda turi didelę įtaką kraš
to gyventojams. Gruodžio mė
nesio viduryje atlikta apklau
sa įrodė, kad gyventojai la
biausiai pasitiki spauda. Ko
kia spauda yra reikalingiau
sia? 

Lietuvoje gausu įvairios 
spaudos: kultūrinės, litera

tūrinės, politinių žinių, ypač 
nemažai pornografinių leidi
nių. Šiuo metu reikalingiausia 
spauda turėtų būti katali
kiškos pakraipos. Toks laik
raštis Lietuvoje yra vieninte
lis — „XXI amžius". „XXI 
amžiuje" rašoma apie viską, 
kas skaitytoją domina ir dar 
daugiau. Visa tai pateikiama 
krikščionišku požiūriu. Tik 
„XXI amžiuje" yra naujausios 
žinios apie Katalikų Bažny
čią Lietuvoje ir pasaulyje, 
analizė ir diskusijos apie ak
tualias ne tik krikščionio, bet 
ir kiekvieno žmogaus gyveni
mo problemas, informacija 
apie parapijas, iškilius žmo
nes, išeivijos kultūros rengi
nius. „XXI amžius" leidžiamas 
du kartus savaitėje: trečia
dieniais ir penktadieniais. 
Trečiadienio numeryje yra vi-
suomeninių,, politinių bei kul
tūrinių literatūrinių temų bei 
diskusijų. Penktadienio nu
meryje daugiau religinės te
mos. Šį katalikišką „XXI 
amžių" būtų gera užsisakyti. 
Prenumerata oro paštu yra 60 
dol. metams, o savo giminėms 
Lietuvoje — už 30 dol. Mes, 
gyvendami išeivijoje ir su
prasdami spaudos prasmę, 
galime paveikti ir padėti Lie
tuvoje savo giminėms, ne tik 
siuntiniais ir pinigais, bet 
užsakydami gerą katalikišką 
laikraštį. Būtų gera „XXI am
žių" paremti pinigine auka. 
Šio laikraščio JAV atstovas 
yra kun. Algirdas Paliokas 
14915 — 127th St., Lemont, 
IL 60434. Nelikime abejingi, 
remkime Lietuvoje katali
kišką laikraštį, nes tai gyvy
binis reikalas Lietuvos žmo
nėms. 

Buvęs Raudondvario dvaras Salia Vilniaus Nuotr Viktoro Kapočiaus 

Marija Reinienė 
Westchester,IL 

APTEjnLERIUS" 

Savo apmąstymuose iš Elli-
cott miestelio (gruodžio 30 d.) 
Juozas Gaila — taip, kaip tik 
jis vienas nuotaikingai sugeba 
— rašo apie tūlo lietuvio „bio-
energetinius sugebėjimus" 
žmones nuo visokiausių nega
lių pagydyti. Kad tokių leng
vai pasipelnyti norinčių apga
vikų atsiranda ir Lietuvoj, ir 
kad jie „išgarsėja" ir Amerikoj, 
tai nenuostabu. Kas tikrai ste
bina — ir juoką kelia — tai 
kad tokie šarlatanai ir pana
šūs „filipiniečiai hileriai" iš
skėstom rankom sutinkami ir 
pripažįstami ne kokios gelto
nosios, „bulvarinės" spaudos, 
bet pagrindinės, save rimta 
laikančios, Lietuvos žinia-
sklaidos ir net Seimo narių. 

(A propos: nors lietuviai 
mėgstame pasigirti, kad esa
me „muzikali" tauta, kai pra
dedame angliškus žodžius „lie
tuviškai" perrašinėti, mūsų 
ausys tampa švininės. Kiek
vienas žodynas nurodo, kad 
žodžio healer pirmąjį skiemenį 
reikia tarti taip kaip žodžiu 

eąual pirmąją raidę, tad „hy-
ler", ne „hiler", tarsi tas žodis 
būtų tariamas kaip žodžiai 
„killer" arba „hill". Jei jau vi
sas pasaulio kalbas pradėjome 
„pagal tarimą" iki pamišimo 
lietuvinti, darykime tai bent 
teisingai.) 

Kas kelia daugiau nerimo, 
tai kad, nors prezidentas Val
das Adamkus Lietuvoj mir
ties bausmę galop panaikino 
ir taip bespiegiančią ir besi-
spardančią Lietuvą į dvide
šimtąjį amžių ir pasaulio kul
tūringų tautų tarpą prieš pat 
šimtmečio pabaigą įtempė, 
Naujosios sąjungos vadas Ar
tūras Paulauskas siūlo tą 
klausimą dar spręsti Lietuvos 
žmonių referendumu. Tai, kad 
tokios inteligencijos ir išpru
simo žmonės, net buvę minist
rai, kurie pas „hilerius" svei
katos ieško ir juos „šefuoja", 
balsuotų, ar Lietuva tinka į 
Europos tautų bendruomenę 
įsijungti, tikrai verčia susi
mąstyti. Kiek dar laiko praeis, 
kol mūsų mylimos tėvynės sie
la iš tikro pagis be „hilerių" 
pagalbos? 

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, VA 

KREIPIMASIS I IŠEIVIJOS 
DD3NRAŠTI „DRAUGAS" 

Mūsų gimtojoje kalboje yra 
labai prasmingas posakis: 
„Moki žodį — žinai kelią". 
Šiuo posakiu norėtume pradė
ti mūsų kreipimąsi į Jus, ger
biamieji, nes jis ypač tinka 
problemai, dėl kurios Jums 
rašau. 

Taigi kelią mes pasirinkome 
— mūsų tikslas įsilieti į 
NATO. Lietuvos kariuomenė 
šiam tikslui skiria daug pas
tangų ir viena jų — anglų kal
bos ir NATO kraštų vartoja
mos karinės terminologijos 
studijos, kurių rezultatas būtų 
geras mūsų karių susikalbė
jimas, sąveikaujant su NATO 
valstybių kariuomenėmis 
bendrų mokymų, misijų ir ki
tų renginių metu. Tai labai 
svarbus uždavinys, kurį pa
lengvintų gerų žodynų turėji
mas. 

Tam tikslui Krašto apsau
gos ministerija inicijavo NA
TO karinės terminologijos žo
dyno (NATO Glossary of 
terms and definitions), iš viso 
4,000 terminų su paaiškini
mais vertimą į lietuvių kalbą. 
Tai reikėtų padaryti kaip gali
ma greičiau. Gynybos štabe 
savanoriškai susikūrė grupė 
karininkų, neblogai mokančių 
anglų kalbą ir jau ėmėsi dar
bo. Tačiau to nepakanka, kad 
šis žodynas kaip galima grei
čiau išvystų dienos šviesa. 
Todėl ir kreipiamės į Jus, mie
li tautiečiai, prašydami pagal
bos ir šiuo konkrečiu darbu 
prisidėti prie svarbaus Lietu
vos kariuomenei projekto. Jei
gu atsilieptų kelios dešimtys 
mūsų išeivijos lietuvių, mo-

A.tA. 
KAZIMIERAS RIŠKUS 

Gyveno Hillside, IL. 
Mirė 1999 m. sausio 9 d., 1:25 vai. p.p., sulaukęs 89 metų. 
Gimė Čita, Sibire. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Nuliūdę liko: žmona dr. Stasė Traškeviciūtė, duktė Aldona, 

sūnus Kęstutis Povilas, marti Aldona, sūnus Jurgis, marti 
Rita; anūkai: Vida Keene, vyras Jeff, Audra, Andrius ir Alisa 
Riškai; Justinas, Paulius ir Antanas Riškai; brolio duktė 
Nijolė Gierštikienė su šeima; svainis Jonas Traška su žmona 
Ona ir jų šeima bei kiti gimnės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis buvo baigęs Valstybinę Gelžkelių akademiją. 
A.a. Kazimieras Riškus pašarvotas antradienį, sausio 12 

d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės trečiadienį, sausio 13 d. Iš laidojimo namų 9 :30 
vai. ryto a.a. Kazimieras bus atlydėtas į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių Velionis bus 
palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, duktė, sūnūs, anūkai ir ki t i giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus Tel. 800-994-7600 

Mylimai Dukrelei 

A.tA. 
SIGITAI DUOBAITEI -

SERRA 
per anksti Amžinybėn išėjus, skausmo prislėgtą Motiną 
REGINĄ DUOBIENĘ, vyrą VITĄ SERRĄ, sesutę 
GINTRĄ, brolį VALDĄ su šeima ir ki tus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lietuvos Dukterų 
Juno Beach, FL skyrius 

Brangiam Sūnui 

A.tA. ••\T.-t t f* 

ARŪNUI VĖLAVIČIUI 
mirus, tėvus ALFĄ ir DANUTE VĖLAVTČIUS giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Klemensas ir Anelė Žukauskai 
Irena Žukauskienė su šeima 

Bronius ir Virginija Žukauskai su šeima 
Vladas ir Julytė Žukauskai su šeima 

MARIJAI LUŠIENEI -
ARMINAITEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame dukterims IRENAI 
VErTTENEI ir VIDAI PENTKTENEI, jų šeimoms, giminėms 
ir artimiesiems. 

Eugenija ir Antanas Bačiuliai 
Stasė Cibienė 

Aleksandra ir Jonas Čereškos 
Aniceta ir Antanas Januškos 

Bronė Kuodienė 
Irena ir Česlovas Mickūnai 

kančių anglų ir lietuvių kal
bas, kurie savo pastangomis, 
savo namuose, prisidėtų prie 
Lietuvos kariuomenės vysty
mo, mes turėtume nepakarto
jamą pavyzdį, kaip galima 
dirbti kartu ir siekti mūsų vi
sų bendro tikslo. 

Prašytume kaip galima grei
čiau pranešti savo apsispren
dimą, nurodant savo pavardę, 
vardą, adresą, telefoną, faksą 
ar E-mail. Tada mes Jums 
atsiųstume į namus pluoštelį 
žodyno ir visi kibsime į darbą. 
Organizuoti šią talką kvie
čiame padėti ir įvairias išei
vijos organizacijas. 

Mūsų adresas: KAM Gyny
bos štabas, (Žodyno talkos pro
jektas), Šv. Ignoto 8/29, 2001 
Vilnius, Lietuva (Lithuania), 
tel.: +3702 735-696, faks: 
+3702 226-170, E-mail: rai-
mis@kam.kam.lt 

NAUJI APLEISTŲ 
VAIKŲ NAMAI 

Kauno senamiesčio Vaikų 

dienos centras, kurį lanko 42 
rizikos grupės vaikai, lapk
ričio viduryje persikėlė į nau
jas patalpas, kuriose anksčiau 
buvo įsikūrusi Kauno arkivys
kupijos kurijos ekonomo tar
nyba. Prie Kauno arkikated
ros ir Vilniaus gatvės pože
minėje perėjoje elgetavę vai
kai, padedami pedagogų so
cialinių darbuotojų, Vaikų die
nos centre turi galimybę pa
ruošti pamokas, du kartus 
per dieną pavalgyti; be to, cen
trui talkinantys savanoriai 
moko vaikus muzikuoti, pieš
ti, įvairių rankdarbių, spren
džia su jais kryžiažodžius. 
Vaikams daug dėmesio skiria 
Kauno arkikatedros klebonas 
K. Grabauskas. Vaikai ir auk
lėtojai, anksčiau glaudęsi baž
nyčios šventoriuje esančiose 
ankštose patalpose, dabar 
džiaugiasi erdviais žaidimų, 
ruošos kambariais, valgykla, 
dušu ir kitais patogumais. 
Centrą remia Toronto Lietu
vos kankinių parapija. 

mailto:mis@kam.kam.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

„Mr. S h i m k u s Goes to 
Washington" — tokiu pava
dinimu 11 TV kanalas sekma
dieni, sausio 10 d., transliavo 
valandos ilgio programą apie 
Atstovų rūmų narį (R.-IL) 
John Shimkų. Programa buvo 
gerai paruošta, apėmė ne tik 
„naujoko" John Shimkus įsi
liejimą į sunkų ir atsakingą 
darbą Atstovų rūmuose Va
šingtone, bet ir jo privatų 
gyvenimą, šeimą, siekius. 

PAŠTAS VĖL PAKĖLĖ 
PERSIUNTIMO KAINAS 

Nuo praėjusio sekmadienio 
eilinio laiško persiuntimas pa
brango 1 centu — dabar, 
užuot 32 centų, kainuoja 33 
et. Tuo pačiu pabrango ir ki
tos pašto siuntos: laikraščiai, 
žurnalai, siuntinukai. 

Nepaisant, kad per pasta
ruosius ketverius metus paš
tas turėjo nemažai pelno, kai
nų pakėlimą mėgina pateisin
ti 1971 metais patirtu apie 4 
milijardų nuostoliu. Tarp kit
ko, paskutinis kainų pakė
limas buvo kaip tik prieš ket
verius metus. 

Tačiau vargiai paštui pa
vyks pasipelnyti iš šio kainų 
pakėlimo, nes vis daugiau 
žmonių pradeda susižinojimui 
naudoti faksą, elektroninį 
paštą ir ki tus būdus, kurie ir 
patikimesni, ir greitesni. 

Kol perėjimas prie naujų 
tarifų visiškai įvyks, kaip pa
prastai , išleidžiami ženkliu
kai be kainos pažymėjimo, tik 
su raide — šį kartą j au H. 
Taip pat bus galima gauti 1 
et. ženkliukų, kuriuos reikės 
papildomai priklijuoti šalia 32 
et. Norime priminti, kad ga
vėjui bus užkrautos papildo
mos išlaidos, jeigu siuntėjas 
neužklijuos pakankamo dy
džio ženkliuką ant laiško, tad 
savo skaitytojų prašome šią 
taisyklę įsidėmėti. 

MIESTO GYVENTOJAMS 
SIŪLOMA GRIEBTIS 

KASTUVŲ 

Sausio mėnuo, apdengęs 
Čikagos miestą (ir jo apy
linkes) giliais sniego patalais, 
padarė daug nuostolių ir ne
patogumų. Gyventojai skun
džiasi, kad nenuvalytos šalu
tinės gatvės, nors didžiosios 
yra pravažiuojamos, riėišve-
žamos šiukšlės, neįmanoma 
automobilių ištraukti iš pus
nynų ar garažų, miesto susi
siekimo priemonių veikla šlu
buoja. Tačiau tiek pat, o gal 
dar daugiau, nepatogumų su
daro pusnynuose paskendę 
šaligatviai, ypač ties gatvių 
sankryžomis. Nors kai kurie 
žmonės pasistengia padaryti 
pėstiesiems bent praėjimo ta
kelį, daugelyje vietų sniegas 
net nepajudintas. Laiškane
šiams, vaikams, einantiems į 
mokyklą, vyresnio amžiaus 
gyventojams, žmonėms su ne
galiomis yra beveik neįmano
ma tokiais šaligatviais praeiti. 

J au bent 50 metų galioja 
Čikagos miesto tarybos priim
tas nutarimas, kad namų sa
vininkai, o taip pat ir nuomi
ninkai, jeigu savininkas tame 
name negyvena, privalo per 
24 valandas nuvalyti prie na
mo esančius šaligatvius, arba 
bent prakasti taką, kad būtų 
praėjimas. Jei patys nepajėgia 
tai padaryti, turi pasamdyti, 
kas sniegą nukastų. 

Po didžiosios pūgos 1979 m. 
įvesta pataisa, kad nuosa
vybės savininkas nėra atsa
kingas, jeigu praeivis parkris 
ir susižeis ant jau nuvalyto 
šaligatvio. Deja, bent Čikago
je, dar niekas nebuvo baustas 
už sniego nenukasimą nuo 
šaligatvio, nors kai kuriuose 

Čikagos studentai ateiti
n inkai , po jų suruoštų Ateiti
ninkų kūčių, per Marių Poli-
kaitį „Draugui" atsiuntė ma
lonų padėkos laiškutį ir 50 
dol. auką už pranešimais pri
sidėjimą prie šio renginio sėk
mingumo. Nuoširdžiai dėkoja
me už įvertinimą ir paramą 
dienraščiui. Šiuo studentai 
ateitininkai rodo gražų pavyz
dį daugeliui organizacijų, ku
rios nuolat prašo pakartotinai 
spausdinti pranešimus apie jų 
numatomus renginius ir ilgus 
tų pelningų renginių aprašy
mus, bet nepareiškia dėl to jo
kio įvertinimo „Draugui", ku
ris buvo svarbus veiksnys tų 
renginių sėkmingumo. Di
džiuojamės jaunimu, kuris su
pranta spaudos svarbą ir ver
t ina jos reikšmę. » 

Dr. Jolanta Peckus , 
Northfield, IL, siųsdama pre
numeratos mokestį, pridėjo 
105 dol. auką. Nuoširdus 
ačiū! 

Gražina Gražienė, Dow-
ners Grove, IL, už kalėdines 
korteles ir 1999 m. kalendorių 
atsiuntė 100 dol. auką. Ačiū, 
ačiū! 

Praėjusi penktadieni 
(sausio 8 d.) S. Viščiuvienės 
reportažėlyje apie Brighton 
Parko Nekalto M. Prasidėjimo 
parapijos 20-osios kuopos są-
jungiečių kūčias, yra klaida — 
tur i būti Monika Gudaitienė, 
ne Monika Sudaitienė. Čia dar 
kartą norime priminti vi
siems, rašantiems į „Draugą", 
ypač kreipti dėmesį į pa
vardes, nes ne visi rankraščiai 
yra lengvai įskaitomi. Geriau
siai rašyti rašomąja mašinėle 
arba kompiuteriu, tuomet pa
sitaikys mažiau klaidų. 

Pal. Jurgio Matulaičio 
mirt ies 71-mos met inės bus 
minimos sekmadienį, sausio 
24 d., 10:30 vai. r. šv. Mišio-
mis Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Po Mišių 
minėjimas tęsiamas parapijos 
salėje. Minėjimą ruošia Nekal
to. Pr. M. Marijos seserų vie
nuolijos Čikagos ir apylinkių 
rėmėjai. Visi kviečiami. Po 
minėjimo visi raginami daly
vauti 3 v.p.p. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
„Dainavos" ansamblio ruošia
mame religiniame koncerte. 

c I.CVllt'I 

Gražina Liautaud su mažąja Ko 

GRAŽINOS IR JIM LIAUTAUD KALĖDŲ 
VAIŠĖS 

1998 m. gruodžio 20 d., kino ir dr. R. Švobienė. Bi ru tė m. 
kaip daug metų iš eilės, J im ir 
Gražina Liautaud (Lietuvos 
Vaikų vilties komiteto pirmi
ninkė) pas save sukvietė į Či
kagą iš Lietuvos atvažiavu
sius gydytis Lietuvos vaikus, 
kuriuos globoja Lietuvos vai
kų viltis (LW). Į Kalėdų vai
šes atvyko ir vaikų mamos. 
LVV nariai ir savanoriai talki
ninkai. 

Šiemet atvyko ypač gausus 
būrys svečių. Kai jie ėjo kori
doriumi, išpuoštu lemputėmis 
ir žaisliukais, kuriuos vaiku
čiai galėjo nusikabinti ir pa
siimti, girdėjosi mažųjų ir su
augusiųjų nuostabos balsai. 
Vieni atvyko pirmą kartą, kiti 
jau buvo svečia vesi pas G. ir 
J . Liautaud ir anksčiau, bet 
besiartinančių Kalėdų šventiš
kos nuotaikos buvo apimti vi
si! Visus sutikdamas, lietuviš-

Jasaitienė, LVV komiteto rei
kalų vedėja, irgi tarė keletą 
žodžių, dėkojo Gražinai ir J i m 
Liautaud už puikias vasaros 
atostogas, kurias šie surengė 
LVV vaikams, mamoms, komi
teto nariams ir savanoriams 
savo poilsiavietėje VVisconsine. 
Gražina Liautaud dabar už
kvietė visus atostogoms ir kitą 
vasarą. 

Pc to svečių lau^ė gardžios 
lietuviškos vaišės, o po j ų — 
„Kalėdų senelis" — Gražina 
Liautaud daiino vaikučiams jų 
širdeles labai nudžiuginusias 
dovanas. Ji pakvietė A. 
Šmulkštienę išdalinti ir vai
kams skirtas knygas anglų 
kalba, kurias Gražina suma
niai parinko. (Visi atvykę vai
kai mokosi angliškai. Vieni , 
kad neužmirštų, ką yra pra
dėję savo mokyklose Lietuvo-

ku „Labas" sveikino pats Jim je, kiti — pradeda iš pradžių). 
Liautaud. 

Svečiai, pasiskirstę būre
liais, šnekučiavosi, džiaugėsi 
didele, gražiai papuošta eglu
te, Betliejuku, angelais ir ki
tais kalėdiniais papuošimais. 
Ne vienas grožėjosi ir puikiu 
Amerikos impresionistų pa-

Tą vakarą buvo atvykę šie 
vaikučiai su mamomis: pati 
jauniausia. 2 metukų Katry-
nėlė, Živilė, Dovilė, Agnutė, 
Rūta, Gabrielė, Miglė ir Eglė. 

Vienoms mergytėms operaci
jos jau padarytos ir jos sveiks
ta, kitoms — dar bus daromos, 

veikslų rinkiniu, ir Čikagos Visi šie vaikai atvyko kamuo-
vaizdais, kuriuos apšvietė per jami sunkių ortopedinių nega-
didžiulius langus daugybė Ka- iių, kurias galima gydyti tik 

RUOŠIAMAS TRIJŲ 
PASKAITŲ CIKLAS 

„Lietuva amžių bėgyje" -
taip vadinsis trijų paskaitų 
ciklas Lietuvos istorijos temo
mis. J is bus ruošiamas Balze-
ko lietuvių kultūros muzieju
je. Kviečiama ne tik išklausyti 
paskaitų, kurias skaitys Vida 
Baliutavičienė, Mažeikių Ga
bijos gimnazijos mokytoja -
metodininkė, bet ir pasikal
bėti istorijos temomis. Vasario 
3 d. 7 val.v. bus skaitoma pas
kaita „Lietuva senovėje ir vi
duramžiais", kovo 3 d. 7 val.v. 
- „Rusijos okupuota Lietuva 
1795-1915 m. ir 1940-1990 m." 
ir balandžio 7 d. 7 vai. v. klau
sytojai išgirs pranešimą „Lie
tuvos Respublika 1918-1940 
m. ir 1990 m. iki Šių dienų". 

priemiesčiuose taikomos pini
ginės baudos. 

Atrodo, kad žmonės labiau 
rūpinasi savo automobilių iš 
sniego išlaisvinimu, negu pra
eivių saugumu. Prasikapstęs 
mašinai pastatyti vietą ties 
savo namais, ne vienas vai
ruotojas „nuosavybės teisę" 
paskelbia, pastatydamas kėdę. 
staliuką ar kokį kitą daiktą, 
kad kažkas tos vietos neuž
imtų. Tačiau Čikagoje tai ne
legalu — gatvės priklauso 
miestui ir niekas neturi teisės 
bet kokiu būdu jas „rezer
vuoti" saviems reikalams. 

ledinių šviesulių. Vaikučiams 
ant stalelių buvo padėta užsi
ėmimų — piešimo reikmenų. 

Visiems susirinkus, LVV 
pirmininke Gražina Liautaud 
pasveikino svečius ir pristatė 
dvi viešnias iš Lietuvos: LVV 
skyriaus Lietuvoje pirm. Ele
ną Gervickienė ir „Valstiečių 
laikraščio" Kaimo vaikų fondo 
vedėją dr. Reginą Švobienę. E. 
Gervickienę, visus pasveikinu
si, įteikė Gražinai Liautaud 
vaikučių dovanėlę — paukš
telį (LVV simbolį ir sveikini
mo bei padėkos atvirutę. Švei

čia, Shriner ligoninėje. Nors 
Lietuvoje jau yra padary ta ir 
daroma labai daug operacijų, 
bet sunkiai išgydomi vaikai 
kol kas dar siunčiami į JAV. 
J au yra atvežta daugiau kaip 
100 vaikų, daugiausia į Čika
gą, kai kurie vaikai į Los An
geles. San Francisco ir Tam
pa, kur yra L W .-kyriai. 

Tarp Vilniaus universi teto 
Vaikų klinikos ortopedinio 
skyriaus. 1993 m. ten įsteigtos 
LVV ortopedinės operacinės, 
vyksta glaudus bendradar
biavimas su Shriner ligonine: 

jau 9-tą kar tą Shriner ligo
nines žymus chirurgai, vado
vaujami vyr. chirugo dr. John 
Lubicky. seseles ir kt. perso
nalas vasario men. vyks j Lie
tuvą. O iš Lietuvos Lietuvių 
fondo, Atviros Lietuvos fondo 
ir LVV komiteto dėka jau 
buvo atvykę penki daktarai ir 
kelios seselės, kad pagilintų 
savo žinias. 

Po gražaus pasisvečiavimo, 
j au vėlų vakarą visi, dėkingi 
Gražinai ir J i m Liautaud, 
skirstėsi namo, dalindamiesi 
nepamirš tamais įspūdžiais. 

A l d o n a Smulkt ienė 

Marųuet t e P a r k o n a m u 
s a v i n i n k u organizacijos na
rių sus i r inkimas šaukiamas 
sausio 15 d., penktadienį, 6:30 
vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje 6820 S. 
Washtenaw. Susirinkime da
lyvaus ir valdžios pareigūnai. 
Bus įvairių pranešimų, aiš
kinami įvairūs skundai. Na
riai ir svečiai maloniai pra
šomi dalyvauti . Po susirinki
mo — kavutė . 

„Dainavos" ansambl i s 
kruopščiai repetuoja, besi
ruošdamas religiniam koncer
tui, kuris įvyks sausio 24 d., 3 
vai. p.p., Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje (Mar
ųuette Parke) . Ansamblis lau
kia Jūsų visų atvykstant į šį 
gražų koncertą! Tikrai bus 
miela pasiklausyti gražių gies
mių ir išgirsti kompozitoriaus 
Faure „Reąuiem". 

PLC L e m o n t e , Lie tuviu 
da i l ė s muziejuje , ruošiamasi 
paminėti 1991 m. sausio 13 
dienos įvykius Vilniuje. Į 
minėjimą atvyksta buvęs po
litinis kalinys, dabar Lietuvos 
Seimo narys V y t a u t a s Ci-
nauskas . Bus ir meninė pro
grama. Minėjimas prasidės 1 
vai. p.p., jį organizuoja JAV 
LB Kultūros taryba. 

„Sie tuvos" skaut in ink ių 
ir vyr. s k a u č i ų draugovės 
sue iga šeštadienį, sausio 16 
d.. 1 vai. p.p. vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Bus apta
riami draugovės einamieji rei
kalai ir v.s. Alės Namikienės 
pašnekesys. Visos sesės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti. 

I svečius pas Gražiną Liautaud atvyksta Gabrielė ir jos mama E. Gervic
kienė. 

Oikagos lituanistinės mokyk os mokinuku K.ileclu eglutės Sv«>ntėjr 

• G a u t a s l a i š k a s 
„Lie tuvos naš la i č ių globos 
komitetui: siunčiame $100, tai 
likutis suaukotų pinigų, skirtų 
gruodžio 22 d. „Drauge" iš
spausdintam mirties praneši
mui apie a.a. Ltn. Joną Stel
moką. L i ū d i n t y s P i rmojo 
Lie tuvos P r e z i d e n t o K a r o 
Mokyklos XX la idos k a r i 
ninkai." Pasirašė įgaliotinis A. 
J . J a n k ū n a s . Lietuvos naš 
laičių vardu dėkojame Karo 
mokyklos XX la idos k a r i 
ninkams. „L ie tuvos Naš la i 
č iu globos" komitetas, 2711 
West 71st St., C h i c a g o IL 
60629. (sk.) 

• Greitai persiunčiame ir 
pristatome siuntinius Lietu
voje. Pers iunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notar izuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija te l . 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2147 A t l a n t i c 
Express Corp. (sk) 

• Pinigai, s iuntiniai , tel. 
k o r t e l ė s , a u t o m o b i l i a i ir 
p e r k r a u s t y m a i į L ie tuvą 
TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
Street , Chicago, IL 60629. 
Tel. 1-773-838-1050. (sk.) 

• Baltia Express , 7269 S. 
Harlem Ave., Bridgeview, IL, 
praneša, kad visi kalėdiniai 
s iunt iniai oru ir laivu buvo 
laiku pristatyti prieš Kalėdas. 
Oro s i u n t a s i š s i u n č i a m e 
kiekviena triačiadieni . Tel. 
800-772-7624. (sk.) 

• L i e t u v o s P a r t i z a n u 
Globos fondo v a l d y b a dė
koja aukotojams . Aukojo: 
$100 K. G. Ambrozaitis, MD; 
Bruno P. Andriukaitis; dr. Vida 
Tumasonienė; $50 Egidijus ir 
Vida Radveniai; Ona Matu-
šai t ienė; Edmundas , Donna 
Laukiai; $25 Antanas ir Ani
ceta J a n u š k o s ; $20 Mari ja 
Graužinienė, R. A. Kiršteinas; 
$10 J. Petuška. Aukos nura
šomos nuo mokesčių. Aukas 
siųsti: LP.G. Fund, 2711-15 W. 
71 St, Chicago, IL 60629. (sk ) 

• A.a. A ldonos Umbra-
sienės atminimui laidotuvėse 
šeimos ir artimųjų suaukotus 
$480 „Sau lu te i " , Lietuvos 
vaikų globos būreliui, atsiuntė 
jos duk tė Dal ia Zurai t ienė 
metams paremti du vaikučius. 
„Saulutė nuoširdžiai dėkoja už 
auką ir reiškia užuojautą a.a. 
Aldonos Umbras ienės a r t i 
miesiems, (sk.) 

• „ N u o š i r d ž i a u s i a i 
sve ik iname j u s , mieli Lie
tuvos n a š l a i č i a i , K r i s t aus 
užgimimo ir Naujųjų metų 
švenčių proga ." Tokį svei
kinimą su $75 auka „Sau
lutei", Lietuvos vaikų globos 
būreliui, a t s i un t ė Lemonto 
Maironio l i tuan is t inės mo
kyklos „Geležinio vilko" isto
rijos būrelio nariai ir jų vadovė 
Gražina Sturonienė. „Saulutė" 
labai dėkoja „Geležinio vilko" 
mokiniams, būreliui už pras
mingą dovaną Jėzaus Gimta
dienio proga . Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd, 
Buffalo Grove, IL 60089. (sk.) 

• S e n a t o r i u s ir p o n i a 
Richard D u r b i n a t s iun t ė 
$200 auką Lithuanian Mercy 
Lift, k u r i sk i r i ama Onos 
Kutkaitės - Durbin fondui, 
Ju rbarko ligoninėje. Sena
torius Durbin pritaria ir remia 
Lithuanian Mercy Lift darbus 
nuo pat pirmų LML įsisteigimo 
dienų. LML nuoširdžiai dėkoja 
Senatoriui ir jo visai šeimai už 
auką. (sk.) 

• Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai įvertina aukas , 
kurios p a d e d a LML tol iau 
teikti medicinišką pagalbą 
sunkiai sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. LML dėkinga se
kantiems aukotojams: Graži
nai ir Jim Liautaud - $1000, 
Irenai Denihan - $1000. Van
dai ir Zenonui Petkams - $600, 
Raymond ir Dolores Petkams -
$250 ir Chicago Lithuanian 
Women's Club - $250. Didelis 
ačiū aukotojams! (sk.) 
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