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Lietuvos prezidentas
lankėsi pas
Šventąjį Tėvą

Danijos ministras
kalbėjo apie NATO ir
Europos Sąjungos
plėtimą
Vilnius, lapkričio 23 d. (LA)
— Lietuvoje viešintis Danijos
užsienio reikalų ministras Niels
Helveg Petersen leido suprasti,
kad jo šalies vyriausybė nėra
greito NATO plėtimo šalininkė,
tačiau palankiai įvertino Lietu
vos siekį iki amžiaus pabaigos
tapti tikrąją Europos Sąjungos
nare. Petersen nuomone, Lie
tuvos ir Rusijos tarpusavio prob
lemos dėl Karaliaučiaus srities
nesukliudys Lietuvai įstoti į
Vakarų organizacijas.
Spaudos konferencijoje Vil
niuje Niels Petersen pažymėjo,
kad saugumo srityje pasiekta
labai teigiamų poslinkių. Ir Lie
tuva, ir Danija gerai pasinau
dojo „Partnerystės taikos labui”
programos teikiamomis galimy
bėmis. Lietuvos kariai dalyvau
ja Danijos taikos palaikymo da
liniuose buvusioje Jugoslavijoje
— danų batalione Kroatijoje.
Ministras pabrėžė, jog Danija
labai patenkinta tokiu bendra
darbiavimu.
Danijos ministras nurodė kaip
teigiamą dalyką saugumo srity
je tą faktą, kad šį pavasarį
Lietuva tapo Vakarų Europos
Sąjungos asocijuota partnere.
Gerai vyksta ir Baltijos jūros
valstybių bendradarbiavimas.
Petersen sakė, kad NATO
partnerystės programa jau
savaime suteikia galimybę tapti
NATO nare. Tačiau jis atkreipė
dėmesį, kad tai nereiškia, jog
šalis šiandien ar rytoj jau taps
NATO nare. NATO partnerys
tės programa numato narystę
ne proceso pradžioje, o pabaigoje
— kaip bendradarbiavimo rezul
tatą. Būtent toks ir yra Danijos
požiūris šiuo klausimu. Tokios
koncepcijos Danija laikysis ir
NATO ministrų susitikime,
vyksiančiame gruodžio mėnesį
Briuselyje. Tas susitikimas bus
labai svarbus, nes ten bus
svarstoma NATO ateitis ir jos
plėtimas.
Gylys pritaria laipsniškai
NATO evoliucijai
Danijos užsienio reikalų mi
nistro išdėstytoms mintims
visiškai pritarė Lietuvos už
sienio reikalų ministras Povilas
Gylys. Jis sakė, kad jo nuosta
tos atitinka danų koncepcijai.
Gylys sakė atidžiai susipažinęs
su NATO generalinio sekre
toriaus Willy Claes Vašingtone
pasakyta kalba. Claes kaip tik
ir kalbėjo apie laipsnišką,
evoliucinį NATO plėtimą. „Ma
tyt, galvoje turimas ribotas
NATO plėtimas. Sprendimas

Įvesta nauja skrydžių
valdymo sistema
Vilnius, lapkričio 24 d. (LA)
— Nuo lapkričio 24 d. Vilniaus
aerodrome oficialiai buvo įvesta
nauja Lietuvos Respublikos
skrydžių valdymo sistema. Ji
buvo kuriama dvejus metus
kartu su Prancūzijos „Thomson”
firma — reorganizuojant ir per
tvarkant Lietuvos valstybine
skrydžių valdymo tarnybą
(VSVT). Pertvarkymai kainavo
apie 15 milijonų dolerių.
Virš Lietuvos aptarnaujamos
teritorijos kas mėnesį skrenda
4,000-5,000 lėktuvų, kurių dau
giau kaip 90% tik praskrenda.
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plėstis priimtas, tačiau kaip jis
bus įgyvendinamas?”, klausė
Gylys. Jis pažymėjo, kad visos
saugumą kuriančios šalys — ir
NATO, ir nepriklausančios šiai
gynybos organizacijai — supran
ta, kad tai evoliucinis procesas.
„Didžiausią susirūpinimą kelia
tai, kad Europos kontinentas
nebūtų padalytas į dvi konfron
tuojančias stovyklas. Tai pažy
mėjo ir Claes. Jei nepavyks
užkirsti kelio, tokiam padali
jimui, vėl iškils šaltojo karo
grėsmė. Visos šalys supranta,
koks trapus yra pasaulis ir kaip
atsargiai reikia jame elgtis”.
Anot Gylio, dažnai pervertina
mas karinis aspektas. „Ne taip
svarbu turėti skėtį virš galvos,
kiek svarbu išvengti lietaus”.
Gylys pabrėžė, jog kažin ar
įmanoma būtų sukurti individu
alų saugumą.
Narystė Europos Sąjungoje
2000 metais — įmanoma

Niels Petersen su mielu noru
sutiko pakomentuoti, ar ne per
drąsus buvo Lietuvos premjerė
Adolfo Šleževičiaus prieš dešimt
dienų padarytas pareiškimas^
kad Lietuva turi tapti Europos
Sąjungos nare iki 2000 metų.
Danijos ministras nurodė, kad
1996 metais ES šalys surengs
vyriausybių konferenciją. Viena
iš svarbiausių temų — kaip tu
rės prisitaikyti Europos Są
junga, kad galėtų priimti naūjus narius. Svarstymas užtruks
iki 1996 metų pabaigos arba net
iki 1997 metų. Todėl 1998 rųetais jau būtų galima pradėti de
rybas dėl stojimo į Europos Są
jungą. Joms prireiktų kokių me
tų. Taigi apie 2000 metais Eu
ropos Sąjunga jau galėtų pasi
pildyti naujais nariais. Todėl
Petersen nuomone, šalims, no
rinčioms stoti į Europos Są
jungą, reikia ruoštis atsižvel
giant į šį tvarkaraštį.
Danijos užsienio reikalų mi
nistras sakė, kad Baltijos šalių
priėmimo taisyklės bus tokios
pat, kaip ir kitų šalių. Tikimasi,
kad lapkričio 28 d., Europos Ta
ryba duos leidimą pradėti dery
bas su Lietuva dėl asocijuotos
narės statuso. Jau yra šešios
asocijuotos narės: Lenkija,
Čekija, Vengrija, Slovakija,
Rumunija, Bulgarija. Taigi mo
delis nustatytas, jis bus tai
komas ir Baltijos šalims. Peter
sen pažymėjo, kad į Europos Są
jungą bus lengviau įstoti, jei
pačios valstybės bus gerai pa
siruošusios. Asocijuotos narės
gali paspartinti savo įstojimą,
jei pasistengs vaisingai išnau
doti likusį laiką, dar iki derybų
pašalinti kuo daugiau kliūčių.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas Jonas Andriškevičius Šių metų gegužės mėnesį prakirpo
kaspiną atidarydamas foto parodą „Kovojanti Lietuva 1944-1954” apie Lietuvos partizanines
kovas. Lapkričio 23 d., minint Lietuvos kariuomenės 76 metų sukaktį, jis atidarė foto parodą
iš Jungtinių Tautų taikos palaikytojų Kroatijoje sudėtyje tarnaujančiu Lietuvos karių gyvenimo.

Lietuvos atgimstančios
kariuomenės šventė
Vilnius, lapkričio 24 d. (LA)
—- Lapkričio 23 d. Lietuvoje
buvo švenčiama Lietuvos Ka
riuomenės šventė. Kaip rašo
Linas Kontrimas „Lietuvos
aide”,, šventė prasidėjo šven
tomis Mišiomis Vilniaus Arki
katedroje. Arkivyskupas Aud
rys Juozas Bačkis linkėjo
Lietuvos kariams būti šalies
taikos saugotojais, taip pat
neužmiršti dvasinių, moralinių
vertybių. Po Šv. Mišių Lietuvos
kariuomenės būriai Gedimino
prospektu žygiavo į Vilniaus
Nepriklausomybės aikštę, kur
vyko iškilminga Vilniaus įgulos
padalinių rikiuotė, dalyvaujant
Pirmajam Lietuvos taikos pa
laikymo Kroatijoje būriui,
Vidaus reikalų ministerijos
policijos ir Vidaus tarnybos bū
riams.
Iškilmingos rikiuotės metu į
karius kreipdamasis Lietuvos
prezidentas Algirdas Brazaus
kas pabrėžė, kad Lietuvos ka
riuomenė jau baigė jaunatvišką
ir veržlų kūrimosi etapą ir

Lietuvos pašto
ženklas Kalėdoms

Vilnius, gruodžio 2 d. (Elta) —
Gruodžio 3-ąją į apyvartą išlei
džiamas naujas Lietuvos pašto
ženklas, skirtas šv. Kalėdoms.
Šia proga šeštadienį sostinės
centriniame pašte laiškai bus
antspauduojami specialiu pir
mosios dienos kalendoriniu žy
mekliu.
Naujajame pašto ženkle pa
vaizduota Šv. Mergelė Marija su
kūdikiu ant rankų. Jo autorė —
dailininkė Ieva Načiulytė. Šven
tinis pašto ženklas išspausdin
tas Vengrijoje — Budapešto ver
tybinių popierių spaustuvėje,
pusės milijono egzempliorių
tiražu. Ženklo nominalas — dvi
Sutartis dėl Rusijos karinio dešimt centų.
tranzito prisidėtų prie
regiono stabilumo
artėti prie Vakarų struktūrų.
Paprašytas pakomentuoti Lie
Ministro teigimu, Danijos ir
tuvos ir Rusijos rengiamą su Lietuvos santykiai plėtojami
tartį dėl karinio tranzito į Ka produktyviai: didėja verslo,
liningradą, Danijos užsienio rei prekybos, investicijų apimtis.
kalų ministras sakė, kad ragin Danija investavo Lietuvoje apie
tų Lietuvą ir Rusiją kuo grei 13 milijonų dolerių. Ypač Dani
čiau baigti derinti šią sutartį, ja yra parėmusi Lietuvą per va
nes ji prisidėtų prie regiono sta dinamąjį Demokratijos fondą.
bilumo. Ministras gerai įvertino Šis fondas jau remia 218 bend
Lietuvos pasiūlymus ir pasi rų projektų. Užmezgus glaudes
džiaugė, kad tokia sutartis ren nius dvišalius ryšius labiau pra
giama. Petersen pabrėžė, kad ji dėjo bendrauti ir paprasti pi
tikrai nesutrukdys Lietuvai pri- liečiai.

nuotraukos iš Lietuvos Pirmo
jo taikos palaikymo būrio karių
gyvenimo Kroatijoje šių metų
rugpjūčio lapkričio mėnesiais.
dabar žengia brandos keliu.
Visose Krašto apsaugos siste
Skambant maršui, Lietuvos ka mos padaliniuose buvo atvirų
riuomenės iškilminga rikiuotė durų diena, Lietuvos miestų
pražygiavo pro prezidentą, įgulose vyko šventiniai rengi
krašto apsaugos ministrą Liną niai.
Linkevičių, kariuomenės vadus
Pažymint Lietuvos kariuo
ir visus susirinkusius demon menės dieną, Lietuvos konsulas
struodama ne ginkluotės gausu Seinuose Vidmantas Povilionis,
mą, o karišką šaunumą ir pa Lenkijos lietuvių organizacijų
sitempimą.
atstovai padėjo gėlių Seinuose ir
Tą pačią dieną Lietuvos Seimo Berznike ant lietuvių kareivių,
rūmuose buvo atidaryta Tado žuvusių 1919-1920 metais kovo
Dambrausko fotoparoda, skirta se už nepriklausomybę, kapų.
Kariuomenės dienai. Parodoje

Atkuriant Lietuvos
kariuomenę reikėjo
padaryti daugiau
Vilnius, lapkričio 23 d. (LA)
— Lietuvos kariuomenės 76
metų sukakties proga „Lietuvos
aidas” paprašė kariuomenės
vadą generolą Joną Andriškevi
čių pasidalyti kai kuriomis min
timis.
Anot generolo, padaryta ma
žiau negu norėta. Norėjosi, kad
per tuos metus būtų aiškiau
pasiskirstytos kariuomenei va
dovybės ir Krašto apsaugos mi
nisterijos funkcijos, kad būtų
priimti svarbūs kariuomenės
įstatymai ir poįstatyminiai ak
tai.
Nėra saugumo koncepcijos ir
gynybos doktrinos. Gal patys
buvom per mažai aktyvūs. Nela
bai konkretus yra naujasis kraš
to apsaugos įstatymas, kurio
projektas šiomis dienomis turėtų
būti pabaigtas rengti. Norėjosi
atskirti kariuomenę nuo poli
tikos. Nepilnai pavyko tai pada
ryti.
Šiek tiek pavyko susistemin
ti kovinį rengimą. Pratybose
kariai pademonstravo geresnį
kovinį bei taktinį pasirengimą.
Kristalizuojasi karinių struk
tūrų samprata. Politikai ir eks
pertai kalba apie tai, kokia
turėtų būti Lietuvos kariuome
nė. Visa tai labai glaudžiai
susiję su saugumo koncepcija
bei gynybos doktrina. Kariškiai
jau mato, kaip turėtų atrodyti
kariuomenė.
Galime pasidžiaugti, jog daly
vaujame visuose renginiuose,
kurie organizuojami pagal
„Partnerystės taikos labui”
programą. Toliau kuriamas Bal
tijos šalių taikos palaikymo ba
talionas. Vienas būrys po atos
togų išskrenda atgal į Kroatiją.

Lapkričio 28 ir 29 dienomis
Baltijos valstybių kariuomenės
ir gynybos vadų susitikime
patikslinsim savo sampratas
apie Baltijos bataliono kūrimą.
Bataliono kariai intensyviai
mokosi anglų kalbos, netrukus
išvyks į Latviją, Adažės poli
goną, kuriame bus tęsiamas ka
rybos studijos. Konkretiname
planus dėl Ruklos mokymo cent
ro įsteigimo. Tai bus vienas pa
grindinių Baltijos bataliono
mokymo centrų. Jame būtų su
telktos pajėgos, grįžusios iš
Kroatijos kitų metų pradžioje.
Savo kolegoms norėčiau palin
kėti stiprybės. Ateinantys metai
bus dar sunkesni už šiuos. Su
prasdami, ką dirbame ir kam dir
bame, turime nugalėti sunku
mus. Stiprės valstybė, stiprėsime kartu ir mes, baigė savo
mintis generolas Jonas Andriš
kevičius.

Roma, gruodžio 2 d. (Elta) —
Iš Vatikano praneša Eltos spe
cialusis korespondentas Artūras
Mankevičius. Lietuvos prezi
dento Algirdo Brazausko vado
vaujamą delegaciją Vatikano
mieste penktadienį pasitiko
spalvinga Šveicaruos gvardiečių
garbės sargyba. Delegacija pa
gal Vatikano oficialų protokolą
buvo palydėta į Šventojo Tėvo
biblioteką. Čia popiežius ir pre
zidentas kalbėjosi vieni. Jų po
kalbis užtruko 30 minučių, nors
buvo numatyta 15.
Šventasis Tėvas domėjosi Lie
tuvos santykiais su kaimyninė
mis valstybėmis, valstybės ir
bažnyčios santykiais, po susi
tikimo su popiežiumi pasakė
prezidentas. Pokalbyje popiežius
prisiminė vizitą Lietuvoje, tei
ravosi apie bažnytinio turto
grąžinimą, išreiškė didelį su
sirūpinimą dėl karo buvusioje
Jugoslavijoje.
Šventasis Tėvas ir prezidentas
kalbėjosi su vertėju itališkai, o
asmeniniais klausimais — ir
lenkiškai. Popiežius Jonas
Paulius II ir Respublikos prezi
dentas A. Brazauskas abu pasa
kė kalbas, perskaitytas lietu
viškai.
„Bažnyčia gerai supranta,
kad tiesioginė politinė veikla
nėra jos misijos dalis”, pabrėžė
savo kalboje Šventasis Tėvas.
„Tuo pat metu, vis dėlto, ji taip
pat suvokia, jog negali atsisa
kyti dalyvavimo krašto gyveni
me, pasireiškiančio įnašu į
krašto atkūrimą, ypač atitinka
mais pasisakymais ir institu
cine parama”. Pareiškęs
džiaugsmą dėl Bažnyčios ir vals
tybės santykiuose Lietuvoje vy
raujančia tarpusavio pasitikė
jimo ir nuoširdaus bendradar
biavimo atmosfera, popiežius
palinkėjo Lietuvai taikingos
ateities ir gerovės.
Prezidentas Brazauskas Šven-

tajam Tėvui įteikė tris dovanas:
mozaiką iš gintaro, vaizduojan
čią Kryžių kalną, lietuviškai
išleistą Jono Pauliaus II knygą
„Meilė ir atsakomybė”, nuo
trauką, kurioje prieš metus už
fiksuotas popiežiaus ir prezi
dento susitikimas Vilniuje.
Popiežius įteikė prezidentui
Vatikane esančių meno kūrinių
reprodukcijų albumą. Po to
Šventasis Tėvas ir Lietuvos de
legacija tų pačių Apaštalų rūmų
popiežiaus Klemenso VIII salėje
susitiko su Lietuvos verslinin
kais ir žurnalistais, lydinčiais
Respublikos prezidentą jo oficia
laus vizito Vatikane metu.
Šventasis Tėvas, kaip pažymėjo
Vatikano protokolo darbuotojai,
parodė mūsų valstybės delegaci
jai ypatingą dėmesį. Jis kiek
vienam verslininkui paspaudė
ranką, pasikalbėjo, įteikė po
rožinį. Nors protokole nebuvo
numatyta, bet Šventasis Tėvas
priėjo ir prie žurnalistų, pasis
veikino su jais, pasikeitė ke
liomis sveikinimo frazėmis.
Po to Lietuvos prezidentas
susitiko su Vatikano valstybės
sekretoriumi kardinolu Angelo
Sodano. Penktadienį po pietų
Lietuvos delegacija lankėsi am
basadoje prie Šventojo Sosto ir
Maltos ordino bei pas Maltos or
dino Didįjį Magistrą Fra Andre
Bertiė. Lietuvos ambasadorius
prie Šventojo Sosto ir Maltos or
dino Kazys Lozoraitis sakė, kad
ryšiai su ordinu plėtojami nuo
1989 metų, kai ordinas vienas
iš pirmųjų Vakarų organizacijų
pradėjo siųsti humanitarinę pa
galbą laisvėjančiai Lietuvai.
Susitikimu su Maltos ordino
Didžiuoju Magistru ir riteriais
baigėsi Lietuvos prezidento ir jį
lydinčios delegacijos oficialus
vizitas Vatikane ir darbo vizitas
Italijoje. Vakare delegacija iš
Romos išskrido į Vilnių.

Lietuvos prezidentas vyksta
į ESBK konferenciją

Vilnius, gruodžio 2 d. (Elta) —
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas dalyvaus gruodžio
5-6 dienomis Budapešte vyk
siančiame Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo Konferenci
jos (ESBK) valstybių vadovų su
sitikime. Jis pakviestas pirmi
ninkauti vienam iš plenarinių
šio susitikimo posėdžių. Ple
narinių posėdžių pirmininkais
taip pat patvirtinti Vengrijos,
Vokietijos, Turkijos, Kipro ir
Estijos valstybių atstovai.
Į ESBK viršūnių susitikimą
pakviesti
Europos Tarybos,
Nauja įstaiga rūpinsis
NATO, Vakarų Europos Sąjun
pilių atstatymu
gos, UNESCO ir daugelio kitų
Vilnius, lapkričio 24 d. (LA) tarptautinių bei regioninių or
— Lietuvos vyriausybė leido ganizacijų atstovai. Tai bus
Statybos ir urbanistikos mi vienas svarbiausių įvykių šių
nisterijai įsteigti specifinės metų Europos politiniame gyve
paskirties valstybių įmonę — nime.
Eltos korespondento paklaus
Vilniaus pilių direkciją. Ši
tas,
ko Europa ir jos tautos gali
direkcija rūpinsis Vilniaus pilių
komplekso atstatymu ir staty tikėtis po aukščiausiųjų parei
ba, technine priežiūra, esamų ir gūnų susitikimo Budapešte, Al
atstatytų objektų bei teritorijos girdas Brazauskas atsakė: „Ma
nau, jog pagrindinis susitikimo
aplink juos tvarkymu.
Tuo pačiu vyriausybės nutari tikslas bus neleisti, kad Europo
mu pritarta direkcijai paskirtos je atsirastų nauji padalinimai”.
Pirmasis ESBK viršūnių susi
teritorijos ir joje esančių pastatų
ir kitų objektų schemai. Įsteigus tikimas, kaip žinoma, įvyko dar
Vilniaus pilių istorinį naciona šaltojo karo metais. Jo privalu
linį parką, Vilniaus pilių direk mas buvo tas, kad pavyko įžiebti
Rytų Europoje judėjimą už žino
cija įeis į parko sudėtį.

gaus teises. Šiandien visi su
pranta, jog nuo to prasidėjo
taikūs demokratiniai pertvar
kymai beveik visose Rytų Euro
pos šalyse. Antrajame susitiki
me buvo priimtas Baltijos ša
lims labai svarbus deklaracijos
punktas dėl svetimos kariuome
nės išvedimo.
Po ESBK viršūnių susitikimo
Lietuvos prezidentas išvyks į
Prahą. Algirdą Brazauską, taip
pat Latvijos ir Estijos valstybių
vadovus pakvietė Čekijos prezi
dentas Vaclav Havel.

KALENDORIUS
Gruodžio 3 d.: Šv. Pranciš
kus Ksaveras, kunigas (15061552); Vingra, Girutis, Lapūnė.
Gruodžio 4 d.: 2 Advento
sekmadienis; Jonas, Barbora,
Žvaigždikis, Vainotas. 1905 m.
prasidėjo Didysis Vilniaus Sei
mas, kuriam pirmininkavo dr.
Jonas Basanavičius.
Gruodžio 5 d.: Sabas, Dalija,
Gražutė, Geisvilė.
Gruodžio 6 d.: Šv. Mikalojus,
vyskupas (IV amž.); Dausa, To
lutis, Vėtra. 1864 m. mirė Lie
tuvos istorikas Simanas Dau
kantas.

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. gruodžio mėn. 3 d.
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DIEVO PAŽADAS
,,Aš padarysiu neprietelystę
tarp tavęs ir tarp moteriškės,
tarp tavo palikuonių ir jos pali
kuonių”... (Pr 3,15)
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Darius Udrys ir Kristina
Vygantaitė. Pastebėjau skir
tingus požiūrius į tautiškumą.
Išeivijoje jį labai pabrėžėme,
kadangi Lietuvos neturėjome.
Lietuvoje nebuvo galima laisvai
išpažinti tikėjimo, dėl to
ateitininkų jaunimas taip
pabrėžia katalikybę. Tą pačią
dieną vyko krepšinio turnyras
vyrams. Deja, nežinau turnyro
rezultatų, nes turėjau būti
vežamas į ligoninę sutvarkyti
išsuktą nykštį. Ketvirtadienį
sutvarkėm stovyklavietę, kelia
vom į Vilnių.
Susumuojant: pabendravome,
susipažinome. Užaugę skir
tingose kultūrose. Ateitininkų
jaunimui trūksta pasitikėjimo
savimi. Tiek metų buvo perse
kiojami. Reikia tai atsiminti,
kad nedominuotume. Jie dau
giau žino apie tikėjimą. Dar
vienas ryškus skirtumas: mažai
studentų ateitininkų studijuoja
profesinius mokslus. Viena išva
da: tikrai buvo lengviau bend
rauti su lietuvos studentais,
negu maniau. Reikia priimti
juos be vertinimo, tokius, kokie
jie yra. Stovykla ir kongresas
padarė pradžią.
Diskusijose dalyvavo Laima
Stepaitienė, Milda Tamulionienė, Antanas Paužuolis, Juo
zas Masilionis, Darius Polikai
tis, Algis Stepaitis. Popietė jau
linko į vakarą, kai „Ateities”
savaitgalio dalyviai atsisvei
kino iki susitikimo sekmadienio
Hamiltono jaunučiai ir jauniai ateitininkai. Iš k. — Simonas Trumpickas, rytą.

tybės įžadą padariusi, ji ir šv.
Juozapas. Angelas nuramina
šiais žodžiais: „Šventoji Dvasia
nužengs ant tavęs, ir Aukščiau
siojo
galybė apdengs tave savo
Skaitydami Senąjį Testamen
šešėliu;
todėl ir šventasis , kurs
tą matome, kaip Dievas kalbėjo
gims
iš
tavęs,
vadinsis Dievo sū
per pranašus, žadėdamas išgel
numi:
(Lk
1,35).
Po šių žodžių
bėti žmoniją . Krauju paženk
Marija
ištarė:
„Štai
aš Viešpa
linta sutartis, sudaryta su
Abraomu ir vėliau su Moze, ties tarnaitė, tebūnie man taip,
liudijo Dievo troškimą turėti ar kaip tu pasakei (Lk 1,38). Šis
timus draugystės santykius su sutikimas buvo Dievo leista są
žmonėmis. Jis pažadėjo atsiųsti lyga Jo gailestingumo planams
Mesiją, Emanuelį — Dievą — su vykdyti. Marija aiškiai suprato,
mumis. Tačiau skaitome, kaip jog angelas laukia jos sutikimo
žydų tautos istorijoje, tauta būti ne vien Dievo Avinėlio,
lūpomis prisiekdavo ištikimybę, kuri jį turės laisvai — trokš
o savo elgesiu nuo Dievo nusi dama visai žmonijai išganymo
ir amžinos laimės — paaukoti
sukdavo.
Dievas liko ir lieka ištikimas ant Kalvarijos kalno dangaus
savo pažadams. Jis nenustojo Tėvui kartu su savo Sūnaus
gaivinęs nuodėmingos žmonijos paties savęs laisvu aukojimusi.
Per šias keturias Advento
viltį: „Aš apšlakstysiu jus
savaites,
Žodis tapęs kūnu, Jė
švariu vandeniu, nuplausiu jūsų
Vincas Gudinskas, Lukas Gudinskas, Austė Vaičiūnaitė, Vanesa
nešvarumus, apvalysiu jus nuo zus gali paliesti mūsų širdis ir Trumpickaitė, Domas Gudinskas, Petras Vaičiūnas, Justinas Trumpickas.
L. Šakėnas
stabų. Aš jums duosiu naują mintis, kad visas mūsų gyveni
(Bus daugiau)
širdį ir įkvėpsiu į jus naują mas pasikeistų. Jei praleisime
šį
laikotarpį
nuoširdžiai
steng

dvasią”. (Ez. 36,25-26).
damiesi Jėzų geriau pažinti ir
• Vaikai, nustebinkite savo
Vienintelis tobulas žmogus, prie jo priartėti, jis tikrai
tėvus ir patys užsisakykite
gyvenęs žmonijos istorijoje, atlieps mūsų širdies troškimui.
„Draugą”.
buvo Marija. Ji, laisvai sutik Tada Kalėdos mums bus didelė
Tęsinys
dama būti Dievo motina, tuo džiaugsmo šventė — tikras
PRIEŠKONGRESINĖ STOVYKLA IR
Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
vienu ir pačiu „tebūnie” laisvai Jėzaus atėjimas pas mus!
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
KONGRESAS
SUARTINO
JAUNIMĄ
sutiko bendradarbiauti su Kris
Per keturias Advento savaites
5540 S. Pulaski Rd.
tumi žmonijos atpirkime. Jau prisimename tuos amžius,
Tai. 312-585-2802
Paskutiniąją šeštadienio po mintis: „Mes visi ateitininkai”.
pats vardas „Jėzus” reiškia kuomet žmonija ilgėjosi ir laukė
Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir
Kovo
mėnesį
Amerikoje
lankėsi
piečio paskaitą skaitė Audrius
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p.,
Atpirkėją ir žymi Jo įsikūnijimo Atpirkėjo. Jėzus jau atėjo — bet
Polikaitis. Savaitgalio dalyvius kun. Rimas Gudelis, Berčiūnų
ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kt.
tikslą.
ar į kiekvieną šeimą? Jį turime su Audrium supažindino Daina stovyklavietės šeimininkas. Jo
dienomis reikalingas susitarimas.
Priima „Medicare Asslgnment”.
kviesti
pilniau perimti mūsų Siliūnienė. Audrius pastarai dalyvavimas kovo mėnesio posė
Marija gerai žinojo iš Izaijo
Sumokama po vizito.
pranašysčių, jog Mesijas turės kasdienos gyvenimą, išsiblaš siais metais vadovavo Mokslei dyje labai palengvino stovyklos
planavimą.
Nutarta,
kad
sto

žmoniją atpirkti ir įsteigti savo
kiusias mintis ir neįsipildžiu- vių Ateitininkų sąjungos Centro
DR. VILIJA KERELYTĖ
karalystę baisiomis kančiomis
sių troškimų pilnas širdis. Tai valdybai. 1993 m. jam suteiktas vykloje dalyvaus 150 dalyvių:
CHIROPRAKTIKA
ir kruvina mirtimi ant kryžiaus. mūsų Adventas. Laukiams yra daktaro laipsnis medicininės 50 atvykusių iš užjūrio, 50
7271
S.
Harlem, tel. 708-594-0400
Kada angelas Gabrielius jai dalis mūsų žemiškos būsenos. elektronikos inžinerijos srityje moksleivių ir 50 studentų iš
Brldgevlew, IL 60455
apreiškė, jog ji yra Dievo Ką Dievas sakė Abraomui, pra Illinois Institute of Technology. Lietuvos. Moksleivių reikalus
Valandos pagal susitarimą
išrinkta būti Mesijo motina, ji našams, Zakarijui, tą patį sako Praėjusią vasarą prieš Ateiti tvarkėme su sesele Daiva Kuz
galvojo ne tik apie tą neapsa ir mums! „Palaimintos akys, ninkų kongresą vyko mokslei mickaite, studentų — su Vy
DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
komą garbę, kuriai Dievas ją kurios regi, ką Jūs regite. vių ir studentų prieškongresinė gantu Malinausku. Su Vygan
Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
išrinko. Labiausiai jai akyse Sakau jums: daugel pranašų ir stovykla Berčiūnų stovyklavie tu vieną naktį telefonu iškalbė
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
stovėjo įsikūnijimo tikslas, karalių troško išvysti, ką jūs tėje prie Panevėžio. Audrius jau dvi valandas. Vygantas pra
15300 Weat Avė., Orland Park
pasaulio atpirkimas. Mariją, matote, bet neišvydo, ir išgirsti, buvo vienas iš pagrindinių sto nešė, kad kun. Gudelis juos
708-349-8100
10 W. Martin, Napervllle
nesuprantančią, kaip ji galinti ką jūs išgirdote, bet neišgir vyklos organizatorių ir sto gerai informavo apie planus
708-355-8778
būti tokio Atpirkėjo motina, nes do....” (Lk. 10,23-24).
vyklos vadovų. Audriaus prane stovyklai. Jų mintys panašios.
Valandos pagal susitarimą
vyro nepažįstanti ir dar skais Sesuo Margarita Bareikaitė šimo tema kaip tik ir buvo ši Susidarė įspūdis, kad jie mano,
Nakties metu tel : 708-857-8383
prieškongresinė stovykla ir ką jog mes turime didesnį patyrimą
DR. ELIGIJUS LELIS
ji pasako apie išeivijos ir Lietu stovyklų rengime. Haris Suba
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
čius laiške rašė: ,jie manęs
vos jaunimą.
MOKSLEIVIŲ IDEOLOGINIAMS
4149 W. 63rd St.
Ši vasara buvo ypatinga Atei klauso išsižioję”. Jaunimas
Tel. (1-312) 735-7709
KURSAMS PASIBAIGUS
217 E. 127st St.
tininkų sąjūdžiui. Ateitininkijai jaučiasi, kad neturi patirties.
Lemont, IL 60439
Liepos 11 dieną Katedros
ji turėjo nustatyti kelią ateičiai.
Tel. 815-723-0353
Moksleivių „Kalakursai”, nauskaitei. „Kalakursų” sėk Prieškongresinėje stovykloje aikštėje pripildėme du autobu
Pagal susitarimą
Dainavoje vykusieji lapkričio mingumo paskatinti, rengėjai Berčiūnuose dalyvavo didelis sus ir išvažiavome į Berčiūnus.
DR.
RAMUNĖ
MACIEJAUSKAS
23-27 d., praėjo labai sėkmingai. kviečia 11-12 skyriaus irl-mų būrys išeivijoje užaugusių ir Daug kas stovyklavietę matė
DANTŲ GYDYTOJA
17 jaunų moksleivių, darbingai metų studentus į žiemos kursus Lietuvos jaunimo. Svarbus sto pirmą kartą. Tą dieną vyko
9356 S. Robertą Road
nusiteikę, dalyvavo kursų prog Dainavoje, rošiamus gruodžio vyklos siekimas — Lietuvos ir Berčiūnų naujos bažnyčios šven
Hickory Hills
ramoje. Buvo malonu matyti 26 - sausio 1 d.
išeivijos jaunimui susipažinti ir tinimas. Prieš Mišias buvo nun
Tai. (708) 598-2131
Registracija vykdoma iki rasti bendrą kalbą kongresui. cijaus susitikimas su jaunimu.
kursantų intelektualinius su
Valandos pagal susitarimą
gebėjimus ir jausti jų ateities gruodžio 22 dienos. Skambinkit Per darbą lengviau rasti bendrą Šv. Mišios buvo atnašaujamos
potencialą lietuviškame ir Monikai Vygantaitei, (708)386- kalbą. Prieš dvejus metus moks prie komunistų susprogdintos ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE
Skausmo gydymo specialistai
krikščioniškame gyvenime. 7374. Palikite žinutę: kada ir leivių ateitininkų vasaros sto bažnyčios pamatų. Vakare buvo
JONAS V. PRUNSKIS, MD
kaip
atvyksite
į
Dainavą.
Regis

susipažinimo
vakaras.
Antra

Savo dalyvavimu, vadovavimo
vykloje, Dainavoje, talkinom
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
potencialu ir iškalbų pratimų tratorė atskambins tiems, ku Habitat for Humanity projektui. dienis buvo darbo diena šūkiu
Chicago 312-726-4200
Elgin 708-622-1212
sugebėjimais pasižymėjo kur riuos reikia pasitikti traukinių Galvojome, gal ką nors pana „Jėzaus kojos ir rankos”. Sto
McHenry 815-344-5000, exl 6508
stotyje
ar
aerodrome.
vyklautojai
pasidalino
grupė

santai: Austė Ringutė, Viktutė
šaus pabandyti prieš kongresą
M.V. Lietuvoje.
mis, kurios kasė bulves, statė
Sušinskaitė, Marius Vygantas
EVERGREEN PARK X-RAY
stovyklavietę,
tvarkė miškus,
ir Audra Kazlauskaitė; jiems
Sausio mėnesį buvo nutarta
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
buvo skirtos šių metų kursų pre
ruošti prieškongresinę stovyklą, krovė lentas. Ir Lietuvos, ir už
9760 S. Kedzie
mijos.
nors ir nepažįstamose Lietuvos jūrio atvykėlių tarpe buvo žmo
KANADOJE
Tel. 708-636-6500
Norime padėkoti visiem, ku
sąlygose. Kovo mėnesį jau posė nių, kurie tinginiavo. Vakare
Vai. 9-5 kasdien
rie savo vadovavimu, dr. Vygan
džiavome su Studentų Ateiti buvo laužas, kuriame užsienio
Hamiltoniečiai pradėjo
ninkų sąjungos Centro valdy jaunimas atrado, kad ne visada
to žodžiais, „tarnavo mokslei
DR. DANA M. SALIKUS
veiklos metus
DANTŲ GYDYTOJA
viams” ir kartu su jais sukūrė
ba. Šiaip su Lietuva turėjome lengva pagauti vaidinimų hu
Hamiltono ateitininkai nau keturis ilgus telefono pasikal morą, nors jie Lietuvos jauni
10442 W. Cermak Rd.
šių metų „kalakursų” šeimą.
VVestchester, IL 60153
Ačiū paskaitininkams: Birutei jus veiklos metus pradėjo šv. Mi bėjimus, tris fhksus. Sutarėme, mui buvo labai juokingi. Grį
Tel. 708-531-1113
šiomis
š.m.
rugsėjo
25
d.
Po
Bublienei, seselei Ignei, dr.
kad stovyklos mintis yra tarpu žome į stovyklos salę vakaro
Valandos pagal susitarimą
Mišių
visi
susirinkom
bend

Vėjui Liulevičiui, kun. Edžiui
savio susipažinimui. Vedamoji maldai. Ant sienos buvo išda
žytas kryžius. Kiekvienas sto
Putrimui, dr. Audriui Polikai riems pusryčiams ir pabendra
vyklautojas įmerkė ranką į
čiui, Elenai Tuskenytei, dr. vimui.
DR. KENNETH J. YERKES
Jaunučiai ir jauniai savo Susirinkimai vyks kas dvi dažus ir dėjo savo delną ant
DR. BOB DOKHANCHI
Vytautui Vygantui. Dėkojame
Dantų Gydytojai
nupiešto kryžiaus.
komendantui Hariui Subačiui, veiklos metus pradėjo rugsėjo 20 savaites.
Pensininkams nuolaida
Mūsų globėjos yra Felicija GuTrečią stovyklos dieną vyko
vadovams Liudui Landsbergiui, d. Susirinkime pasikalbėjome
4007 W. 59 St., Chicago, IL
Laurai Lopšytei, Kastyčiui Šo- apie vasaros atostogas — kur dinskienė ir Dalia Trumpickie- simpoziumas: „Mūsų misija
Tel. 312-735-5556
buvome,
ką
veikėme.
Šiais
nė.
šiandien — kaip sukursime
liūnui, Elenai Tijūnėlytei, šei
4707 S. Gilbert, LaGrange, IL
Garbė Kristui! laimingą Lietuvos ateitį”.
Tel. 708-382-4467
mininkei Vidai Pekorienei, ir metais mūsų veiklos tema bus
Domas Gudinskas Užsienio jaunimui atstovavo
jos pagalbininkei Gailei Čer- penki ateitininkų principai.
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DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171at
Tinley Park, IL 60477
(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Juos grąžina
tik iš anksto susitarus. Redakcija
už skelbimų turinį neatsako.
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DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Family Medical Cllnlc
15508 — 127 St., Lemont, IL 50439
Priklauso Palos Community Hospilal
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tai. (708) 257-2285

LINAS A. SIDRYS, M.D.

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Maln St.
Mattesson, IL 60443
Tel. 706-748-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS

6441 S. Pulaski Rd.. Chicago, IL
Rez. 708-422-7807
Kab. (1-312) 582-0221
Valandos susitarus

Ophtalmologas/Akių Chirurgas
9830 8. Ridgeland Ava.
Chicago Ridge, IL 60418
708-636-6622
4149 W. 63rd 81.
312-735-7709

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Tel. (1-312) 767-7575
5780 Archer Avė.
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.)
Valandos pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-6260

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

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

DR. ALGIS PAULIUS

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

■~DR?A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p.p -7 v.v. antrd 12 30-3 v.p p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p
penkt ir šeštd 9 v r.-12 v.p.p.

• 132 8. Kedzle Avė., Chicago
(312) 778-8989 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th Si.. Chicago. IL
Tel. (312) 476-2112
9525 S 79th Avė . Hickory Hills. IL
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v.
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
7722 S. Kedzle, Chicago 60652
Tel. 312-434-2123
Pirmd. 2 v p.p. - 7 v.v., antr. 9 v.r. - 12.
ketvd 12 - 4 v pp. penktd 12 - 6 v.v.
Kab. tel. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą.
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III Ketv vai 3-6 v.v.
Tel. (708) 448-1777

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo
nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.
Lisle, IL 60532
Tel. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTlS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle
Vai antr 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
7el. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
akių chirurgija
akių ligos

Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
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dievas veda savuosius
Šio sekmadienio skaitiniuose
ir bendruomenės, ir tautos, ir jos
narių viltis remiasi ne tiek Die
vo pažadais, kiek jo atliktais
darbais žmonių labui, tad ir mū
sų viltis Dievu šiandien yra tik
ra ir džiaugsminga.
Pirmasis skaitinys (Barucho
5:1-9) yra paimtas iš Barucho
knygos, kuri buvo parašyta jau
po Izraelio tautos sugrįžimo iš
tremties (ne anksčiau, kaip 200
m. pr. Kr.), bet jos autorius
negyveno Palestinos žemėje,
kaip beveik visų kitų Senojo
Testamento knygų autoriai. Baruchas priklausė iš tremties nebesugrįžusiai žydų bendruome
nei, pasilikusiai „rytuose”
(Babilonija yra į rytus nuo
Jeruzalės). Net ir likęs Babiloni
joje gyventi, kur po tremties liko
daug tremtinių telkinių, Baruchas jaučia ryšį su tautos ka
mienu, su Jeruzale ir jos šven
tykla, kuri yra ypatingo Dievo
buvimo su savo tauta ženklas,
tad savo pranašystėje taria:
„Pakilk, Jeruzale, užkopk į
aukštumą. Pažvelk į rytus ir
stebėk savuosius vaikus: nuo
saulėtekio iki saulėlydžio (t.y.,
nuo vieno žemės pakraščio iki
kito) surinko juos Šventojo
žodis”.
Nors patys tremtiniai galėjo
jausti tarpusavio ryšį tiek
krauju, tiek ir tėvynės atsimi
nimais, jų vaikams, sukūrus šei
mas su vietiniais gyventojais, į
jų tikinčiųjų bendruomenę įsi
jungus ir kitų tautybių žmo
nėms, jie jaučia, kad jų ben
druomenes svetimoje žemėje
jungia jau ne tiek šventykla Je
ruzalėje (nors jie vis vien jaučia
ją esant jiems religinės orien
tacijos centru), kiek Šventojo
(t.y., Dievo) žodis — Šventasis
Raštas — Įstatymas. Anot Baru
cho, būdami Jeruzalės vaikai,
bendraudami šioje tikinčiųjų
bendruomenėje, net ir toli nuo
Jeruzalės, „Jie džiaugiasi, kad
Dievas atsiminė juos”.
Ir jie semiasi stiprybės iš to,
kad, pasibaigus trėmimo laikui,
tauta grįžo atgal į Dievo paža
dėtąją žemę: „Iš tavęs (Jeruza
lės, pažadėtosios žemės) jie išėjo
pėsti, varomi priešų, bet Dievas
juos tau sugrąžina garbingai ne
šamus, tartum karaliaus neštu
vuose”. Nors jie ir liko tremty
je, tremties meto pasibaigimas,
kai jų tauta vėl galėjo sugrįžti
į namus — Jeruzalę — jiems jau
tėsi lyg Dievas dėl jų būtų paju
dinęs kalnus: „Dievas patvarkė
nuslinkti aukštiesiems kalnams
bei amžiais stūkstančioms uo
loms ir iki lygmės pakilti klo
niams, kad Izraelis galėtų Dievo
šlovėje saugiau keliauti”.

KAROLIS MILKOVAITIS
Tremtyje likusieji suprato, jog
tremtis nebuvo vien bausmė
tautai už tai, kad jos vadai
nepaisė Dievo. Jie suprato, kad
perjuos tikrojo Dievo pažinimas
atėjo ir kitoms tautoms. Tad Baruchas sunkiai atsistatančių Je
ruzalę ragina baigti rankų grąžymą, matant priešų nusiaubtos
Jeruzalės tragediją, ir suprasti
kame yra tikrasis jos grožis ir
pašaukimas: „Nusivilk, Jeruza
le, gedulo bei vargo drabužį ir
apsirenk puošniaisiais rūbais
garbės, kurią tau amžiams su
teikia Dievas. Užsivilk jo
teisybės apsiaustą, užsidėk ant
galvos Amžinojo (t.y. Dievo) šlo
vės karūną, nes tavo spindėjimą
Dievas nori parodyti visam pa
sauliui po dangumi”.
Baruchas savo pranašystėje
užsimena, jog Jeruzalę ir visą
tautą ištiko sunaikinimas dėl
to, kad jos valdovai neklausė
Dievo ir nevykdė jo teisingumo
— gyveno lyg Dievo nebūtų ir
jiems nieko blogo neatsitiks, jei
jie ir laužys jo įsakymus — jie
„nebijojo Dievo”. Tad dabar jis
jau kviečia Jeruzalę būti kitokia
— puikuotis ne žemiškos val
džios blizgučiais, bet užsivilkti
Dievo „teisybės apsiaustą”, už
sidėti ant galvos „Amžinojo (t.y.,
Dievo) šlovės karūną”. Atstaty
toje Jeruzalėje, anot pranašo Ba
rucho, dėl to, kad joje bus vyk
doma Dievo valia ir jo teisingu
mas, bus tikra taika ir Dievas
jai suteiks vardą: „Teisybės
taika ir Dievo baimės garbė”.
Kaip Dievas per pranašus
vedė ir gelbėjo savo tautą per
konkrečius jos istorijos įvykius
pranašų gadynėje, taip jis veikė,
ją užbaigdamas su paskutiniuo
ju pranašu Jonu Krikštytoju,
kuris dabar jau kviečia žmones
taisyti kelius Dievo atėjimui
(Luko 3:1-6). Evangelistas šv.
Lukas pasakojimą apie šv. Jono
veiklą pradeda, įstatydamas jį
į istorinį kontekstą — suminė
damas to laikmečio valdovus.
Dievo tebesitęsiantį veikimą
krikščionių bendruomenėje Baž
nyčioje išsako Šv. Paulius laiš
ke Filipų miesto tikintiesiems
(Fil 1:4-6, 8-11), žodžiais, kurie
tinka ir mums, gyvenantiems
du tūkstančius metų po jo,
tikinčiųjų bendruomenėse įvai
riuose šiandieninio pasaulio
didmiesčiuose ir savo tėvynėje
Lietuvoje. Jis užtikrina, kad
Dievas, kuris pašaukęs mus į
tikinčiųjų tarpą, „pradėjo jumy
se šį gerą darbą, jį ir atbaigs iki
Kristaus Jėzaus dienai”, t.y. iki
jo antrojo atėjimo, kurio tebe
laukiame ir kuriam tebesiruošiame.
Aldona Zailskaitė
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Mums leido pasirinkti, kur kas nori. Kučinskai iš
važiavo į Manhaimą, profesorius r- į Hanau. Mes
pasilikom tik trys. Nuvažiavau į Wiurzburgą, bet ten ne
buvo vietos. Nedaug geresnės naujienos aidėjo ir
tenykščių lietuvių tarpe.
Grįžau atgal į Mosbachą. Kadangi mes gyvenome
pas vokiečius, tai mūsų neragino eiti į stovyklą. Kol
lenkų stovyklos komendantu buvo Daugila, mums buvo
labai gerai, bet po kiek laiko jis sugalvojo važiuoti namo.
Jis turėjo daug žydų parašų, kad vokiečių metu, kai
žydai buvo naikinami, padėjo daugeliui išvengti mirties,
todėl tikėjosi, kad bolševikai nieko blogo nedarys. Ban
džiau atkalbėti, bet jis nenorėjo klausyti. Sakiau, kad
yra kurį laiką gyvenęs Amerikoje, tai to NKVD ir už
teks. Jis man parodė, kad turi šimtus žydų parašų-liudijimų ir tvirtino, kad nieko neatsitiks.
Reikia tikėtis, kad jam pasisekė.
Nuvažiavau vėl į Wiurzburgą. Lietuvių centre buvo
galima apsistoti keliom dienom. Ten buvo nemažai
tokių, kaip aš, kurie neturėjo nuolatinių vietų. Daug kas
mums davė visokių patarimų, bet visi atrodė
nepriimtini.
Dviratį pardaviau savo kaimynui Jonui Glemžai ir ga
vau keletą šimtų markių. Mes keturi nutarėm nuvykti
į anglų zoną. Sakė, kad ten visus priima. Važiuodami
traukiniu, susitikome dar keletą lietuvių. Jie gyveno

Pastarųjų kelių mėnesių lai
kotarpyje „Draugas” pasidarė
dar įdomesnis: red. Danutė Bin
dokienė įrodinėjo, kad Algirdas
Brazauskas „ne mūsų preziden
tas”, kitas asmuo tokios pat
apimties straipsniu „atsikirto”,
kad , jis yra mūsų prezidentas”.
O gavę pažymėjimus, džiūgavo,
kad, girdi, dabar Lietuvą val
dantys buvę komunistai suprato
savo klaidą ir staiga, kaip
verstiniai karveliai atsivertę,
kumščiu mušasi į krūtines ir,
pažymėjimus dalindami, prašo
atleidimo. Dar vienas „Draugo”
laiškų skyriuje išdidžiu tonu
skardeno, kad, girdi, Brazaus
kas yra teisėtai išrinktas Lie
tuvos prezidentas ir, gavęs pažy
mėjimą, jaučiasi juo pagerbtas.
Vai vai, kaip greit mes pasi
keičiame!
„Atsivertusio”
Brazausko mosto sužavėti ir
apakinti, tie pagerbtieji iš
džiaugsmo vos nesutirpo ir at
leido jam visas, tautai pada
rytas nuodėmes. Juk jis to ir
siekė — apdovanojimai turėjo
suminkštinti mūsų užkietėju
sias širdis. Ne be reikalo iš
Amerikos viešnagės namo grįžęs,
jis gyrėsi, kad visur buvo šiltai
sutiktas ir priimtas.

Bet nedžiūgauk, Prezidente.
Daugumas mūsų neužmiršome,
kad komunistų partija, kurioje
už uolumą pasiekei net genera
linio sekretoriaus titulo (ir
Stalinas tokiu titulu vaini
kavosi), melu ir smurtu užgrobė,
sugriovė ir sunaikino Lietuvos
valstybę, išardė tautą ir kone
ketvirtadalį jos nužudė ar
ištrėmė į Sibirą. Mes neuž
miršome ir sielojamės, kad
tamstos vadovaujama valdžia
neranda reikalo sudaryti są
lygas dar gyviems išlikusięms

Sibiro tremtiniams, bei jų šeimų
nariams sugrįžti į Tėvynę. Mes
esame skaudžiai užgauti, kad
mus, užsienyje gyvenančius ant
rosios nepriklausomybės kūrė
jus (be antrosios nebūtų tre
čiosios), nepripažįstate vertais
būti mūsų krašto Lietuvos pi
liečiais. Tiesa, norintys išimties
keliu pilietybę gauti, gali pa
rašyti malonės prašymą, kurį
teikięsi patenkinti. (Paprastai,
tik į kartuves vedamam leidžia
ma malonės prašymu prašyti
pasigailėjimo).
Mus labai neramina faktas,
jog tamsta visai nekreipi dė
mesio į buv. prezidento Lands
bergio ir kitų opozicinių organų
šauksmą, kad „Lietuva politiš
kai grimsta. Krašte vyksta pra
gaištingi ir negrįžtami pokyčiai,
stumiantys Lietuvos visuomenę
į skurdą ir neviltį”. (Vien tik
Kretingos klebonas kasdien pa
maitina apie 250 iš uždarbių ar
pensijų negalinčių išsimaitinti
žmonių ). Esame labai nepaten
kinti, kad tamsta taip negarb
ingai ir vienašališkai pasielgei
su tauriu lietuviu, amžinos
atminties ambasadorium Stasiu
Lozoraičiu.
Mes keliame aikštėn faktą,
kad ne viskas buvo taip, kaip
tamsta pasauliui skelbi: pre
zidentiniai rinkimai nebuvo
visai laisvi, o referendume tauta
negalėjo balsuoti pagal savo
įsitikinimus. Štai tikrieji faktai:
telefoniniai pokalbiai tarp
Amerikoje gyvenančių lietuvių
ir Lietuvoje gyvenančių giminių
buvo sekami. Kalbantieji būda
vo nematomos, linijoje pasislė
pusios „dvasios” įspėjami
nekalbėti apie politiką, o jiems
nepaklusnūs pokalbiai būdavo
be kalbančiųjų sutikimo nu
traukiami. (Liudininkų patvir

Nuolatiniai mūsų spaudos bendradarbiai-žurnalistai „Seklyčioje”: Aldona
Šmulkštienė ir Antanas Juodvalkis.

Giesen stovykloje, amerikiečių zonoje. Ten vietos esą
pakankamai, tai ir mus be vargo priimtų. Jie tvirtino,
kad geriau pasilikti amerikiečių zonoj, nes vėliau, jeigu
prasidės emigracija, bus galima patekti į Ameriką. Juk
nėra žinių, kada galėsime grįžti į nepriklausomą tėvynę,
tai reikia pasirūpinti ateitimi.
Kai traukinys sustojo Gieseno geležinkelio stotyje,
jie ir pavadino eiti kartu. Mes taip ir padarėme.
1945 m. lapkričio mėnesį mes atsiradome pas pabė
gėlių stovyklos komendantą. Jis ir sako:
— Labai malonu, kad pas mus norite apsigyventi.
Mes norime turėti kuo daugiau lietuvių.
Taip ir vėl atsiradome stovykloje. Aš jau buvau įsi
tikinęs, kad stovyklų gyvenimą baigiau, kai pagaliau
apleidau karo belaisvių lagerį, bet taip nebuvo lemta.
Ši stovykla buvo įrengta didelėse vokiečių kareivinėse,
netoli miesto. Kurį laiką mes keturi gyvenome kartu.
Iš viso stovykloje lietuvių buvo apie šimtas, o estų ir lat
vių dar mažiau. Daugiausia buvo lenkų.
Baltiėčiai turėjo sudarę savo grupę. Komendantas
lietuvis norėjo, kad stovykloje būtų daugiau lietuvių,
kad vadovybės neperimtų latviai. Tačiau latviai mokėjo
prieiti prie amerikiečių. Kai stovykloje pagaliau vyko
rinkimai, mums pavyko — vėl išrinko komendantu lietu
vį, veterinarijos gydytoją (pavardės nebeprisimenu). Visi
jį vadino tik daktaru.
1946 m. sausio mėnesį mus perkėlė netoli Darmstadto ir apgyvendino nedideliame Alminfield kaime. Mes
tikėjomės, kad ten bus daugiau lietuvių, bet mūsų viltys
neišsipildė. Kur buvo skirta mus vežti, nuvežė latvius.
Kaip vėliau sužinojome, lietuviai mūsų laukė, bet
nesulaukė. Jie jau buvo ir lovų čiužinius naujų šiaudų
prikimšę, viską paruošę. Kai atvažiavo tik latviai, visi

tintas faktas, dvelkiantis KGB.)
Mes taip pat gerai atsimena
me, kaip tamsta patarei tautai
paklusti Gorbačiovui ir iš
„broliškų tarybinių tautų šei
mos” neišstoti. Ir, jei ne Vytauto
Landsbergio tiesiog didvyriška
laikysena, Lietuva šiandien dar
vis būtų po rusiškuoju batu.
Noriu pabrėžti, kad nesmer
kiu ir nekalbu apie žymenis
gavusius 1941 metų Laikino
sios vyriausybės narius bei dar
kelis, pažymėjimų vertus asme
nis. Jie yra verti dar aukštesnio
įvertinimo. Tik sakau, kad ne
buvo reikalo skubėti ir prieš jų
dalintoją nusilenkti, o reikėjo
palaukti ir priimti juos iš šva
resnių rankų.
Kalbu apie tuos apdovanotuo
sius, kurių „pastangomis” retas
lietuvybės darbą dirbantysis
išvengė trukdymų, pasmerki
mo ir apkalbų, ir apie tuos, ku
riuos net rausva stalo servetėlė
renginiuose erzindavo.
Kaip lengvai įtarimais buvo
švaistomasi, parodo kad ir šis
įvykis. Bene prieš aštuonerius
metus į Čikagą buvo atvykęs
tuometinis VLIKo vicepirmi
ninkas inž. Liūtas Grinius. Ta
proga Čikagos Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos salėje buvo
sušauktas visuomenės susirin
kimas. Po inž. Griniaus kalbos
išsivystė diskusijos, kurių metu
iškilo Vasario 16 gimnazijos
vieno ar dviejų (tikro skaičiaus
neprisimenu) mokinių, savo tė
vų sutikimu ir lėšomis, nuvyki
mas į Lietuvą apsilankyti. Keli
asmenys įrodinėjo, kad tie moki
niai vyko „Tėviškės” dr-jos
pakvietimu ir lėšomis, o pati
gimnazija esanti kone komuniz
mo perykla. Man, tada tos gim~'
nazijos rėmimo centrinio komi
teto pirmininkui, esant salėje ir
mėginant tiesą paaiškinti, bu
vau peršauktas ir kone nušvilp
tas.
Šiandien persiorentavome ir
sakome, kad Brazauskas, Lie
tuvos komunistų partiją pava
dinęs Lietuvos Demokratine
Darbo Partija, yra pasikeitęs —
Basanavičiaus, Maironio, Sme
tonos dvasios — lietuvis. Jei taip
būtų, tai galėtumėm sakyti, kad
Kasparaitis, pakeitęs pavardę į
„Kasparas” staiga prarastų visą
ledo rutulio žaidėjo veržlumą ir
taptų taikiu misijonierium. Ta
čiau girios paukštis ir narvelyje
girios giesmę gieda...
Išvada tokia: kaip Lietuvos
prezidentą bedailintume, jo
valdoma Lietuva nėra nei lai
minga, nei visai demokratiška.
Jis užsienio lietuvių pastangų
bei pagalbos neįvertina, tautos
teisėtų pageidavimų nepaiso,
užsienio lietuviams Lietuvos
pilietybės nepripažįsta, todėl
belieka tvirtai ir nedvipras
miškai pareikšti, kad Brazaus
kas nėra mūsų prezidentas!

Danutė Bindokienė

„Jie nenori klausyti...”
Reikėjo netoli trejų metų (31
mėnesio) ir bent 200,000 žmonių
gyvybių, neskaičiuojant fizinių
bei dvasinių kančių ir milži
niškų medžiaginių nuostolių,
kad pagaliau būtų įsitikinta:
mes esame bejėgiai! O tie „mes”
— Jungtinių Tautų ir NATO
ginkluotos pajėgos, į Bosniją-Herzegoviną sutraukusios
daugybę karinės technikos ir
dailiai uniformuotų, mėlynais
šalmais pasipuošusių, karių iš
nemažo skaičiaus valstybių.
Po to, kai JT ir NATO ka
riuomenė užėmė pozicijas Bos
nijoje, daug kartų buvo „nu
brėžta linija” ir įsakyta serbams
per ją neperžengti. Tačiau tie
įsakymai buvo tik bergždžias
„dantų rodymas”, neparemtas
„įkandimu”, todėl jokių apčiuo
piamų rezultatų nepasiekta. Iš
tikrųjų serbai nei karto neatsi
sakė savo tikslo: atlikti visišką
„etninį valymą” Bosnijoje,
išnaikinant musulmonus.
Nepaisant Vakarų pasaulio
pasipiktinimo bei pasibaisėjimo
viešai vykdomu musulmonų
genocidu, pastangos jį sustab
dyti ir agresorių sutramdyti,
geriausiu atveju, buvo visai be
reikšmės. Ekonominės sankcijos
ir viena kita raketa ar bomba,
paleista iš sąjungininkų lėktu
vų, serbų nesustabdė. Paskuti
nis „šiaudas ant kupranugario
nugaros” buvo serbų pasikė
sinimas užimti Bihac miestą,
turintį apie 60,000 gyventojų ir
taikdarių pajėgų priskirtą
vadinamajai saugiai zonai,
kurioje žadėta musulmonus ap
ginti nuo puolimų. Po kelias
dienas trukusių kautynių, pra
ėjusį sekmadienį JAV Krašto
apsaugos sekretorius William
Perry žiniasklaidai pareiškė,
kad „serbai karą laimėjo ir JT
ar NATO jau nebegali nieko
padaryti, kad situacija pasikeis
tų”. Bosnijos musulmonų
vyriausybei siūloma su ta min
timi susitaikyti ir ieškoti
konfliktui taikaus sprendimo.
Tai Bosnijoje-Herzegovinoje
daug vilčių tikėti šviesiu ry
tojumi neteikia.
Šiuo metu Bosnijoje yra per
23,000 JT ir NATO karių, bet
jau kalbama apie visišką pasi
traukimą, nes serbai nepralei

džia maisto bei kitų reikmenų
vilkstinių į „saugiąsias zonas”,
nepaiso perspėjimų nešaudyti į
JT būstines, o paskutinių
puolimų metu paėmė į nelaisvę
500 taikos palaikytojų ir juos
naudojo kaip įkaitus, kad ne
būtų priešinamasi puolimams.
Šios savaitės trečiadienį JT
neveiksmingumas buvo ap
vainikuotas JT generalinio
sekretoriaus Boutros BoutrosGhali bergždžių mėginimu susi
tikti su abiejų kovojančių pusių
vadais neutralioje zonoje — Sa
rajevo aerodrome. Serbų
Radovan Karadzic pareiškė, kad
susitikimo vieta jam nepri
imtina ir atsisakė atvykti, dar
kartą parodydamas visišką JT
reikalavimų nepaisymą.
Padėtį, be abejo, komplikuoja
ir Karadzic pozicijas sustiprina
neslepiamas Rusijos palan
kumas serbams. Praėjusį sek
madienį, kai JT grąžė rankas
dėl nesėkmingos misijos Bosni
joje, Rusijos Užsienio reikalų
ministras Andrėj Kozyrev
siuntė Boutros-Ghali raštą, per
spėjant giliau neįklimpti į
serbų-musulmonų konfliktą.
Ypač buvo pabrėžtas Maskvos
įsitikinimas, kad ne Jungtinių
Tautų paskirtis kariauti su Bos
nijos serbais ar priversti juos
sėsti prie derybų stalo.
Jau prieš tai Jelcinas buvo la
bai nepatenkintas, kai JT lėktu
vai, jo neatsiklausę ir sutikimo
negavę, bombardavo serbų pozi
cijas, todėl ir dabar pagrasino
visiškai išvežti savo karius iš
Bosnijos, jeigu serbai bet kokiu
būdu būtų puolami. Rusijos na
cionalistai daro spaudimą
Jelcinui nesilaikyti vakariečių
linijos prieš serbus, kurie
visuomet buvę rusų sąjun
gininkai, o taip pat artimai
rusams savo slaviška kilme.
Apskritai toks ryškus Jung
tinių Tautų ir NATO pralaimė
jimas Bosnijoje sudaro pasaulyje
neigiamą įvaizdį organizacijų, į
kurias sudėta tiek vilčių. Tai
nebe pirmas kartas, kai JT la
bai prastai atlieka taikdarės
vaidmenį ir verkšlena, kad , jos
nenori klausyti”. Pradedama
vis garsiau reikšti nuomonę,
kad galbūt Jungtines Tautas
laikas pakeisti kuo kitu.

201 MILIJONAS LIETUVAI

• Ar jau atnaujinote
„Draugo” prenumeratą kitiems
metams?

Tarptautinio valiutos fondo
direktorių valdybos posėdyje,
kuris buvo Vašingtone, pasira
šytas trejų metų memorandu
mas, pagal kurį Lietuva gaus
201 mil. dolerių kreditą. (V.R.)

labai užpyko, visus šiaudus iš čiužinių ant grindų iškra
tė, o latvių nenorėjo net į vidų įsileisti...
Alminfielde anksčiau buvusi kažkokia žemės ūkio
mokykla. Joje mus ir apgyvendino. Būtų buvę visai
neblogai, nors prausyklos buvo atskirame pastate.
Kaimas buvo visai mažas. Iš karto ūkininkai mumis
nepasitikėjo, bet netrukus pasidarė daug draugiškesni.
Pas juos buvo galima gauti šviežių daržovių įr pieno.
Mes su apylinkės gyventojais sugyvenome gerai.
Vėliau kai kurie mūsiškiai gavo darbą pas
amerikiečius. Ten buvo labai gerai, nes valgydavome
kartu su amerikiečiais toje pačioje valgykloje. Maistas
buvo karališkas!
Pas amerikiečius tame pačiame pastate dirbo ir
lenkai. Jie lietuvių nemėgo, tai apskundė, kad vagiame
iš sandėlių. Amerikiečiai tuomet visus atleido: lietuvius
ir lenkus, o vietoj mūsų pasamdė vokiečius.
Pradžioje ten buvo tik apie šimtas lietuvių ir kiek
mažiau estų, bet netrukus lietuvių pagausėjo — iš viso
gal apie 200. Geležinkelio susisiekimas buvo geras
visomis kryptimis, o daugumas norėjo gyventi
mažesnėse stovyklose, todėl ir važiuodavo pas mus.
Į Gieseną buvo dvi iš Lietuvos arkliais atvažiavusios
šeimos. Kurį laiką jie laikė ir tuos arklius, bet netrukus
turėjo parduoti vietiniam ūkininkui. Giesene suorgani
zavo savo apsaugos policiją, o jos viršininku paskyrė
Žūrą, kuris buvo dar Lietuvoje pasienio policininku. Iš
viso buvome penki. Vėliau man teko saugoti du man
gerai pažįstamus draugus, su kuriais kartu buvome
atvažiavę iš Wiurzburgo. Vokiečių policija juos sulaikė,
esą jie Heidelberge pasisavinę dviratį. Jie tvirtino, kad
dviratį pirko, bet vis tiek atvedė juodu čia į stovyklą ir
turėjome saugoti.

• 1866 m. liepos 27 d. užbaig
tas tiesti pirmasis povandeninis
telegrafo kabelis tarp Europos
ir Amerikos žemyno.

Tuo metu komendantu buvo tas veterinarijos gydy
tojas. Jis mums patarė, kad leistume areštuotiems pa
bėgti. Mes taip ir padarėme.
Giesene buvo daugiausia šeimos, bet vėliau atsirado
daug viengungių. Kažkur netoli kapučinų vienuolyne
gyveno kapučinas tėvas Bernatonis. Vėliau jis atvyko
į Alminfieldą. Buvo labai malonus kunigas. Vėliau at
vyko dar kelios šeimos, tarp jų dr. Kupčiūnas su šeima,
prof. Pakštas su šeima ir kelios kitos. Kai netrukus
stovykloje įvyko rinkimai, šeimos norėjo, kad komen
dantu būtų išrinktas dr. Kupčiūnas. Taip ir atsitiko. Kai
keičiasi viršininkai, tai ir pavaldiniai netenka vietos.
Žūras nesutiko pasilikti policijoje, mes taip pat padarė
me, nors dr. Kupčiūnas prašė likti.
Man tai buvo gerai, pradėjau važinėti po visą Vokie
tiją. Kai kurie lietuviai darydavo gerą „biznį” — par
davinėdavo daiktus juodojoje rinkoje. Sužinojome kur
gamina gerus lagaminus, tai mes juos keisdavome į
amerikietiškas cigaretes, kavą, šokoladą, ko tik
vokiečiai norėdavo. Lagaminus veždavome į didesnes
pabėgėlių stovyklas ir parduodavome už gerą kainą.
Kartais tekdavo traukinyje praleisti kelias savaites, va
žinėjant iš vienos DP stovyklos į kitą.
Kurį laiką mano partneris buvo Jonas. Jis buvo la
bai drąsus, visur lindo. Tik jis nebuvo teisingas, mėg
davo vogti, nors jam tikrai nieko nereikėjo. Sykį jis
pasiliko stovykloje, o aš važiavau vienas. Kai grįžau, kiti
pasakojo, kad tas mano draugas apvogė senutę. Jeigu
kiti nebūtų sulaikę, nežinau, kas būtų atsitikę, nes la
bai supykau. Gerai jį apkūliau ir nuo to laiko nieko ben
dra su juo nenorėjau turėti.
(Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. gruodžio mėn. 3 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI
SEATTLE, WA
AMBASADORIAUS EIDINTO
VIEŠNAGĖ
Š.m. spalio 23 d. lėktuvas,
kuriuo skrido Lietuvos Respub
likos ambasadorius JAV-ėms dr.
Alfonsas Eidintas, nusileido
Seattle SEA-TAC aerodrome.
Nuo to momento, iki jo išvykimo
spalio 26 d., laikas buvo už
pildytas susirinkimais, paskai
tomis, pobūviais. Aerodrome
ambasadorius Eidintas buvo
pasveikintas ir supažindintas si
senatorium Slade Gorton, dide
liu Pabaltijo reikalų rėmėju, at
skridusiu tuo pačiu lėktuvu.
Tačiau ambasadoriaus čia at
vykimas nebuvo politinis, o
University of Washington
(UW) Pabaltiečių studijų prog
rama ir Lietuvos platesni inte
resai.
Mažai kas tikėtųsi, kad vienas
didžiųjų JAV universitetų, toli
nuo lietuviškų centrų, teiktų
tiek dėmesio Pabaltijo kraš
tams. Bet tai tikrai vyksta Washingtono universitete, kurio
administratoriai rūpinasi gauti
tautinę ir tarptautinę paramą
šiai pabaltiečių programai.
Praėjusią vasarą studentai iš
įvairių JAV vietovių užsirašė
lankyti UW lietuvių kalbos, Pa
baltijo istorijos ir buities kursus.
Ši Baltic Studies programa
tęsiama šiais akademiniais
mokslo metais, kur mokoma
lietuvių, latvių ir estų kalbų.
1995 m. ši vasarinė programa
bus skirstoma tarp penkių uni
versitetų — „Baltic Studies
Summer Institute Consortium
narių: University of Il
linois, University of Wisconsin,
Madison; University or Michi
gan; Indiana University ir
University of Washington,
Seattle.
Buvo planuota, kad amb. Ei
dintas vasaros metu skaitys
paskaitas apie šiandieninę
padėtį Lietuvoje, bet tai turėjo
būti nukelta į rudenį, laukiant,
kol kelios organizacijos sude
rins programas ir lėšų šaltinius.
Žemiau išvardinamos organiza
cijos ir institucijos buvo įjungtos
padėti ambasadoriui atvykti ir
čia pasireikšti: The World Affairs Council of Seattle (Ronald
E. Woods, vykdomasis direkto
rius; Gabrielius Gedvilą,
patikėtinių narys), University
of Washington skandinavų
kalbų ir literatūros skyrius
(prof. Tom DuBois), rusų, Rytų
Europos ir Vidurio Azijos moks
lų programos, pagarsėjusios
Jackson School of International
Studies of the University of Washington (prof. Daniel Waugh
„Chairman”) ,LB Washington
skyrius (Jūratė Mažeikaitė Har
rison, pirmininkė), JAV LB
Visuomeninių reikalų taryba
(Ina Bertulytė Bray, narė).
Washington universitete

Kiekviena aukščiau minėtų
organizacijų atliko svarbų vaid
menį. University of Washington
prisidėjo finansine pagalba

do dalyvaujantys klubo garbės
rėmėjai. Šiemet jų buvo dvi
dešimt šeši. Pirm. M. Šilkaitis
pasveikinęs dalyvius ir papa
sakojęs Padėkos dienos šventę,
pakvietė kun. S. Ropolą su
kalbėti maldą. Visi vaišinosi
gausiu ir skaniai pagamintu
kalakuto patiekalu. Po pietų
Stasys Juozapavičius paskaitė
jumoristinį rašinį. Dalyviai gera
nuotaika pamažu skirstėsi į
namus.

World Affair Council

Kita JAV organizacija,
prisidėjusi prie Ambasadoriaus
apsilankymo, buvo Seattle
World Affairs Council (WAC),
sutelkusi lėšų daugumą Am
basadoriaus viešbučio išlaidų
apmokėjimui. Jų pastangomis
Ambasadorius skaitė viešą
paskaitą Jėzuitų vedamo Seat
tle universiteto salėje. Dirbant
su JAV LB Visuomeninių reika
lų taryba, World Affairs Coun
cil suruošė svečiui susitikimą su
Boeing komercine lėktuvų kom
panijos vadovybe ir supažindi
nimą su lėktuvų gamyba. Taip
pat pasirūpino interviu su
KUOW radijo stotimi ir su tarp
tautiniu žinių direktorium Alan
Boyle, kuris atstovauja „Seattle
Post Inteligencer” laikraščiui.
WAC suruošė pusryčius garsia
jame Rainier Club, kur Amba
sadorius kalbėjo verslininkams
ir pramonininkams, norintiems
plėstis Lietuvoje.
Antradienį, po jau ir taip
pilnos dienos, Ambasadorius
sutiko posėdžiauti ir vakarie
niauti su English Speaking
Union (ESU) prezidente Ann
Newton ir LB vadovybe. Šįmet
ESU pasiuntė beveik dvi tonas
knygų Panevėžio viešajai
bibliotekai ir kelių tūkstančių
dolerių vertės knygų mokyklai
Panevėžyje. O sausio mėnesį
kviečia vieną anglų kalbos
mokytoją vieno mėnesio pasi
tobulinimui. Ambasadoriaus su
sitikimas buvo gražus ESU
organizacijos pastangų pripa
žinimas.

kelionei ir suteikė progą supa
žindinti su padėtimi Lietuvoje.
Universitetas surengė prieš
piečius, kuriuose ambasadorius
susitiko su fakulteto nariais,
susidomėjusiais Lietuva. Semi
nare politinių mokslų studen
tams ir viešoje paskaitoje Am
basadorius paaiškino teigiamus
ir neigiamus įvykius Lietuvos
tautinio atgimimo ir Lietuvos
iusivienijimo su Vakarų Euro
pa. Prieš kiekvieną paskaitą dr.
Eidintas buvo pristatytas Rytų
Europos žinovo, UW profeso
riaus Herbert Ellison. Ambasa
dorius susitiko ir su Univer
siteto Suzzallo pagrindinės bib
liotekos vadovais dėl praplėtimo
pasikeitimo knygomis su Lietu
vos institucijomis.
Vakarienėje — susitikime su
vietiniais pabaltiečiais ii- uni
versiteto atstovais Ambasado
rius plačiau patyrė apie progą,
kurią Baltic Studies teikia
Amerikos pabaltiečiams ir
Pabaltijo kraštams. Šalia
tiesioginės pagalbos, pabaltiečių
vadovybė siekė Ambasadoriaus
pagalbos pranešant apie šią
programą lietuvių telkiniuose
Amerikoje ir Pabaltijo kraštuo
se. Įdomu pastebėti, kad Baltic
LB VVashingtono valstijos
Studies programa buvo sukur
skyrius ir JAV LB
ta ir puoselėjama amerikiečių
Visuomeninių reikalų
profesorių, dirbančių UW. Jie
taryba
atsiliepė studentės Amanda
Floan pageidavimui, kuriame
Nuo pat pradžios (pradėjus
nors JAV universitete rasti kalbėti apie pakvietimą) iki

PRIEŠKALĖDINIS
PABENDRAVIMAS

ST. PETERSBURG, FL
„KANKLĖS”
ST. PETERSBURGE
Rugsėjo 23 dieną klube buvo
surengtas ansamblio „Kanklės”
koncertas. Klausytojų susirin
ko mažiau nei buvo tikėtasi.
Atsilankiusieji buvo maloniai
nustebinti atlikėjų meistriš
kumu ir džiaugėsi turėję progos
pasigrožėti tikrai aukšto lygio
kūrinių atlikimu. Tiesiog neį
tikėtina kokių garsų galima iš
gauti su koncertinėmis kanklė
mis, birbinėmis ir skudučiais.
Buvo gausiai plojama po kiek
vienos dainos. Ypatingo pripa
žinimo susilaukė dainininkė
Regina Šilinskaitė. Jos atlikta
koncerto baigiamoji daina
„Mano sieloj šiandien šventė”
susilaukė garsių, ilgų katučių ir
buvo pakartota. St. Petersburgas retai susilaukia tokių,
pagarbos vertų, profesionalų.
Ansamblio nariai poilsiui
pasiliko mūsų apylinkėje dar
porą dienų ir pakviesti maloniai
sutiko atlikti programą po sek
madieninių pietų. Susirinkus
daugiau negu dviem šimtams
svečių, buvo atlikta keliolika
linksmesnių ankstyvesnio kon
certo kūrinių. Žmonės labai
šiltai priėmė šį ansamblio pasi
rodymą. Lietuvių klubas an
sambliui suteikė nemokamai
pietus, o dalyviai sudėjo ne
mažai aukų, kurios buvo įteik
tos ansamblio vadovei Li
nai Naikelienei.

DR. D. DEGĖSIO
PASKAITA
Po paskaitos Seattle universitete. Iš kairės: Lietuvos ambasadorius JAV dr.
Alfonsas Eidintas ir World Affairs Council direktorius Ronald Woods.
Nuotr. Inos Bertulytės-Bray

vasaros lietuvių kalbos kursus.
UW ilgalaikis interesas yra
išlaikyti universiteto lygio
mokslą apie pabaltiečius. Iš
pabaltiečių perspektyvos —
universiteto programa padės
lavinti akademines jėgas, o
Pabaltijo kraštuose ugdyti
vadovybių sugebėjimus vesti
kraštus prie Vakarų orienta
cijos.
Tačiau Baltic Studies, kaip ir
kiekvienai kitai nepasikar
tojančia pinigų suma pagrįstai
programai, gresia tolimesnės
egzistencijos nutraukimo pavo
jus. Siekant ateities užtik
rinimo, parama turės būti vis
pusiška. Ambasadoriaus susido
mėjimas gali turėti didelės tei
giamos įtakos sukurti pastoves
nes finansines paramas.

išlydėjimo aerodrome, lietuvių
bendravimas buvo labai svar
bus. Artimai bendradarbiaujant
su aukščiau minėtomis institu
cijomis, LB Visuomeninių rei
kalų taryba ir LB skyrius Washingtono valstijoje paruošė
planą amb. Eidinto sėkmingai
viešnagei ir jam atvykus parodė
nuoširdų draugiškumą.
Spalio 26 d., Inos ir Jim Bray
namuose, buvo suruoštas priė
mimas ir vakarienė, kur amb.
A. Eidintas susitiko su vietos
lietuviais ir amerikiečiais, pa
rodžiusiais rimtą dėmesį
Lietuvai. Svečių tarpe buvo ir
JAV kongreso narys John
Miller (vienas iš keturių JAV
kongreso narių, kurių sovietai
1991 metais neįleido į Lietuvą
ten vykstant pirmiesiems rin
kimams).
Seattle lietuviai šiuo amb.
Eidinto pakvietimu sudarė
rimtų galimybių bendradar
biavimui JAV ir Lietuvos in
teresų labui. Per tas keturias
dienas Lietuvos Respublikos
ambasadorius dr. Alfonsas Ei
dintas nemažai padarė ir paliko
gerą įspūdį. Tikimės, kad jo
pastangos mūsų mieste ras at
balsį ir Lietuvoje.
Ina Bertulytė Bray

•

Prez. Harry Truman

pasirašė Jungtinių Tautų
Lietuvos ambasadoriui JAV dr. Alfonsui Eidintui lankantis Seattle, WA. Iš chartą 1945 m. rugpjūčio 8 d.,
kairės: Boeing bendrovės viceprezidentas (sales) Thomas Basacchi, amb. Sovietų Sąjunga taip pat paskel
Eidintas, Boeing Regionai direktorius Europos rinkai Scott McMurray.
Nuotr. Inos Bertulytės-Bray bė karą Japonijai.

Lietuvos Dukterų ruošiamas
prieškalėdinis pabendravimas
ir susirinkimas įvyks gruodžio
14 d., trečiadieni, 2 vai. p.p.
Lietuvių
klubo mažoje salėje.
karuose kariavo su į mūsų šalį
Bus
programėlė
ir vaišės. Visas
iš visų pusių besiveržiančiais
nares
ir
mūsų
rėmėjas
maloniai
priešais. Paskaita buvo gerai
kviečiame
dalyvauti.
paruošta ir įdomi.
Po pertraukos meninei pro
KŪČIŲ VAKARIENĖ
gramos daliai vadovavo Gr. Jezukaitienė. Pradžioje muz.V.
Lietuvių klubas rengia Kūčių
Kerbelis pianinu paskambino vakarienę gruodžio 24 d., 6 vai.
tris muzikinius kūrinius. Po jo vak. Programą atliks klubo
J. Starėnas paskaitė savo para choras. Vakarienė 10 dol.
šytą rašinį „Lietuvos kario asmeniui. Ją sutiko paruošti
golgota”. St. Vaškys paskaitė Lietuvos Dukterys, vadovaujant
tris eilėraščius iš Dzūkijos parti E. Purtulienei. Bilietus galima
zanų dainų rinkinio „Sušau įsigyti pas Laimutę Alvarado
dytos dienos”. Pabaigai Kltrbo klube ar skambinant telefonu
choras padainavo penkias 360-1064. Pernai Kūčių vaka
dainas. Chorui dirigavo muz. V. rienėje dalyvavo 380 asmenų.
Kerbelis, akompanavo muz. R. Tikimasi panašaus skaičiaus ir
Ditkienė.
šiemet.
Baigiant minėjimą, kuopos
vadas A. Gudonis padėkojo vi
NAUJŲJŲ METŲ
siems prisidėjusiems prie šio
SUTIKIMAS
renginio, o ypač I. Kusinskienei
už įspūdingai dekoruotą sceną
Klubo valdyba gruodžio 31d.
ir išlaidų padengimą. Visi daly rengia Naujųjų Metų sutikimą
viai buvo pakviesti pasisvečiuo abejose salėse prie apvalių
ti prie kavutės.
stalų. Kokteiliai — 7 vai. vak.
Vakarienė — 8 vai. vak. Bilie
PADĖKOS DIENOS PIETŪS tai 25 dol. asmeniui. Šokiams
Klubo rengti Padėkos dienos gros Cathy’s „Lorelei” orkest
pietūs sutraukė beveik du ras. Po 12 valandos — šalti
šimtus svečių. Gražiai papuoš užkandžiai.
toje salėje prie garbės stalo susė
Mečys

St. Petersburgo, Floridoje, Lietuvių klubo 1994 metų valdyba ir direktoriai. Iš k.: sėdi — Juozas
Rakštys, Ada Strijauskienė, Mečys Šilkaitis — pirmininkas, Dalila Mackialienė, Bronius Bar
tkus, Petras Nevazelskis. Stovi — Bronius Baukys, Jonas Mikalauskas, Gražina Viktorienė, An
tanas Viktorą, Juozas Gečas. Trūksta Jono Grėbliausko.

Mūsų nuolatinis gyventojas ir
klubo kultūrinių popiečių pirmi
ninkas, dr. Danielius Degėsys,
grįžęs iš vasaros atostogų, pa
juto rankos užtirpimą. Apie tai
pranešęs savo sūnui, taip pat
gydytojui, buvo paprašytas pa
sitikrinti sveikatą, nes tai
atrodė buvo pirmieji galimo in
sulto (stroke) ženklai. Po
patikrinimo, nedelsiant, jam
buvo padaryta operacija, išvalyta
arterija kakle. Po dviejų dienų
jis jau grįžo namo. O po savaitės
klube pietų metu skaitė paskaitą,
smulkiau paaiškindamas apie
turėtą operaciją, apie ženklus į
kuriuos reikalinga kreipti
ypatingą dėmesį. Nurodė kaip
toli yra pažengus medicininė
technika panašiom, kaip jam

darytai operacijai. Pasidžiaugė,
kad dabar jaučiasi puikiausiai
ir nesitiki susilaukti „stroke”.
Tai buvo puikiai paruošta, įti
kinančiai nupasakota, visiems
suprantamai pristatyta paskai
ta.
ALBINO KARNIAUS
PRANEŠIMAS

Lietuvių Bendruomenės tary
bos narys klubo mažojoje salėje
rugsėjo 30 d. padarė pranešimą
iš neseniai įvykusios LB tarybos
suvažiavimo Baltimorėje. Jis
detaliai papasakojo LB tarybos
suvažiavimo eigą, dalyvių nuo
taikas, iškeltus klausimus ir
naujos tarybos organų rinki
mus. Pabaigai pridėjo savo as
meninius samprotavimus. Pra
nešimas buvo atidžiai išklau
sytas. Keletas iškeltų klausimų
buvo patenkinamai atsakyti.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS
Spalio 7 dieną Lietuvių klube
su telkinio gyventojais susitiko
trumpam laikui apylinkėje sus
toję Panevėžio vyskupas Juozas
Preikštas ir jį lydįs Troškūnų
klebonas kun. Saulius Filipavičius. Vysk. J. Preikštas savo įdo
miame pranešime palietė religi
nį gyvenimą Lietuvoje bei reli
ginį ir dvasinį žmonių atgimi
mą. Kun. Saulius Filipavičius
nušvietė parapijos kultūrinę bei
religinę veiklą. Praėjusią vasa
rą jo parapijoje buvo sudaryta
galimybė stovyklauti net ketu
rioms stovyklautojų grupėms.
Po pranešimų vyko vaišės, ku
rių metu vyskupas savo skam
biu baritonu padainavo dvi dai
nas. Prieš tai sekmadienį
bažnyčioje ir klubo salėje buvo
renkamos aukos vyskupijos
darbų ir klierikų paramai. Viso
surinkta arti 1,500 dolerių.

LIETUVOS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Minėjimą š.m. lapkričio 23 d.
Lietuvių klube rengė R. Kalan' tos šaulių kuopa. Įnešus vėliavas ir muz. V. Kerbeliui
akompanuojant, sugiedojus
JAV ir Lietuvos himnus, savanoris-kūrėjas B. Daukantas įžie
bė simbolinę ugnį ir kun. J.
Gasiūnas sukalbėjo invokaciją.
Paskaitininkas A. Jonaitis savo
kalboje nukėlė klausytojus į
praeities laikus, kai pirmieji
savanoriai nepriklausomybės
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KAIRYS BALTIC EXPEDITING
ŠVENTINIS SIUNTINYS NR. 3
Rūkytas kumpis
Rūkyta dešra
Olandiškas sūris
Miltai
Cukrus
Ryžiai
Šokoladiniai saldainiai
Apelsinai
Aliejus
Vištienos sultinys
šviestas
Kakava
Arbata
Pupelių kava
Tirpstanti kava
Šokoladas
šviežia citrina
Medus
Marinuota silkė
Prieskoniai
Sūdyti riešutai skardinėje

2 kg.
2 kg.
1 kg.
4 kg.
4 kg.
1 kg.
1 kg.
2 kg.
3 lt.
1 indas
.500 gr.
.400 gr.
.200 gr.
.500 gr.
.200 gr.
.300 gr.
.500 gr.
.500 gr.
.360 gr.
.200 gr.
.200 gr.

$98.00 U.S.D.

PRIEDAS „MM”: šprotai 5 dėž., mėsos kons. .500 gr.;
marinuotos silkės 360 gr.; vištienos sultinys 1 ind. - - $10.00
U.S.D.

PRIEDAS „NN": aspirinas — ASA 325 mg. 200 tab. import.
iš Kanados arba JAV — $4.00 U.S.D.
Rašykite arba skambinkite, pristatysime pilną siuntinių ir
priedų sąrašą; 517 Frultland Rd., Stoney Creek, Ont.,
Canada 18E SAS, tel. 00S-643-3334/fax 005-643-8080*

KAIRYS BALTIC EXPEDITING------Greitai Ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į
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IMPOKT-IAPORT

(312)434-2121 800-775-SEND
• SIUNTINIAI LAIVU
. į.
• AIR CARGO
• PINIGU PERSIUNTIMAS^
• MAISTO KOMPLEKTAI
• VIZŲ PRATĘSIMAS
• SANDĖLIAVIMAS

rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą.
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą
sumą.
* 4% iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas
ir yra nuolaidų.
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus,
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskiteKairys Baltic Expedltlng
517 Frultland Rd.
Stoney Craak, Ont.
Canada 18E 5A6
Tai. 905-643-3334 / Fax. 005-643-8080

DRAUGO FONDO NARIŲ
SUVAŽIAVIMAS
Suvažiavimas įvyko 1994 m.
lapkričio 19 d. „Seklyčioje”,
Čikagoje. Jį atidarė Bronius
Juodelis, Draugo fondo tarybos
pirmininkas, sveikindamas vi-,
sus atsilankiusius į šį pirmąjį
Draugo fondo suvažiavimaą ir
kvietė pažvelgti į jau nueitą
kelią ir darbus, kurie laukia
ateityje. Taip pat jis išreiškė
padėką visiems Draugo fondui
padėjusiems. (Toliau bus naudo
jama DF vietoj Draugo fondas).
Invokaciją sukalbėjo kun. dr.
Viktoras Rimšelis, „Draugo”
moderatorius. Jis iškėlė lie
tuviško žodžio svarbą ir prašė
Viešpatį palaiminti visus, kurie
dėl lietuviško žodžio dirba ir
aukojasi.
Prezidiumą sudarė pirm. Jo
nas Vaznelis, sekretorė Ramunė
Kubiliūtė, o nominacijų ir bal
savimo komisiją — dr. Antanas
Razma (pirm.), Antanas Juod
valkis ir dr. Vacys Šaulys.
Suvažiavimo pirm. J. Vaznelis
perskaitė suvažiavimo darbo
tvarkę, kuri buvo priimta be pa
keitimų.
Toliau sekė sveikinimai. Pir
mutinė sveikino „Draugo” vyr.
red. Danutė Bindokienė, kuri
džiaugėsi, galėdama būti pir
mame suvažiavime „Tikisi, kad
kitais metais šiuo laiku
turėsime surinktą, jei ne visą
milijoną, tai bent tris ketvir
tadalius”. Ypač dėkojo nepa
ilstančiai DF besirūpinan
čiam Br. Juodeliui.
„Draugo” administratorius
Pijus Stončius dėkojo visiems
DF aukotojams ir šio suvažia
vimo dalyviams. Jis džiaugėsi
gaunama parama ir sakė, kad
„bandysim visa padaryti, kad
„Draugas” išsilaikytų”. Jis
sakė, kad spalio mėn. buvo
daugiau naujų „Draugo” prenu
meratorių. Kvietė „Draugą”
užsakyti kaip dovaną šventėms.
180 prenumeratorių „Draugas”
turi Lietuvoje. Vilnius ir Kau
nas „Draugą” gauna greičiau,
negu Michigan valstija, ar Kali
fornija. „Draugas” laukiamas
Lietuvoje kunigų seminarijose,
mokyklose, net viename kalėji
me!
Po sveikinimų sekė praneši
mai. DF t-bos išsamų pranešimą
perskaitė t-bos pirm. Br. Juode
lis. Tas pranešimas buvo iš
spausdintas „Drauge” 1994.
11.26.
DF v-bos pranešimą perskaitė
v-bos pirm. Jurgis Riškus. Savo
pranešime dėkojo Br. Juodeliui,
kuris pašvenčia 80 vai. savaitėje
DF. Pabrėžė, kad ateinantiems
metams reikia daugiau aukų,
daugiau aukotojų ir daugiau
jaunimo pritraukti.
Investicijų komisijos prane
šimą padarė pirm. J. Vaznelis.
Investavimo pradžia buvo pada
ryta sausio 24 d., kai Oppenheimer bendrovėje buvo atida
ryta DF sąskaita su 80 tūkst.
dolerių. Pradiniam investavi
mui vadovavo Albinas Kurkulis
ir DF t-ba. Nuo birželio 1 d.,
Jonas Vaznelis buvo pakviestas
sudaryti Investavimo komisiją,
kurion dabar įeina dr. A. Raz
ma, Algis Strikas, jaunas šios
srities profesionalas ir Galdman
Sachs,b-vės viceprezidentas bei
J. Vaznelis. Spalio 18 d. inves
ticijų kom-ja turėjo pirmąjį po
sėdį. Buvo nutarta DF kapitalą
investuoti saugiai ilgam laikui,
auginant kapitalą ir gaunant
didesnes palūkanas. Iš DF iždo
gauta 260,000 dol. investavi
mui. Iš jų 200,000. dol. yra Oppenheimer b-vės sąskaitoje, o
60,000. dol. — 20th Century Mu
tual Fund ir Growth ir Select
fonduose. DF sąskaita Oppenheimer b-vėje padidėjo 9,999.46
dol. I tą sumą spalio mėn. 28 d
įeina 3,499.09 dol. palūkanų ir
6,500.37 dol. prieauglio (capital
gain). Baigdamas J. Vaznelis
sakė, kad „bet kokie investa
vimo rezultatai gali būti ryškūs
mažiausiai bent po vienerių

metų. Žinant, kad DF investuo
ja ilgam laikui (long term) ir at
sargiai, tai esama padėtimi ga
lima tik pasidžiaugti”.
Br. Juodelis, kuris yra ir DF
iždininkas, perskaitė 1993.11.12
- 1994.11.12 DF pajamų ir
išlaidų apyskaitą: pajamos —
275,685.53 dol. (į šią sumą įeina
aukos, palūkanos ir dividendai).
Išlaidų iš viso 4,553.07 dol.
Išlaidos sudaro IRS Tax exempt
mokestis, spausdiniai, vajų
laiškai, paštas, pašto ženklai,
metinio suvažiavimo išlaidos.
Investuota 260,000 dol.; ne
panaudotos lėšos — 11,132.46
dol. (jų 7,633.37 dol. Standard
Federal Bank ir 3,499.09 — di
videndai iš Oppenheimer b-vės).
Po šių pranešimų buvo daug
klausimų. Dr. K. Rimkus prašė
paaiškinti ryšį tarp Lithuanian
Cath. Society, Publishers ir DF.
Dr. A. Razma paaiškino, kad
Lietuvių Kat. spaudos draugija
leidžia „Draugą” ir yra „Drau
go” t-bos direktoriai (Board of
Directors), o DF yra atskira
orgaizacija. Į ją įeina 2 nariai iš
Liet. Kat. spaudos dr-jos. DF
darbą prižiūri DF t-ba.
Buvo klausimų apie DF statu
tą ir jo pakeitimą. Adv. Rimas
Domanskis paaiškino, kad na
riai gavo Br. Juodelio paruoštą
brošiūrą, kurioje yra svarbiausi
statuto punktai (Highlights of
the Bylaws of the Draugas
Foundation a not for Profit Cor
poration). Dr. A. Razma dar
paaiškino, kad šiandien išrink
ta naujoji t-ba galės peržiūrėti
statutą ir padarytus pataisymus
pateikti sekančiam suvažiavi
mui patvirtinti. Jonas Šoliūnas
prašė statuto lietuviško ver
timo. Jis taip pat sakė, kad
suvažiavimas turi teisę statutą
keisti. Iškilus klausimui, ar šis
suvažiavimas turi teisę keisti
DF statutą, adv. R. Domanskis
paaiškino, kad šis suvažiavimas
tos teisės neturi. Dr. K. Am
brazaitis siūlė, kad šiame suva
žiavime išrinkta t-ba statuto
klausimus išdiskutuotų su
teisininkais ir prieš sekantį
suvažiavimą išsiuntinėtų DF
nariams, kurie sekančiame
suvažiavime galės jį priimti. A.
Juodvalkis siūlė, kad statutą
paruoštų t-ba ir pristatytų
sekančiam suvažiavimui jį pa
tvirtinti.
Registracijos komisijos pirm.
Vaclovas Momkus pranešė, kad
iš viso DF turi 1,234 narius. Su
važiavime dalyvauja 43 nariai
su 549 balsais. Dalyvauja dar ir
4 svečiai.
Dr. A. Razma pravedė rin
kimus. Į DF t-bą kandidatavo:
dr. Kazys Ambrozaitis, Bronius
Juodelis, Birutė Jasaitienė,
Gražina Liautaud, Vaclovas
Momkus, Jurgis Riškus, Jonas
Vaznelis, Birutė Vindašienė,
Jonas Šoliūnas ir Antanina
Repšienė. Slaptu balsavimu į
DF t-bą buvo išrinkti: dr. Kazys
Ambrozaitis, Bronius Juodelis,
Birutė Jasaitienė, Gražina
Liautaud, Vaclovas Momkus,
Jurgis Riškus ir Jonas Vaznelis.
I kbntrolės komisiją kandida
tavo: Kostas Dočkus, Marija
Remienė, Antanas Valavičius,
Elvyra Narutienė ir Vida Sakevičiūtė. Slaptu balsavimu į DF
kontrolės komisiją buvo išrink
ti: Kostas Dočkus, Marija Re
mienė ir Antanas Valavičius.
Birutė Vindašienė padarė pra
nešimą apie DF įgaliotinius. Jai
buvo pavesta „verbuoti” DF įga
liotinius, kurie savo ruožtu
„verbuotų” DF narius. Ji supa
žindino su DF įgaliotiniais ki
tuose miestuose: Los Angeles
DF kom-tas yra vienas didžiau
sių ir veikliausių, jo pirminin
kas yra Vytautas Šeštokas. Flo
ridoje DF įgaliotinis yra Mečys
Šilkaitis, Clevelande — Vacys
Rociūnas, Philadelphijoje — Ju
lija Dantienė, Michigano vals
tijoje — Vytautas Kamantas,
Washingtone, D.C. — Teresė
Landsbergienė, Baltimorėje —

Cezaris Surdokas, Seattle
kaip būtų galima padaryti lėšų
Irena Blekytė, Omahoje — Irena telkiny dar sėkmingesnį, kad
Lileikienė, Hartforde, CT — D. kuo greičiausiai pasiektume tą
Grajauskienė.
t / milijoi ik* )F nariai siūlė: 1)
Vieni jau veikia, kiti dar yra gauti daugiau palikimų, 2)
organizacinėje stadijoje. Yra prašyti kitus fondus investuoti
užmegztas ryšys su dar dauge į DF, 3) didinti prenumeratas,
liu kitų vietovių ir laukiama jų o ypač „Draugą” užprenume
atsakymų. Tikimasi, kad įgalio ruoti mokykldms, 4) stengtis
tinių padaugės sekančiais me surasti stropių įgaliotinių, ku-.
tais.
It. e ieškotų-a jkotojų ir prenu
Po to buvo klausimai, suma meratorių, 5) prenumeruoti
nymai ir diskusijos.
w Iraugą”«i Lietuvą, 6) išleisti
Buvo svarstoma, kaip pri Dh biuleteni, kuris ne tik infortraukti daugiau jaunimo. m tų apie DF, bet ir verbuotų
Suvažiavimo dalyviai pateikė .įdujiįe rėmėjus.
įvairių pasiūlymų: užsakyti
Dąugiau klausimų bei suma
vaikams „Draugą”, kreiptis į nymų neatsiradus, diskusijos
jaunimą asmeniškai, šaukti buvo baigtos.
jaunimo susirinkimus, jiems
Po to J. Vaznelis, suvažiavimo
aiškinti apie „Draugą”, įvesti pirmininkas, uždarė šį pirmąjį
kartą savaitėje anglų kl. skyrių DF suvažiavimą, dėkodamas vi
jaunimui, kuriam rūpi lietu siems už dalyvavimą ir naųjąjai
viški reikalai, bet kuriems leng tarybai linkėdamas sėkmingos
viau skaityti anglų kl. Buvo veiklos metų.
siūloma „Draugą” užprenume
Suvažiavimas praėjo darbin
ruoti mokykloms, kad taip pri gai. Per porą valandų, gabiai
pratintų jaunimą skaityti pirm. J. Vazneliui pirminin
„Draugą”. Buvo siūloma duoti kaujant, buvo aptarti visi dieno
jaunimui darbo, tada jie ir įsi tvarkės punktai ir duota pakan
jungs.
kamai laiko diskusijoms, klau
J. Šoliūnas siūlė grįžti prie simams bei sumanymams, ku
statuto klausimų ir statute rių buvo labai įvairių. J.
daryti kai kuriuos pakeitimus. Vaznelis neleido įklimpti į ilgas
Bet adv. R. Domanskis pabrėžė, neesmines diskusijas, bet kartu
kad šis suvažiavimas neturi suteikė progą visiems pareikšti
teisės daryti statuto pakeiti savo mintis ir duoti savo pa
mus. Kitas suvažiavimas tai siūlymus.
galės padaryti.
Šį pirmąjį DF suvažiavimą
J. Gradinskas kalbėjo apie reikia laikyti sėkmingu ir lin
narių teises. Jo nuomone sta kėti, kad DF naujoji taryba, į
tuto santraukoje narių teisės kurią įeina „Draugo” klestė
nėra pakankamai aiškios. Jis jimu besirūpiną asmenys, ir
siūlė, kad naujoji t-ba turėtų ateityje taip pat uoliai dar
paruošti statutą ir pasiūlyti se buotųsi ir sėkmingai artėtų prie
kančiam suvažiavimui balsuoti, pirmojo milijono, kuris užtik
nes vyriausias organas turėtų rintų „Draugo” ateitį.
būti DF suvažiavimas.
t Aldona Šmulkštienė
Br. Juodelis klausė DF narius,

TARPUSAVIO MEILES
STOKA - LIETUVIŠKO
CHARAKTERIO ŽAIZDA
AURELIJA M.
BALAŠAITIENĖ

Nuo pat karaliaus Mindaugo
nužudymo laikų tiek Lietuvos
valstybės istorija, tiek plačiame
pasaulyje pasklidusių užsienio
lietuvių visuomenės gyvenimas
nuolatos atspindi tarpusavio ne
santaiką, kuri palaužia jėgas ir
žlugdo idealizmą. Jei ir tikime,
kad „vienybėje galybė” ar „kai
du stos, visados daugiau pada
rys”, tai realiame gyvenime to
nepajėgiame įgyvendinti.
Kas sukėlė didžiausią Ameri
kos lietuviuose pasipiktinimo
audrą, čia apsilankius Lietuvos
prezidentui Algirdui Brazaus
kui? Ar tai, kad jis buvo Lietu
vos komunistų partijos galva?
Ar tai, kad nepritariame jo
vyriausybės veiksmams? Ne,
daugiausia todėl, kad jis kai
kuriuos buvusius Lietuvos vei
kėjus apdovanojo „blizgučiais”.
Teisingai tvirtinama, kad Vy
ties Kryžiumi yra apdovanoja
mi karo lauke pasižymėję asme
nys, bet jau pasikeitė laikai, at
sirado nauja konstitucija, nau
jos sąvokos, kurioms turime tei
sę nepritarti, bet taip pat, jei
giriamės artimo meilės sampra
ta, privalome suprasti, atleisti
ir nesmerkti. „Kas be nuodė
mės, meskite pirmas akmenį”...
Man atrodo, kad Brazauskas tik
norėjo parodyti pagarbą tiems,
kurie kadaise kovojo prieš Lie
tuvos okupantus ir skaudžiai
nukentėjo. Ir dr. Adolfas Damu
šis buvo nacių koncentracijos
lageryje... Aišku, prezidentas
galėjo paieškoti tinkamesnių
metodų jiems pagerbti, „sukur
ti” naujus medalius, bet gaila,
kad apdovanotieji nekaltai tapo
priekaištų aukomis.
Daugelį dešimtmečių gyvenę
laisvėje, nepasižymime solida
rumu ar meile vieni kitiems.
Tik prisiminkime veiksnių rie
tenas, kovojant dėl pirmavimo
„politinėje veikloje”. Tariamės
žiną demokratijos principus, bet
jų nepajėgiame įgyvendinti.

DRAUGAS, šešt; dienia, 1994 m. gruodžio mėn. 3 d.
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Šv. Jono Krikštytojo šventėje, Raseiniuose, 1981 m. Tarp vaikučių pirmos eilės viduryje — kun.
Vytautas Griganavičius.

PARAPIJA DIDŽIUOJASI
KLEBONU KUN.
V. GRIGANAVIČIUM
Kun. Vytautas Griganavičius
gimė 1925.01.09 Ruklių kaime,
augo ir brendo Svirnikų km.
Kavarsko parapijoj, Ukmergės
apskrity. Jo sentėvis Antanas
Griganavičius buvo knygnešys
— tautos švietėjas, kai rusai kė
sinosi Lietuvą tamsoje paskan
dinti ir surusinti.
Vytautas mokėsi Kavarsko
pradžios mokykloje, Ukmergės
ir Anykščių gimnazijose. Jo
dvasią formavo ir brandino buvę
žymūs kapelionai: kun. P. Ma
čys, kun. P. Staškūnas ir kun.
Siemaška. 1945 metais Vytau
tas Griganavičius įstojo į Kauno
kunigų seminariją, kurioje buvo
uolus ir pavyzdingas klierikas.
Seminariją baigė ir buvo įšven
tintas kunigu 1949 metais. Po
to dirbo išvardintose parapijose:
1949 m. Seredžių parapijoje;
1950 m. Ž. Panemunės parapi
jos klebonu;
1958 m. Raudondvario para
pijos klebonu;
1960 m. Skirsnemunės para
pijos klebonu;
1963 m. Bazilionų parapijos
klebonu;
1974 m. Dotnuvos parapijos
klebonu;
1977 m.,mirus Raseinių para
pijos klebonui kun. Stoškūnui,
kun. V. Griganavičius skiria
mas šios garbingos parapijos
klebonu.
Kun. V. Griganavičius gyvas
tingas, kupinas krikščioniškos
didybės, ir dosnus. Visą šią
krikščionišką darną, ramybę ir
artimo meilę jis diegia į žmonių
dvasią. Jis, augęs gausioje ir
kultūringoje šeimoje, gerbia ir
globoja senus kunigus ir tvirtai
stovi garbingoje Bažnyčios ir
tautos aukštumoje. Jis kupinas
„Anykščių šilelio” kūrėjo

Vienas garsus amerikietis yra
pasakęs: „Aš su tavim nesutin
ku, bet sutinku paaukoti savo
gyvybę už tavo teisę išreikšti
priešingą nuomonę”. Toji min
tis turėtų įsigyventi ir užsienio
lietuvių tarpe.
Mūsų yra taip nedaug, bet ne
skaičiuje yra jėga, o moralinėje
stiprybėje. Turėtume paimti pa
vyzdį iš žydų, kurie, ilgus šimt
mečius buvę be tėvynės, ne tik
pasidarė galingi, bet tarpusavy
je tarsi „susicementavę”. Į
Ameriką atvykę, nuskurdę ne
trukus prasiveržia į profesiona
lus, verslininkus ar meninin
kus, nes juos visapusiškai remia
savieji. O kaip su mumis? Su vaikams ginti fondų, veteranų,
nepasitikėjimu ir kritiškai policijos ir į politinius postus
žiūrime vieni į kitus, analizuo kandidatuojančių asmenų su
jame, ieškome praeities klaidų prašymais papildyti jų rinkimi
ir nesugebame rasti ką nors nės kampanijos iždą. Parapijo
pozityvaus ar mus jungiančio. se šalia sekmadieninių aukų be
Štai ir tos nelemtos „Kovų ir veik kas savaitę yra „specialios
kančių” istorijos istorija jau rinkliavos”. Tuo tarpu pragy
prasiveržia ir kaltinimų srautu, venimas brangsta, o mano ra
juos „įamžinus” net ir oficialiuo jone per kelis metus jau trečią
se PLB laiškuose Tarybos na kartą keliami nekilnojamo tur
riams (turiu šviesiaraščio to mokesčiai, kurių mėnesinis
nuorašą iš š.m. rugsėjo 21 mokėjimas prilygsta buto nuo
dienos). Padarius klaidą, gražu mai, Dėt indėlių palūkanos per
bandyti ją atitaisyti, bet ne kitų tą patį laikotarpį nukrito nuo 10
sąskaiton. Klysti yra žmogiška, ar 11 procentų iki 3 ar 4.
Su kritika ar pašaipa sunku
bet yra dieviška dėl klaidos
ką
nors laimėti. Artėjant Ad
prisipažinti...
ventui, reikia susirūpinti krikš
Pašaipa neduoda rezultatų. čioniškos meilės puoselėjimu,
Štai viename straipsnyje, skati blaiviomis ir mylinčiomis aki
nančiame aukoti vienam fon mis pažvelgti į savo visuomenės
dui, autorius pasityčioja iš narius, penkis dešimtmečius iš
pensininkų, „kraunančių turtus blokštus iš savo brangios tėvy
savo anūkams” ... O ką gyveni nės. Mylėkime Lietuvą tokią,
mo rudens sulaukęs asmuo la kokia ji šiandieną yra, pasiguos
biausiai myli, jei ne savo šeimos dami ta mintimi, kad ji pagaliau
tąsą savo vaikų vaikuose? Prasi yra laisva. Laikas gydo žaizdas,
dedant „kalėdiniam sezonui”, keičia nuomones, tai ilgainiui ir
kuris Amerikoje iš tikro reiškia Lietuvos veidas pasikeis, taps
apsipirkimo įkarštį, kasdieną mums priimtimesnis, bet dabar
paštu ateina krūvos aukų pra jai reikalinga mūsų meilė ir
šymų. Gaunu aukų prašančius kantrybė. Vis dėlto svarbiausia
laiškus ne vien iš lietuviškų yra tai, kad užsienio lietuvius
organizacijų ar institucijų, bet jungtų tarpusavio meilė, pagar
iš lenkų ir indėnų misijų, ba, vienų kitiems bei objektyvus
skriaudžiamoms moterims ir kitų laimėjimų vertinimas.

Kun. Vytautas Griganavičius

lietuviškos poezijos ir dvasios.
Jis puoselėja tautos grožį ir
būdą. Kur jis praėjo, ten paliko
gražiai išdekoruotas bažnyčias,
sutvarkytą aplinką. Jis myli
vaikus ir jaunimą. Jo kukli ir
dvasingai pareiginga asmenybė
veikia ir stiprina žmonių dva
sią. Jo šventas žodis — dažnas
Šiluvoje. Kavarsko parapija
davė Lietuvai didelį ir garbingą
kunigą St." Kiškį, o daoar ši
parapija didžiuojasi savo kunigu
Vytautu Griganavičiumi.

DZŪKIJOS KULTŪROS
KONGRESAS
Ateinančių metų birželio mėn.
15-17 d. Alytuje numatomas
ruošti Dzūkijos kultūros kong
resas. Jau dabar skelbiama, kad
kongrese bus nagrinėjamos šios
temos:
1. Dzūkijos praeitis (antropo
logija, archeologija, archyvai,
Dainavos kraštas, išeiviai, kal
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ba, laisvės kovos, muziejai, žy
mieji dzūkai ir pan.).
2. Dzūkijos gamta (augalija,
gyvūnija, kraštovaizdis, draus
tiniai, miškai, raistai, parkai,
žymesni ąžuolai ir t.t.).
3. Dzūkijos gyventojai (admi
nistracinis padalinimas, gyven
vietės, gyventojai, švietimo ir
mokslo įstaigos, visuomeniniai
judėjimai, tikyba, politinės par
tijos ir pan.).
4. Dzūkų menas (architektū
ra, drabužiai, dainos, šokiai,
muzika, grafika, tapyba, kera
mika, skulptūra, meno centrai
ir t.t.).
5. Dzūkijos ūkis (amatai, ban
kai, bendrovėj}, keliai, pramonė,
prekyba, turizmas, statyba,
žemės ūkis ir pan.).
Be to, vyks amatų, verslų ir
ūkio gaminių paroda — mugė,
o trečiojoje dalyje — kultūriniai
ir pramoginiai renginiai: šventi
nė eisena, antroji Dzūkų dainų
šventė, dailės parodos, vakaro
nės ir't.t.
Šiuose visuose renginiuose
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti
ir užsienio lietuviai. Žinant
dzūkų vaišingumą ir dainingu
mą, kongresas tikrai suteiks
nemažai malonumų dalyviams,
todėl mūsų tautiečiai, kurie
ateinančią vasarą ruošiasi ap
silankyti Lietuvoje, turėtų savo
viešnagę planuoti taip, kad ga
lėtų dalyvauti ir Dzūkijos kultū
ros kongrese.
Šiam organizaciniam darbui
reikalinga visapusiška parama.
Todėl maloniai prašome parem
ti kongreso idėją pagal galimy
bes finansiškai, arba savo suma
nymais bei kitais vertingais pa
siūlymais. Lėšas galima perves
ti į dzūkų draugijos sąsk. Nr.
2700536 (valiutinę 270070535)
Lietuvos VKB Alytaus skyriuje.
O. Suncovienė
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First In Travel To Lithuania

American Travel Service
Dabartinės Kainos Skrydžiams
Iš Sekančių JAV Miestų Į Vilnių.

Atlanta
Boston
Chicago
Cleveland
Dalias
Detroit
1 louston
Los Angeles
Miami
New York
San Franclsco
Seattle
įtampa
YVashington

$ 6GB.00
$ 621.00
$ 500.00
$ 714.00
$ 733.00
$ 668.00
$ 733.00
$ 826.00
$ 686.00
$ 540.00
$ 826.00
$ 826.00
. $686.00
$ 649.00

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Bilietai turi būti
išpirkti Iki gruodžio 15 d., 1994 m. Dėl smulkesnės informaci
jos ir skrydžių iš kitų miestų prašome kreiptis į mūsų raštines.
Siūlome bilietus iš VILNIAUS į (vairius JAV ir KANADOS-mies
tus. Informacijų dėl bilietų kainų bei kitų kelionių ir turisti lių
patarnavimų maloniai sutelks mūsų raštinių tarnautojai.
American Travel Service
American Travel Service
9439 S. Kedzie
Migrovė Travel - atstovas Lietu* ųje
Evergreen Park. IL 60642
88 Laisvės alėja
Pli.
708 422-3000
3000 Kaunas
Ph. 800 422-3190
Ph. 22 10 90
FAX 708 422-3163

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. gruodžio mėn. 3 d.

JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 50629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

KOMPIUTERIAI „NUSKRIAUDĖ’
PENSININKUS
„Sočiai Security” pensijų ga
vėjai nuo 1978 m. prarado 478
milijonus dolerių. „Sočiai Secu
rity” administracijoje padaryta
kompiuterio klaida kainuoja
Amerikos pensininkams beveik
pusę bilijono dolerių. 11,400 tų
pensininkų gyvena Čikagos
apylinkėse.
Neseniai „Sočiai Security”
įstaiga atrado, kad 1978 m.
kompiuteriu ,,software” buvo
padaryta klaida. Tos klaidos
pasekmės — apie 426,000 pen
sininkų gavo mažesnius čekius.
Tų žmonių pensijų čekiai apie
dešimtmetį buvo kas mėnesį 10
dol. mažesni. Iš viso tiems pensi
ninkams nebuvo išmokėta 478.5
milijonų dolerių. Vidutinė
suma, kurią gaus nukentėję bus
apie 1,000 dol. JAV yra septyni
„Sočiai Security” centrai ir
kiekvienas jų dabar rūšiuoja,
ieško ir apskaičiuoja grąži
namas sumas savo apylinkėse.
Visoje Amerikoje ši klaida sais
tys mažiau negu 1 proc. iš 43
milijonų „Sočiai Security”
pensijų gavėjų. Vašingtonas
praneša, kad „Sočiai Security”
administracija praneš ir
išmokės pinigus tiems, kurie dėl
klaidos jų negavo. Jeigu
nukentėję jau yra mirę, tai jų
pinigai bus grąžinti jų turto pa
veldėtojams.
„Sočiai Security” administ
racija stengiasi atitaisyti
padarytą klaidą, o kompiuterius
taip sutvarkyti, kad panašių
klaidų nepasikartotų ateityje.
Dėl padarytos klaidos tarnau
tojai kaitina pasenusius
kompiuterius. Klaida buvo
padaryta tada, kada „Soc. See.”
įstaiga padidino pensijas kai ku
rioms žmonių grupėms. Dau
guma pensininkų gavo teisinggus pensijų čekius, bet kai kurie
gavo mažesnius.
„Sočiai Security” įstaigos
padaryta klaida pakenkė
dviems pensininkų grupėms: 1.
Tiems, kurie išėję į pensiją, dar
dirbo ir mokėjo papildomai į
„Soc. See.” fondą. Jie turėjo gau
ti didesnius mėnesinius čekius,
dėl to, kad jie dar mokėjo į
fondą. Maždaug 3.3 milijonai
pensininkų turi teisę tokiam
pensijos padidinimui kasmet. 2.
Tie, kurie išėjo į pensiją, nesu
laukę 65 metų, po to vėl grįžo į
darbą. Maždaug 1 milijonui
tokių pensininkų pensija padi
dinama kiekvienais metais, po
to, kai sulaukia 65 metų
amžiaus.
„Sočiai Security” administ
racija prašo žmonių ne
skambinti ir nesiteirauti apie
galimas jų pensijų klaidas. Visi,
kuriems buvo nesumokėta, gaus
jiems priklausančius pinigus.
Skambinimai telefonais ar

asmeniškas teirav masis apsun
kina jų darbą ir atima daug
laiko, be to, ilgiau truks surasti
visus nuskriaustuosius ir jiems
išrašyti čekius. Todėl, jeigu
galvojate, kad jūs esate tas,
kuriam teisėtos sumos nesumo
kėjo, pakentėkite, palaukite,
gausite, kas jums priklauso.
Naudotasi medžiaga iš Chi
cago „Sun-Times” (1994.11.18
by Daniel J. Lehmann).

ŠVENČIŲ LAIKOTARPIS
- KIŠENVAGIŲ
DARBYMETIS
Švenčių laikotarpiu žmonės
atveria širdis ir yra dosnesni,
bet nebūkime dosnūs vagims!
Kai miestų apsipirkimo centrus,
krautuves ir šaligatvius prieš
šventes užplūsta pirkėjai ir
turistai, policija įspėja, kad
kišenvagių būriai irgi pasipila
gatvėse, ieškodami aukų.
Policija sako, kad per šventes
kišenvagių „biznis” padidėja.
Nors yra sunku atpažinti kišen
vagius, nes jie susilieja su minia
ir jų specialybė yra netikėtai
užklupti auką, bet žmonės gali
išvengti apvogimo, būdami at
sargūs ir atidūs. Tipiški kišen
vagiai veikia trijulėmis ar ketu
riese. Vienas vagia, o kiti nu
kreipia žmonių dėmesį kitur —
toliau nuo vagies ir apvagia
savo nužiūrėtą auką.
Vagys dirba vietose, kur yra
susibūrę daug žmonių, bet vi
sada žiūri, kad jie galėtų
lengvai pabėgti. Vagystės
dažnai įvyksta besisukančiose
(revolving) duryse, kai vienas
kišenvagių grupės trumpam su
stabdo duris, kad kitas galėtų
įlįsti į tą skyrelį, kur žmogus —
jų numatyta auka — stovi.
Besileidžiantys ar kylantys laip
tai (eskalatoriai) irgi yra kišen
vagių mėgstami.
Bet, būnant atidiems ir krei
piant dėmesį į aplinką, galima
kišenvagių išvengti. Saugokitės
nepažįstamų žmonių gatvėje,
kurie prieina prie jūsų ir
klausia, ko nors, žiūrėkite, kad
jie stovėtų priešais jus. Dėmesio
atkreipimas į galimą kišenvagį,
paprastai jį išgąsdina. Jei kas
prieina prie jūsų ir jūs jaučiate
pavojų, garsiai sakykite: aš
nepažįstu jūsų, eikite šalin nuo
manęs! Jei jūs sukelsite „triukš
melį”, vagys pasišalins, nes jie
nemėgsta atkreipti į save
dėmesio.
Policija pataria moterims užsi
kabinti rankinuką per petį, ar
ba laikyti jį po paltu. Gal jums
tai nepatogu, bet vagims irgi
bus nepatogu ir sunku prie jo
prieiti. Vyrai neturėtų laikyti
piniginių užpakalinėje kelnių
kišenėje, ypač jei jie dėvi
striukes.

MEDICARE KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
K. Esu daugiau kaip 65 metų
amžiaus ir dar dirbu. Darbovie
tėje turiu sveikatos draudimą,
Medicare sveikatos draudimas
tarnauja kaip antrinis draudi
mas. Mano daktaras atsisakė
siųsti sąskaitas į Medicare, kol
negaus mokėjimo iš mano dar
bovietės draudimo. Ar jis gali
tai daryti?
A. Jeigu jūsų pirminis drau
dimas yra iš darbovietės, o Me
dicare — tik antrinis, tai jūsų
daktaras neturi siųsti sąskaitų,
iki negaus paaiškinimo, kiek
mokės pirminis draudimas.
K. Traukiant dantį, nulūžo
šaknis ir turėjo operuoti, kad
galėtų tą nulūžusią danties šak
nį išimti. Ar Medicare už šią
operaciją sumokės?
A. Medicare nemoka už
jokias operacijas, kurios yra
surištos su dantų gydymu.
K. Man daktaras pasakė, kad
turiu krūtinės vėžį ir patarė da
ryti operaciją. Aš norėčiau nu
eiti dar pas kitą daktarą ir su
žinoti jo nuomonę šiuo reikalu.
Ar Medicare užmoka už pacien
to vizitą pas kitą daktarą, pa
kartotiną apžiūrėjimą ir diagno
zės patvirtinimą?
A. Medicare visada užmoka
už kito daktaro apžiūrėjimą ir
diagnozės nustatymą, jei reikia
apsispręsti didelei operacijai.
Medicare taip pat užmokės ir už
trečio daktaro patikrinimą, jei
pirmų dviejų daktarų diagnozės
nesutinka.
K. Dažnai girdime medikus
vartojant išsireiškimą „eleetive
surgery” — pasirenkamoji ope
racija. Ką tai reiškia?
A. Medicare paaiškina, kad
tai yra operacija, kuri kainuoja
500 dol. ar daugiau, kuri gali
būti suplanuota iš anksto, nėra
reikalinga skubiai daryti, jos
atidėjimas nesudaro nei žmo
gaus gyvybei, nei sveikatai jo
kio pavojaus.
K. Ar Medicare užmoka už
buitinę (custodial care) priežiū
rą?
A. Medicare užmoka tik už
tokią ligonio priežiūrą, kuri rei-

Jei jūsų tapote kišenvagio
auka ir nežinote, kas tas vagis
yra, paskambinkite telefonu
„911” ir suteikite visas galimas
žinias policijai.
Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1994.11.24 by
Andrew Backover).
Aldona Šmulkštienė ir
Birutė Jasaitienė.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 VV. Archer Avė., Chicago, IL 60638
Tel. 312-581-8500

•
•
•
•

Lietuviška duona ir raguoliai
Vestuviniai ir įvairūs tortai
Lietuviškas maistas—"catered"
Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610
Tel. 312-644-7750

B/va iokMl!

Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre

1959 m. rugsėjo 14 d.

plytelės. Karšto vandens tankai,
pompos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius.
BEN SERAPINAS

708-636-2960

BALTIC TRAVEL GUIDE

Kviečiame įsigyti naują vadovą ke
lionėms po Baltijos kraštus. Čia ra
site detalią informaciją apie Lietu
vą anglų kalba. Čekius $15, prašo
me siųsti: Daliui Mikutavičiui,
2962 Majestic clr., Avondala
Estates, GA 30002, Fax (404)
325-0923.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REAL ESTATE

GREIT

REALMART, INC.
6602 S. Puiaski,
Chicago, IL 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste Ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

PARDUODA

F

RE/MAX
REALTORS
,(312) 586-5959
(708) 425-7161

BUDRAIČIUI

Bus.:312-585-6100, res.: 312-778-3971

RIMAS L. STANKUS

21
ACCENT REALTY, INC5265 VVest 95th Street
Oak Lawn, Illinois 60453

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

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

DĖMESIO, LIETUVIAI ATVYKĘ Į
CHICAGĄ PASTOVIAM GYVENIMUI!
Marąuette Parke, 7354 S. Frencleco, parduodamas 3 miegamųjų mūrinis
namas su didele virtuve, kurioje įreng
ta dujinė plyta ir indų plovykla; visuose
kambariuose medinės grindys (parke
tas), šildymas karštu oru su centriniu
oro vėsinimu (air conditioning).
Skalbinių plovykla, džiovykla ir šaldy
tuvas parduodamas su namu. Nepa
baigtas įrengti rūsys. Namas kampinis,
priešais namą transporto žiedas (turn
around cul de sac). Kieme cementuota
aikštelė. Prie namo garažas. Kaina
$52,000. Skambinti nuo 5 v. p.p. tel.:

1-708-257-5727.

BRICK 2 STORY, ORLAND PARK
t
Only $334,900 for a
large mstr bdrm suite w/double jacuzzi.
Study/office on main level. Oak trim &
cabinets. 2 fųrnaces & C/A units. Gorgeous
family room w/fireplace. Gourmet kitchen.
Piease call in English. Ask for Colleen

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida
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KMIECIK REALTORS
7922 S. Puiaski Rd.
4365 s. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.
»
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FOR SALE
Nevv 2-flat bldg. vvith 5 rms, 3
bdrms, 2 baths in ea. apt. with
formai din. rm. All appliances,
plūs full basement with side
drive and garage in Southvvest
suburbs. Only $249,900. Call:
Tom Maloney
Re/Max Southvvest
708-974-1110

FOR RENT

Alger at RE/MAX South (708) 429-4300.

HELP VVANTED
Reikalinga motarla, kuri galėtų at
važiuoti į Chicagos priemiestį, Barring
ton Hills, prižiūrėti kūdikį. Reko
mendacijos būtinos. Atlyginimas susi
tarus. Tai. 708-426-4634.
ROOFERS
, You Can Cllmb Tha
Ladder Of Suecas*
VVould prefer English speaking individuals.
Minimum 2 years experience vvith Hot BUR and Rub
ber Roofs. All work located in the No Carolina area
vvith accomodations available. Screening tęst for ilIgegal drug ūse may be required as a condition of
employment.
We Offer:
• Year Round Work
• Exceptional VVages
• Paid Hospitalization
• Vision Plan
• 401K Pension Plan.
• Advancement Opportunities
• Centai Plan
• Relocation Availability.
Call Slmon Rooflng at 1-800-523-7714
Ask for Karen
Start Climbing to Success TodayI
Equal opportunity employment

ART’e EMPLOYMENT AGENCY
Siūlo įvairius darbus vyrams ir moterims:
valymo, namų ruošos, vaikų ir senelių
priežiūros bei kt. Kreiptis: 708-824-2002.
Kalbame lietuviškai.

FOR RENT
Archer Hta. area 3 bedrm. apt.
Heat incld., car pet ed, stove & refrig.
$675 mo. + security dep. Tai.
312-847-6408. Call after 5 p.m.
vveekdays.
Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 St, ir Washtenaw Avė., vienam
arba dviem suaugusiom asmenim. Yra
šaldytuvas ir virimo plyta. $325 į mėn. +
„security dep." Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r.

Iki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727.

Išnuomojamas 4 kamb. butas,
7136 S. Mozart. Sav. gyvena an
trame aukšte, iš kiemo pusės.

Išnuomojamas švarus, šiltas 2
mieg. butas pirmame aukšte, 5520
S. VVhipple. Pensininkams nuolai
da. Tel. 708-598-3566.

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

Savaitgalį uždaryta

Orkestras „NEMUNAS"
groja vestuvėms, banketams, įvairiems
pobūviams, pasilinksminimams.

Muzika — jaunimui ir vyresniems
Kreipkitės: Robertas Raudys
tel. 708-301-5141

NAUJAS KALIFORNIJOS IR ARTIMŲJŲ
VALSTIJŲ LIETUVIŲ

ALMANACHAS

Lapkričio 8 d. įvykusiuose rinkimuose nemažai lietuvių rėmė Illinois gub.
Jim Edgar kandidatūrą. Jų parama, be abejo, prisidėjo prie rinkimų
laimėjimo. Anatole Milūnas (kairėje) buvo „Lietuviai už Edgar” komiteto
pirm., todėl Jim Edgar jam reiškė padėką specialiai rėmėjams rengtame
pobūvyje.

•

Soviet „Lunik 2” buvo pirmasis
iš Žemės pasiųstas erdvėlaivis
kalauja tai priežiūrai suteikti — be įgulos — nusileidęs ant
specialaus paruošimo žmogaus Mėnulio.
kaip gailestingos sesers. Medi
care nemoka už priežiūrą ligo
nio, kuriam reikalinga tik bui
tinė priežiūra — pagalba.
MISCELLANEOUS
Buitinė priežiūra (custodial
care) — tai tokia priežiūra, kuri
ELEKTROS
padeda ligoniui kasdieninio gy
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
venimo apsitvarkyme, kuri ne
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
reikalauja specialaus pasi
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
ruošimo šią priežiūrą suteikti.
tuotai ir sąžiningai.
K. Turiu „cukrinę ligą” —
312-779-3313
ant mano kojų padų atsirado neKLAUDIJUS PUMPUTIS
gyjančios žaizdos. Mano dakta
ras rekomendavo nešioti specia
lius tam pritaikytus (therapeu 10°/o—2O°/o—30% pigiau mokėsit
tic) batus. Ar Medicare užmokės pas mus už apdraudą nuo ugnies,
už tuos batus? Ir kodėl man rei taip pat ir už automobilio
draudimą.
kia tų specialių batų?
FRANK ZAPOLIS
A. Medicare užmokės „cuk
3208V2 VVest 95th Street
raus liga” sergantiems ligo
Tel. (708) 424-8654
niams už specialius batus, jei
(312) 581-8654
jie juos pirko 1993 m. gegužės 1
d. ar vėliau. „Cukraus liga” ser
gantiems žmonėms, jei jie
Nuostabūs dirbiniai Iš sldabro-glnneprisižiūri, atsiranda žaizdos
tarol Niekas Amerikoje negalės pa
ant kojų, ir jei tos žaizdos ne siūlyti gražesnių ir prieinamesne kaina.
AMBER TRADING CENTER
tinkamai gydomos, gali prireik
Tai. 312-737-6901
ti amputuoti kojas. Daktaras
paprastai prirašo specialius
batus „cukraus liga” sergan
tiems ligoniams, kad išvengtų
D & R HAULING
žaizdų, užkrėtimų ir kojų ampu
Pigiausiomis kainomis išvalome ir
tacijos.
iškraustome namus bei garažus,
K. Daktaras man pasakė,
išvežame metalo laužą. Įkainoji
kad aš turėsiu imti radiacijos
mas nemokamas. Skambinkite:
312-254-7298. Kalbame angliš
gydymą bent šešis mėnesius.
kai ir lietuviškai.
Man nereikės gulėti ligoninėje.
Ar Medicare užmokės už šį ra
diacijos gydymą, jei aš būsiu na
mie, ne ligoninėje?
Pigiai Ir greitai Išvežame šiukš
A. Medicare padės užmokėti
les, išvalome namus, garažus,
už radiacijos gydymą, jei tas gy
kraustome baldus, darome smul
dymas bus paskirtas jūsų dakta kius remontus. Kreiptis: Rytis, tel.
312-233-6834.
ro.
K. Ar Medicare užmoka už
klausos aparatėlius?
A. Medicare už klausos apa
ratėlius nemoka.
VISA GLOBĖ
K. Mano daktaras paskyrė
Patikimiausias būdas įsigyti kredito
kortelę tiems, kas įos niekada neturėjo.
man operaciją — išpjauti „heKREDITO UNIJA IKI 5,000 DOLERIŲ.
morrhoids”. Operacija bus da
Skambinkite šiandien 312-S82-4740.
roma „ambulatory surgical”
Kalbame lietuviškai.
centre (ASC). Po operacijos aš
galėsiu tuoj važiuoti namo. Kas
yra „ASC”? Ar Medicare užmo
kės už operaciją?
Dengiami stogai, kalamas
A. „Ambulatory Surgical”
„siding”, bei atliekami namų
centras — ASC — yra instituci
vidaus
remonto darbai. Skam
ja, kur yra daromos operacijos,
binti
Sigitui:
312-767-1929.
kurioms nereikia, kad ligonis
gulėtų prieš ar po operacijos
ligoninėje. Medicare užmoka už
MASTER PLUMBING
operacijas, padarytas tuose cent
COMPANY
ruose, kurie turi susitarimą su
Licensed, Bonded, lnsured
Medicare programa.
Paimta iš „Medicare”.
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir
vonios kabinetai. Keramikos
Birutė Jasaitienė

Gaunamas: Juozas Pupius
Lithuanian-American Community
4619 Wawona St.
Los Angeles, CA 90065
Tel. 213-255-3654
Kaina: $12.00

VALOME
KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS
737-5168

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Puiaski Rd.
Tel. (312) 581-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

MISCELLANEOUS
IEŠKO DARBO

MARQUETTE
PHOTO SUPPLY

Suaugusi moteris Ieško b
kokio darbo. Skambinti: t<
312-434-1509.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Tel. 776-8998
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to a secure
retirement,
For a recorded message
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1-8O0-4US BOND
1-800-487-2663
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090
tel. 703) 471-1711

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS
IŠ LIETUVOS
UŽSIENIO PASKOLŲ
PORTFELIS TVARKOMAS
ATMESTINAI
Lietuvos vardu nuo 1992 iki
1994 m. buvo paimta užsienio
paskolų 556 mil. dolerių, o iki
šių metų spalio 1 d. panaudota
371.7 mil. dolerių. Lietuvos eko
nomikos ir užsienio investicijų
vystymo agentūros (FIDA) pre
zidentas, buvęs Tarptautinių
ekonominių santykių ministras
Vytenis Aleškaitis, komentuo
damas „Lietuvos rytui” užsie
nio paskolų panaudojimą, paste
bėjo, kad nuo 1992 m. užsienio
paskolų portfelio būklė nepasi
keitė, tačiau mažiau planuo
jama į priekį. Kita vertus, pa
stebima ir poslinkių — paskolų
perorientavimas iš investicinių
projektų į vartojimą. Štai iš 130
mil. dolerių paskolos panaudoti
87 mil., ir už juos nupirkta
mazuto, branduolinio kuro,
dujų. „Šias investicijas galima
būtų apibūdinti, kaip norą gerai
gyventi šiandien, užmerkiant
akis netolimai ateičiai”, — sakė
V. Aleškaitis. Pasak jo, neaiš
kus Europos banko 1 mil. ECU
paskolos, taip pat planuotų
paskolų iš Pietų Korėjos „Exim” banko, Tarptautinių atsis
kaitymų banko Bazelyje liki
mas. Paskolas, panaudotas šios
dienos poreikiam tenkinti, V.
Aleškaitis apibūdina, kaip pinigų
ėmimą su trumpalaikiu efektu
ir labai sunkiomis pasekmėmis
ateičiai. „Šiomis paskolomis
sušvelninama ekonomikos re
forma, tačiau užkertamas kelias
žmonių gerovei po poros metų”,
— teigė V. Aleškaitis, pateik
damas ir vieną konkretų pavyz
dį: iš 40 mil. dolerių paskolos
1992-93 m. žiemai, kuomet buvo
kritinė situacija energetikoje,
iki šiol panaudoti 7 mil. dolerių.
Pasak V. Aleškaičio, „vargu, ar
kas nors iš oficialių valdžios pa
reigūnų, prieš imant paskolas,
susimąsto apie rizikos mažini
mą. Per porą ar kelioliką metų
palūkanos gali labai išaugti, nes
skolinantis paprasčiausiais bū
dais — kintamomis arba fiksuo
tomis palūkanomis — galima
sulaukti jų lygių pokyčių, atėjus
grąžinimo laikui”. Jo nuomone,
„Lietuvos derybininkai, matyt,
kas buvo siūloma, be jokių
sąlygų priėmė, jeigu iš 40 mil.
dolerių 30 mil. yra nenaudo
jamų. Dėl to per porą metų
Lietuvos iždas turės, arba bent
jau turėjo, sumokėti trečdalį
milijono dolerių vien toael, kad
nesugeba įsisavinti paskolų.
Šiuo metu užsienio paskolų
panaudojama tik du trečdaliai.
Kasdien mokame dideles sumas
todėl, kad nėra kam pasirūpinti
paskolų portfeliu” — sakė V.
Aleškaitis.

Visa Lietuvos pramonė 1993
m. lapkričio 1 d. energetikams
buvo skolinga 56 mil. litų, o šių
metų spalio 1 d. skola pasiekė
147 mil. litų. Energetikai mano,
kad vyriausybės patvirtinti tari
fai už energiją yra ekonomiškai
nepagrįsti. Vien dėl šios prie
žasties per 9 mėn. Lietuvos vals
tybinei energetikos sistemai pa
darytas 289 mil. litų nuostolis.
(Nuo lapkričio 1 d. vyriausybė
padidino elektros energijos ta
rifus gyventojams. Dabar už 1
kWh gyventojai moka po 16 cen
tų (4 centus), o pramonės įmo
nėms paliktas senasis tarifas —
10.5 centų už kWh — R.J.).
R. Rukšėnas mano, kad atsis
kaitymų už suvartojamą ener
giją nukėlimas vėlesniam laikui
yra ne kas kita, kaip sunkioje
ekonominėje būklėje esančių
pramonės įmonių kreditavimas
per energetikus. Jo nuomone,
jei būtina kredituoti pramonę,
tai būtų galima padaryti tiesio
giai per bankus. Kita vertus,
jeigu norima spartinti ekono
minės sistemos kūrimo procesą,
reikėtų greičiau atsisakyti do
tuoti pačius energetikus ir nu
statyti pagrįstas elektros ir ši
lumos energijos kainas, kol kas
dotuojant tik neišvengiamai so
cialiai remtinus gyventojų
slūoksnius. „Suprantama, kad
tektų priimti nepopuliarius
sprendimus, tačiau vienerių
metų patirtis, kai buvo atidėti
atsiskaitymai už suvartotą
energiją ir energija buvo tiekia
ma skolon, daugelio skolininkų
neišgelbėjo, tik pratęsė jų ru
senančią egzistenciją”, — mano
R. Rukšėnas.
„GT INTERNATIONAL”
IR PASAULIO TURIZMO
CENTRAS

Paminint „City Center-GT In
ternational” raštinės atidarymo
Vilniuje pirmąsias metines, ta
proga iš Čikagos atskridęs fir
mos savininkas ir prezidentas
Algis Grigas „Lietuvos aidui”
papasakojo, kad šiuo metu jo fir
ma turi atstovybes Kaune ir
Panevėžyje. „GT International”
gali suorganizuoti poilsinę
kelionę į Miami ar Karibų salas,
verslo kelionę į Australiją — kur
ir ko pageidauja keliautojas. A.
Grigas papasakojo, kad šiuo
metu firma išspausdino naują
spalvotą leidinį, kuriame Ame
rikos ir Europos kelionių agen
tams ir jų grupėms siūlo 7
turistines programas. Tarp jų —
3 kelionės po Lietuvą ir 2
kelionės į Baltijos kraštus. Be
to, siūloma piligriminė kelionė
lankantiems Lietuvos šventoves
bei kelionė po Lietuvą ir Latviją
žydų kilmės turistams. A. Gri
gas pastebėjo, kad iki šiol Lie
ATIDĖJIMAS DAR LABIAU tuvoje problema turizmo infra
struktūros nebuvimas. „Gal
ĮKLAMPINO Į SKOLAS
padėtis dar netgi rimtesnė —
„Įsiskolinimų už sunaudotą tai, kaip išduodamos valstybi
energiją grąžinimo atidėjimas nės turizmo tarnybos licencijos
vėlesniam laikui ekonomiškai firmoms, kurios siūlo užsienio
išsekusiam pramonės vartotojui bendrovėms suklastotus doku
įžiebia viltį kad, laikui bėgant, mentus, įrodo, kad nėra jokios
apskritai įsiskolinimas bus rimtos kontrolės. Teks nemažai
nurašytas. Tokia išvada peršasi padirbėti, kad Lietuvos turiz
dėl to, kad atidėtos skolos ne mas gautų gerą vardą”, — sakė
mažėja, o didėja, — „Lietuvos A. Grigas. Kartu jis pasi
rytui” sakė Lietuvos energeti džiaugė, kad „Stikliai” ruošiasi
kos sistemos generalinio direk netrukus atidaryti viešbutį
toriaus pavaduotojas Rimvydas senamiestyje, kad „Ida Bassar”
Rukšėnas”. Pvz., Panevėžio atidarė vakarietiško lygio apar
„Ekranas” iki skolos atidėjimo tamentus užsieniečiams, kad
energetikams buvo skolingas puikiai įrengtas privatus Grybo
apie 1 mil. litų, dabar įmonė jau viešbutis, viešbutis „Balatonas”
skolinga 8.7 mil. litų. Nepaisant Žvėryne bei viešbutis „Vikto
to, kad skolų energetikams grą rija”. „GT International” ketina
žinimo terminai buvo atidėti, be Vilniuje kurti Pasaulio turizmo
to, įmonės skolininkės buvo kre centrą. „Suremontavę patalpas,
dituojamos, skolos vis tiek ne esančias šalia raštinės Vilniuje,
įrengsime Pasaulio turizmo
grąžinamos.

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. gruodžio mėn. 3 d.

centrą, kuriame bus galima
pasikonsultuoti visais kelionių
klausimais, pažiūrėti videojuos
tų apie įvairius pasaulio kraš
tus, įsigyti bilietus, užsisakyti
keliones”, — sakė A. Grigas.

A.tA.
SESUO JOSEPHA
CIZAUSKAS

VERSLININKAI
LIETUVOJE

„Ėmęsis verslo, apie lengvą
gyvenimą negalvojau. Visada
reikia suktis, laužyti galvą,
grumtis su konkurencija. Rinka
yra rinka, bet labiausiai skau
dina tai, kad Lietuvoje, kur tiek
kalbama apie ėjimą į Europą,
verslininką gniuždo mokesčiai
ir muitai, bankų kreditų palū
kanos ir kontrabanda. Ir ne tik
tai... Šiandien verslininkui
nuolat gresia pavojus, valstybė
jo neapsaugo nuo nusikalstamo
pasaulio. Kartais imi ir pagalvo
ji: gal mes, verslininkai, iš viso
nereikalingi?” — taip interviu
ekonomikos laikraščiui „Litas”
kalbėjo Panevėžio verslininkas,
firmos „Kajus” savininkas Ju
lius Kazėnas.
Firma „Kajus”, kurią sudaro
gamybinė komercinė įmonė ir
finansų maklerio įmonė, įsikūrė
1991 m. Pagrindinė veiklos sri
tis — didmeninė prekyba. Ta
čiau rugsėjo mėnesį atidarytas
ir mėsos perdirbimo centras.
Rūkyti mėsos gaminiai labai
paklausūs, todėl rūkyklą keti
nama dvigubai išplėsti. Taip pat
padidinti šaldytuvų pajėgumai
ir dabar juose bus galima laikyti
iki 15 tonų gaminių.
Kiek leidžia galimybės, „Ka
jus” bando supirkti antrines ža
liavas — pirmiausia makulatū
rą. Tačiau, kaip pastebėjo J.
Kazėnas, į firmos pasiūlymus
niekas neatsižvelgia. Panevėžio
valdžia taip ir nerado^alimybės
skirti vietos kioskams, kuriuose
būtų galima supirkti antrines
žaliavas. Dėl makulatūros per
dirbimo tariamasi su Vokietijos
firma. Kaip ir kiekvieną vers
lininką, taip ir „Kajaus”
savininką, pirmiausia vargina
be paliovos didėjantys mokes
čiai. „Kajaus” įmonė pusę
pajamų turi atiduoti valstybei
kaip mokesčius. Pasak J.
Kazėno, tai neskatina gamybos,
žlugdo ekonomiką, gniuždo tiek
smulkų, tiek vidutinį verslą.
„VAKARŲ BANKAS” JAU
PASIEKĖ KAUNĄ

Per dvejus gyvavimo metus
„Vakarų bankui” pavyko
gerokai išsiveržti į priekį ir tap
ti vienu iš stipriausių Lietuvos
komercinių bankų. Banko veik
los kryptį ir specializaciją lemia
banko centrinės būstinės vieta
— Klaipėda. „Vakarų bankas”
sėkmingai aptarnauja Lietuvos
jūrų laivininkystę, Jūros uostą,
Transporto laivyno įmonę. Klai
pėdoje formuojasi koridoriai iš
Rytų ir Vakarų, o banko tikslas
— nutiesti finansinį tiltą tarp
Rytų ir Vakarų. Kaip rašo „Li
tas”, „Vakarų banko” pada
liniai veikia Vilniuje, Drus
kininkuose, Radviliškyje, Kel
mėje, atstovybės yra Šiauliuose,
Panevėžyje, Jonavoje, Pasvaly
je. Kaip pastebėjo „Vakarų
banko” prezidentas Petras
Kravtas, dideles galimybes ban
kui atveria Klaipėdoje kuriama
laisva ekonominė zona, suda
ranti idealias sąlygas užsienio
kapitalo investicijoms ir pi
giems kreditiniams ištekliams
iš Vakarų. „Vakarų bankas”
pertvarkomas pagal tarptau
tinius standartus, čia aktyviai
diegiamos naujausios kompiute
rinės informacinės sistemos.
Bankas įjungtas į tarptautines
informacines sistemas „Reuter”
ir „Dow Jonės Telerate”. Tarp
tautiniams atsiskaitymams
bankas turi 34 partnerius-bankus korespondentus 22 pasaulio
šalyse. „Vakarų bankas” yra
tarptautinės S.W.I.F.T. siste
mos narys ir gali greitai atsis
kaityti su bet kuriuo iš 4,000
pasaulio bankų, esančių šioje
sistemoje.
Skaitytojams gali būti įdomu,

Mūsų mylima Seselė mirė 1994 m. gruodžio mėn. 1 d.,
sulaukusi 101 metų.
Į vienuolyną įstojo iš Sacred Heart parapijos, Philadelphia,
* PA.
Vienuolyne įžaduose išgyveno 84 metus.
Velionė buvo sesuo Šv. Kazimiero vienuolių seserų M. Andrea ir M. Consuela.
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji
giminės: dukterėčia Mary Conville, gyv. Cumbola, PA,
sūnėnas Joseph Rowan ir jo sūnus Joseph Rowan, Jr.
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Rd., Chicago, pirmadienį, gruodžio 5 d. 10:00 vai.
ryto.
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno
koplyčioje pirmadienį, gruodžio 5 d. 7 vai. vakaro.
Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse antradienį,
gruodžio 6 d. 10 vai. ryto.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
seselės sielą.

1

Akademinio Skautų sąjūdžio Čikagos skyriaus metinėje šventėje Vydūno fon
do metinė premija ir žymuo buvo įteikta pasižymėjusiam visuomenininkui
istorikui v.s. fil. Jonui Dainauskui (centre). Iš k. — šventės programos vedėja,
ASD pirm. fil. Jūratė Jankauskaitė ir premiją įteikę VF valdybos nariai —
iždininkas fil. Liudas Ramanauskas, v-bos pirm. fil. Vytautas Mikūnas ir
vicepirm. fil. Jūratė Variakojienė.
Nuotr. Ritos Likanderytės
I
I

tukai dyzeliniams traktorių va
rikliams — yra pakankamai pa
klausi, tačiau atsiskaitymai
Rytų rinkoje labai uždelsti ir
pavėluoti. Šiuo metu „Kuro
aparatūrai” prekybos partneriai
skolingi 25 mil. litų. Pasak
įmonės vadovo Petro Zaikausko, |
bendradarbiauti su buvusios So- ‘
vietų Sąjungos šalimis labai Į
NEDIRBA
sunku, tačiau jis tikisi, kad taip,
„KURO APARATŪRA”
kaip kapstosi mūsų valstybė,
„Kuro aparatūra” — viena pavyks išsikapstyti ir kitoms.
didžiausių įmonių Lietuvoje. Jo Įmonės direktorius mano, kad
je dirba 4,500 žmonių. Iki lap jiems pavyks išsilaikyti Rytų
kričio 14 d. Vilniuje esanti rinkoje, o perspektyvoje bandys
„Kuro aparatūra” nedirbs. Nors eiti ir į Vakarus.
joje gaminama produkcija — ku
Rima Jakutytė
ro pompos, purkštuvai ir purkš-

kokias palūkanas „Vakarų
bankas” mokas už terminuotus
indėlius. Už indėlį litais 3
mėnesiams metinės palūkanos
20-25 proc., o valiuta 3 mėn.
10-12 proc., 6 mėn. 12-15 proc.,
metams 14-18 proc. priklauso
mai nuo sumos.

PADĖKA
A.tA.
Magdalena Krakauskaitė
Lendraitienė

Šv. Kazimiero Seserys, Conville ir Rowan šeimos.
Laidotuvių dir. D. A. Petkus. Tel. 312-476-2345.

A.tA.
LILLIHILLARY VEŠIOTIENĖ
BARČAITĖ
Gyveno Oceanside, CA.
Mirė 1994 m. lapkričio 25 d., sulaukusi 71 metų.
Gimė 1922 m. gruodžio 16 d. Lietuvoje, Jurbarke.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: vyras Kazimieras, sesuo Bronė Stangenbergienė ir jos duktė Yagna su šeima; svainis Vito Vešiota ir
šeima, taip pat a.a. Bruno Vešiotos šeima, artimi draugai Vin
cas ir Yanina Dovydaičiai, jų šeima bei kiti giminės ir draugai.
Gedulingos šv. Mišios už velionę buvo atnašaujamos
penktadienį, gruodžio 2 d. San Luis Rey Mission bažnyčioje,

Oceanside, CA.
Velionės palaikai vėliau bus laidojami Čikagoje, Sv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę vyras, sesuo, kiti giminės ir draugai.

Mūsų mylima Žmona, Motina, Močiutė mirė 1994 m. spa
lio 24 d. ir buvo palaidota spalio 27 d. Tautinėse lietuvių

t kapinėse, Chicagoje.
Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikėjai paskutinį
patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Juozui Vaišniui, SJ, kuris
atnašavo gedulingas šv. Mišias už velionę ir palydėjo ją į
kapines.
Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už jos
sielą. Dėkojame visiems, kurie skyrė aukas Lithuanian Mer
cy Lift ir pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.
Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems
atskirai neturime galimybės padėkoti.
Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui ponui
D. Petkui už malonų patarnavimą.
Visiems nuoširdus dėkui.

Lendraičių šeima

A.tA.
MARIJAI GRINEVIČIŪTEI
KARKIENEI

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Patarnavimas 24 vai.

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų dr. R.
KARKĄ, brolį dr. GEDIMINĄ GRINĮ ir artimuosius.

Aldona ir Edmundas Drukteiniai
Roma ir Danielius Degėsiai

A.tA.
MAGDALENAI LENDRAITIENEI
ilgametei L.M.F. Bostono klubo sekretorei, užmigu
siai Dievųje, reiškiame gilią užuojautą vyrui LEONUI
LENDRAIČIUI ir sūnui JURGIUI su šeima.
L.M.F. Bostono klubo Valdyba
ir narės

A.tA.
VALERIJAI VAIČAITIENEI
mirus, vyrą KOSTĄ, jo sūnų prof. RIMĄ ir dukterį
VIRGINIJĄ su šeimomis, Lietuvoje seserį ir kitus
gimines nuoširdžiai užjaučiame, su jumis jos pasigesime ir kartu liūdime.
Bagdžiai: Juozas, Zita,
krikėto sūnus Jonas
su šeima

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ.
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET

CICERO 5940 W. 35 St.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)

ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
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RUDENS VAJUS DRAUGO
FONDE

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. gruodžio mėn. 3 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Žurn. Antanui Juodvalkiui
praėjusį antradienį, lapkričio 29
d., Šv. Kryžiaus ligoninėje buvo
padaryta sunki operacija. Jis
yra dr. Vido Nemicko priežiū
roje. Būtų gražu, kad jo draugai,
bičiuliai, pažįstami pasiųstų
namų adresu atvirutę ir pa
linkėtų žurnalistui A. Juod
valkiui greitai pasveikti.
Adresas: 6620 S. Rockwell,
Chicago, IL 60629.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, gruodžio 7 d.,
trečiadienį, 2 vai. popiet, kun.
Antanas Saulaitis, SJ, kalbės ir
rodys skaidres iš vėliausio savo
apsilankymo Lietuvoje. Po to
bus bendri pietūs. Visi kvie
čiami ir laukiami. Atvykite!

Dr. Laima Andrikienė, Lie
tuvos Respublikos Seimo užsie
nio reikalų komisijos narė ir
Tėvynės sąjungos — konserva
A. Kalvaitis, Ormond Beach, torių — valdybos narė, padarys
FL, siųsdamas ,.Draugo” pranešimą apie dabartinę eko
prenumeratos mokestį, pridėjo nominę, politinę ir kasdieninę
80 dol. auką. Nuoširdžiai padėtį Lietuvoje sekmadienį,
dėkojame už pagalbą savo laik gruodžio 4 d., tuoj po šv. Mišių
raščiui ir labai įvertiname Palaimintojo Jurgio Matulaičio
kiekvieną auką dienraščio išlai misijoje (maždaug 12 vai.). Vi
kymui.
suomenė maloniai kviečiama
pasiklausyti šios įdomios ir
Sol. Audronė Gaižiūnienė įtakingos viešnios iš Lietuvos.
atliko solo partiją Rockford
Lutheran Chorai Union ruoš
„G.T. International” ke
tame Handelio „Messiah” kon lionių biuro prezidentas Algis
certe š.m. lapkričio 26 ir 27 d. Grigas vakar išvyko į Frankfur
Emmanuel liuteronų bažny tą (Vokietijoje) dalyvauti
čioje, Rockford, IL. Ta proga „Lufthansa City Center”
„Rockford Register Star” laik agentūrų metiniame suvažia
raštis gražiai paminėjo renginį vime. Lufthansa turi 137 tokius
ir visus solistus, o ypač Audronę centrus pasaulyje. A. Grigas
Gaižiūnienę, pažymint, kad ji šiame suvažiavime atstovauja
lietuvė, daug kartų atlikusi Lietuvos „Lufthansa City
koncertus lietuvių bei ameri Center”, kaip jo prezidentas.
kiečių visuomenei, dirbusi su
Lietuvių Opera Čikagoje.
Reikia paminėti, kad sol. A.
Gaižiūnienę lietuvių publika
vėl galės netrukus išgirsti savo
tarpe — gruodžio 11 d., sekma
dienį, tuoj po Mišių Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje, Pasaulio
lietuvių centro Lemonte Dailės
muziejuje ruošiama „Muzikos ir
poezijos popietė”. Be A.
Gaižiūnienės programą atliks
muz. Alvydas Vasaitis ir aktorė
Nijolė Martinaitytė. Popietės
rengėja
yra
„Saulutė”.
Visuomenė kviečiama gausiai
susirinkti į šį renginį.
Sol. Audronė Gaižiūnienė
x NAUJŲ METŲ SUTIKI
MAS! Kviečiame į Pasaulio lie
tuvių centrą, Lemont, IL. Pra
džia 8 v.v., karšta vakarienė,
gėrimai. Šokiams groja „Žibu
rio” orkestras. Iki gruodžio 17
sumokėjus — porai 115 dol., po
gruodžio 17 — 120 dol. Rezerva
cijoms skambinti: dieną 708
257-8787; vakare 708-968-0184.
(sk.)

x Dr. Prano Germanto, mi
rusio 1944 m. Stutthofo kalėji
me ir palaidoto Kopenhagoje,
katalikų kapinėse, giminės ieš
ko asmenų, kurie žinotų kapi
nių vardą ir datą, kada dr. Ger
mantas buvo ten palaidotas. At
siliepkite, skambinkite: R. Mic
kevičienei tel. 708-222-1548.
(sk)

x Chicagos Jaunimo sąjun
ga ruošia čiuožimo išvyką sek
madienį, gruodžio 4 d. 3 vai.
p.p. — 5 vai. p.p. „Seven
Bridges Ice Arena”, 6690 S.
Route #53, Woodridge, IL. Dėl
informacijos skambinti Nidai:
708-852-0460.
(sk.)

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

x Adv. VINCENT BRIZ
GYS praneša savo įstaigos
naują adresą; 180 N. LaSalle
St., Suite 619, Chicago, IL
60601, tel. 312-984-5500, fax
312-984-5503.
(sk)
Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312). 77t>-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminalinė Teisė

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
4536 VV. 63th Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo")

Tel.: 312-284-0100
Valandos pagal susitarimą

x SAGIL’S restoranas yra
lietuviška valgykla su daugybe
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite,
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti.
Sav. I. Naujokienė, „Sagil’s”,
6814 W. 87 St., Burbank, IL
60459, tel. 708-5984)685.
(sk)
x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
paminklus mūsų dirbtuvėje
pagal jūsų pageidavimą,
brėžinius. Prieš pastatant
paminklą, galėsite apžiūrėti ir
įsitikinti, kad jis padarytas,
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav.
Lilija ir Vilimas Nelsonai.
Tel. 312-233-6335.
(sk)
x Optical Studio, 2620 W.
71st St., Chicago, IL 60629,
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.:
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v.,
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd.
uždaryta.

(sk) Į

j

Nors Draugo fondo rudens va
jus baigėsi lapkričio 30 dieną
laimėjimų traukimu, ne visi DF
nariai, rėmėjai ir „Draugo”
skaitytojai suspėjo atsiųsti savo
įnašus rudens vajui. Tad rudens
vajaus įnašą galima atsiųsti ir
pavėluotai.
Rudens vajaus dovanų laimė
tojai jau paskelbti. Laimėtojais
yra visi vajaus dalyviai, nes jų
dėka „Draugo” dienraštis juos
lankys daugelį ateinančių metų.
Laimėtojais yra visi Draugo fon
do nariai ir rėmėjai. Jie yra
tikrieji dienraščio „Draugo”
draugai. Jiems priklauso didelė
Draugo fondo padėka ir pagar
ba.
Nuo gruodžio mėnesio pra
džios iki 1995 m. sausio mėnesio
pabaigos Draugo fondas skelbia
Kalėdų vajų „Draugo” spaus
tuvės didžiosios mašinos
pirkimui. Kalėdų vajaus metu
surinktos visos lėšos eis į Drau
go fondo specialią sąskaitą
„Draugo” spaustuvės mašinai,
bet visi vajaus įnašai bus įskai
tyti į DF narių ar rėmėjų sumą
su nario balsais. Visus
kviečiame būti geraisiais „Kalė
dų seneliais” su dovana „Drau
gui” per Draugo fondą.
Rudens vajaus dalyviai
Su 1,000 dolerių:
Zina Sinkevičienė, Melrose
Park, IL.

Marijonų vienuolijos pro
vinciolas kun. Donald Petrai
tis, MIC, pirmadienį, gruodžio
5 d., išvyksta į Argentiną. Gruo
džio 9 d. dalyvaus džiugiose
iškilmėse — dviejų jaunų mari
jonų kunigystės šventinimuose
Rosario mieste. Šie kunigai —
marijonai yra Christian Ugarte
ir Diego Maximino. Kun. Ugar
te pirmosios Mišios bus
aukojamos Šv. Kazimiero lietu
vių parapijoje gruodžio 10 d. ir
kun. D. Petraitis Mišių metu
pasakys pamokslą ispanų kalba.
Provinciolas tikisi dar prieš šv.
Kalėdas grįžti į Čikagą.
Zina Sinkevičienė iš Melrose
Park, IL, Draugo fondo narė ru
dens vajaus proga papildė savo
įnašus su 1,000 dolerių. Laiške
ji rašo: „Lai Dievas suteikia
jums visiems ištvermės ir
stiprybės”.
x Kadangi
paskutinis
gruodžio sekmadienis yra šv.
Kalėdų diena, Baltia Express
priiminės siuntinius Lemonto
Lietuvių centre gruodžio 18 d.
nuo 9 v.r. Tai paskutinė proga
pasiųst savo artimiesiems ver
tingą amerikietiško maisto pro
duktų siuntinį, kuris bus prista
tytas dar prieš Kalėdas. Dau
giau sužinosite paskambinę ne
mokamu tel. 1-800-SPARNAI
arba 1-800-772-7624.
(sk)

Su 300 dolerių;
Kristina ir Virgus Volertai,
Narberth, PA, per įgaliotinę Ju
liją Dantienę.
Su 200 dolerių:
JAV LB Hartfordo apylinkė,
per įgaliotinę D. Grąjauskienę.
Vincas ir Elena Žebertavičiai,
Newport, MI.
N.N. Willowbrook, IL.
Ona ir Petras Žilinskai, Lyndhurst, OH.
Dr. Jonas ir Nijolė Dėdinai,
West Chester, PA.
Vladas Staškus, Redford, MI.
Alfonsas Kasputis, Warren,
MI.
Gražutė Sirutienė, Santa
Monica, CA.
Petras ir Meilutė Ruliai, Juno
Beach, FL.
Lithuanian Credit Union, Los
Angeles, CA.
S. Griškevičius, Chicago, IL.
Diana ir Petras Grina,
Neshanic Station, NJ.
Aniceta ir Antanas Januška,
Milton, MA.
Ilona ir Petras Dapkai,
Chicago, IL.
Valentinas Račiūnas, Chica
go, IL.
Antanas Mažiulis, South Bos
ton, MA.
Susivienijimas Lietuvių
Amerikoje, New York, N.Y.
Antanina Vailokaitis, Los
Angeles, CA.
Benius ir Akvilė Karkliai,
CIeveland, Oh, per įgaliotinį
Vacį Rociūną.
Su 100 dolerių:
Helen Schanel, Wood Dale,
IL.
Aleksandra ir Aloyzas Eiva,
Chicago, IL.
Živilė Gimbutaitė, Topanga,
Ca.
Aldona Markelienė, Oak
Lawn, IL.
Su 50 dolerių:
Eugenija Kolupailaitė, Chica
go, IL.
Antanas ir Veronika Stanke
vičiai, Melrose Park, IL.
Fondo iždininkas

Čikagos lit. mokyklos mokiniai ir mokytojai 1994/1995 mokslo metais.
Nuotr. Vlado Žukausko

Emilijos Platerytės skaučių
būrelis primena, kad, apsilankę
Pasaulio lietuvių centro
rengiamoje kalėdinėje mugėje,
būtinai užsuktumėte prie jų
prekystalio. Sesės skautės yra
prikepusios skanumynų, pri
virusios dešrelių, pagaminusios
lietuviškų sūrių. Už savo gami
nius gautuoju pelnu jos šelps
daugiavaikę šeimą Lietuvoje,
auginančią 11 vaikų — 8 savus
ir 3 įsūnytus. Kalėdinė mugė
vyksta šiandien, šeštadienį,
gruodžio 3 d. ir sekmadienį, gruo
džio 4 d.
„Labdaros vakare”, kuris
rengiamas gruodžio 10 d., šešta
dienį, 6:30 vai. vak., „Sekly
čioje”, bus skani vakarienė, la
bai įdomi programa ir kitos
staigmenos. Kviečiame visus į
vakarienę — savo dalyvavimu
paremsite Socialinių reikalų
tarybos darbus ir pagalbą lietu
viams.

Pasaulio lietuvių centras
Lemonte gruodžio 17 d., šešta
dienį, 5 vai. p.p., didžiojoje salėje
ruošia Kūčias. Rengėjai — LB
Lemonto apylinkė ir PLC. No
rintieji dalyvauti, turi būtinai
užsisakyti vietas, skambinant
telefonu 708-257-6846 arba va
karais nuo 6 iki 9 vai., 708257-0685. Be skanios tradicinės
vakarienės bus ir įdomi
programa.
Casimira Jankauskas, Day
tona Beach, FL, atsiųsdama
auką „Draugui” rašo: „Siunčiu
savo 100 dol. auką „Draugo
laikraščio lietuviškos-katalikiškos spaudos išlaikymui.
Linkiu nepailstamai dirbti ir
mus džiuginti dienraščio nuola
tiniu lankymu”. Nuoširdžiai

x Orkestras „Nemunas”
groja vestuvėms, banketams,
įvairiems pobūviams, pasi
linksminimams. Muzika —
jaunimui ir vyresniems. Kreip
kitės: Robertas Raudys, tel.
708-301-5141.
(sk)
x MAISTO SIUNTINIAI
ŠVENTĖMS per Transpak.
Visi produktai užsienietiški.
Nuo $29 iki $98. Du patys
populiariausi tai $39 šventinis
siuntinys ir 55 sv. įvairaus
maisto už $98. Pinigai perve dėkojame už auką ir malonius lin
dami doleriais papigintomis kėjimus.
kainomis. Talpintuvai siun
x Aldona ir Mindaugas
čiami kas savaitę. Skubiems Klygiai, Oak Brook, II, norė
siuntiniams — AIR CARGO. dami padėti vargstantiems
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., Lietuvos vaikams, atsiuntė
Chicago, IL 60629, tel. $150 — vieno Lietuvos našlaičio
312-436-7772.
paramos metinį mokestį. Naš
(sk)
laičio vardu geradariams
x Juozas Getautas, Roko
sūnus, ieško dėdės Juozo Gex Ligos draudimas atvyku dėkojame! „Lietuvos Našlaičių
tauto, gimusio apie 1902 m. ir siems iš Lietuvos ir kitų kraš Globos” komitetas, 2711 W.
tetos Stasės — Stellos Getau- tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 71 St., Chicago, II 60629.
(sk)
taitės arba jų vaikų bei vaikai & L. Insurance Agency, 4651 S.
čių. Stasė gimė Čikagoje, broliai Ashland Avė., Chicago, IL
x Lina ir David Hilko pa
Rokas ir Feliksas liko Lietuvoje, 60609. Tel. 1-312-523-9191.
aukojo $240 per „Saulutę”
o Juozas grįžo į Čikagą apie
(sk) metams remti Šilutės rajono
1919 m. Rašyti: Juozas Ge
x Juozas Bacevičius patar našlaitį. Jį ir jo sesutę augina
tautas (Roko), Dainavos
naus Income Tax, namų ir ap- seneliai. Ačiū! „Saulutė”, 419
10-16, Tauragė, Lietuva.
draudų reikalais, 6529 S. Ke Weidner Rd., Buffalo Grove,
(sk)
dzie Avė., Chicago, (312) D 60089.
(sk)
7782233 — Casa Blanca.
x Dail. M. Vilučio grafikos
(sk)
paroda Lietuvių Dailės muzie
x „Saulutė”, Lietuvos vaikų
juje, Lemont, IL gruodžio 10x NAMAMS PIRKTI PA globos būrelis, dėkoja už aukas
31 d. Atidarymas gruodžio 10
SKOLOS duodamos mažais mė vargstantiems vaikams: Sofija
d. 7:30 v.v. - 9 v.v. Visus
nesiniais įmokėjimais ir priei Vebrienė atsiuntė $25 auką
kviečiame parodą aplankyti.
namais nuošimčiais. Kreipkitės „Saulutei”, ir pridėjo $40, kad
(sk)
į Mutual Federal Savings, „Saulutė” užsakytų „Eglutės”
2212 VVest Cermak Road - Tel. vaikų žurnalo prenumeratas
x Paskutinė proga įsigyti:
dviem prieglaudom; Barbara
(312) 847-7747.
1. Encyclopedia Lituanica, kom
(sk) Boerner $25; Emilija Ambroplektas 6 tomai; 2. Vinco Krė
zaitienė paaukojo $250, kuriuos
x Greit parduodu vienos ir
vės raštai, 6 tomai; 3. LE pavie
jai padovanojo Helen K. Sordviejų šeimų namus Chicagoje
niai tomai ir kt. LE leidyklos
gatz. Labai ačiū! „Saulutė”,
ir apylinkėse. Skambinkite
leidiniai (gaunami ir „Drauge”).
419 Weidner Rd., Buffalo
RE/MAX REALTORS, Rimas
Kreiptis; J. Kapočius, P.O.
Grove, IL 60089, TAX I.D.
Stankus,
tel. (312) 586-5959 ar
Box 752, Cotuit, MA 02635,
#383003339.
tel. 508-428-6991.
, ba (708) 425-7161.
‘
(sk)
(sk)
(sk)

ČLM DAILIOJO DEKLAMAVIMO
KONKURSAS
1994 m. lapkričio 19 d. Čika
gos lituanistinėje mokykloje
įvyko dailiojo deklamavimo
konkursas. Tai ne pirmas ir ne
paskutinis, gal liks tradiciniu.
Lapkričio 12 d. buvo atrinkti
deklamatoriai konkursui.
Konkursą
suorganizavo
mokytoja Irena Vilimienė. Ji
sudarė vertinimo komisiją iš šių
mokytojų; Irenos Vilimienės,
Noros Aušrienės, Hedvinos
Dainienės, Rūtos Jautokienės ir
Vakarės Valaitienės. Konkurse
dalyvavo visi pradžios mokyklos
mokiniai su dvikalbe klase ir
aukštesniosios mokyklos sep
tintos klasės mokiniai. Konkur
so dalyviai turėjo taisyklingai
tarti žodžius, deklamuoti iš-,
raiškingai, be klaidų ir gražiai
laikytis scenoje. Jie buvo su
skirstyti į grupes pagal amžių ir
sugebėjimus.
Atskirą grupę sudarė dvikal
bės klasės mokiniai. I vieta teko
Natalijai Skvirblytei, II —
Tomui Vanagūnui, III — An
driui Čepėnui.
Antroje grupėje I vietą laimėjo
I sk. mokinė Viktorija Biskytė
ir pareng. sk. mokinys Saulius
Valaitis. II — Linas Aleksiūnas
ir Jonas Vaičikonis. III —
pareng. sk. Lilija Rudytė ir
Darius Fabianovich.
Trečioje grupėje I vietą gavo
3 sk. mokinės: Patricija Volkovaitė. II —’ Tara Mikužytė, III —
Gabrielė Aušraitė.
Ketvirtoje grupėje I vieta teko
4 sk. mokinėms Mildai Bunikytei ir Alinai Meilytei. II — 4 sk.
mokinėms Kristinai Badaraitei
ir Linai Dovilaitei. III — 5 sk.
mokiniui Dariui Sutrinavičiui.
Penktoje grupėje I vietą
laimėjo 7 kl. mokinė Ada Valai
tytė. II — 7 kl. mokinė Indrė No
reikaitė ir 6 sk. mokinys Tomas
Mikužis. III — 6 sk. mokinė
Daina Valaitytė.
Salėje dalyvavusiems buvo su

1

|
I

1

teikta galimybė patiems išsi
rinkti labiausiai patikusį
deklamatorių. Daugiausia balsų
surinko — Tomas Mikužis. Jam
teko salės dalyvių premija.
Visi konkurso dalyviai dekla
mavo jaunimo poetų kūrinius ir
kai kurie pamėgtus vyresniųjų
poetų.
Visi konkurso I, II ir III vietų
laimėtojai gavo pagyrimo lapus,
nedideles pinigines sumas (jų
tarpe ir litus), knygutes ir
šokolado.
Nelaimėjusieji
premijų gavo šokolado. Dovanas
įteikė mokyklos direktorė Jū
ratė Dovilienė ir vertinimo ko
misijos narės.
Specialiai konkursui ženklą
scenoje nupiešė ir kitas
puošmenas atliko menininkė
Nora Aušrienė. Konkurso
vedėjais buvo septintos klasės
mokiniai Lina Čepėnaitė ir
Rytas Vygantas. Kol komisija
rinko
laimėtojus,
salėje
dainavimą pravedė mokytoja
Jūratė Tautvilaitė-Fischer.
Konkursą stebėjo ir iš Lietuvos
atvykęs Tautosakos lobyno
bendradarbis Gediminas Radvi
las.
Pabaigoje mokytoja Irena
Vilimienė padėkojo visiems
mokiniams, dalyvavusiems
konkurse, už gražų deklama
vimą, teisingą lietuvišką žodžių
tarimą. Dėkojo tėvams ir
mokytojams už pastangas,
paruošiant mokinius konkursui.
Dar priminė, kad tuo būdu yra
mokiniams skiepijama meilė
lietuvių poezijai, literatūrai,
plečiant mokinių akiratį,
pasaulėžiūrą, gausėja grama
tinės žinios ir žodynas.
J. Plačas

• Kiekvienas „Draugo”
numeris, patekęs į Lietuvą,
padeda griauti komunistinės
sistemos įdiegtą galvoseną.

Dienraštis „Draugas" — prasmingiausia
Kalėdų dovana!
Dienraštis Jūsų artimuosius čia, Lietuvoje, ar
ba bet kuriame kitame pasaulio krašte lankys kelis
šimtus kartų per metus ir primins Jūsų dosnumą,
kai kitos kalėdinės dovanos bus seniai užmirštos
ar suvartotos.
Užprenumeruokite savo brangiesiems „Drau
gą", pasinaudodami čia pridedama atkarpa; tik
užpildykite ir pasiųskite, o „Draugo" administra
cija pasirūpins Jūsų dovanos pristatymu.
Mano pavardė ir vardas ..............................................

Adresas ............................................ .....................................
Prašau „Draugą” siuntinėti, kaip Kalėdų dovaną:
Vardas ir pavardė...................................................................

Adresas ...........................................................................
Metams

...........................................................................

Pusei metų .............................................. ...................
Čekius rašyti: „Draugas”, 4545 VV. 63rd St., Chicago
IL 60629.

