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Partijos susirūpino 
strateginių objektų 

privatizavimu

Čečėnijos karo kritika 
auga šuoliais

Vilnius, sausio 6 d. (Elta) — 
Centro Sąjunga, Demokratų 
Partija, Krikščionių Demokratų 
Partija, Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjunga, Social
demokratų Partija, Tautininkų 
Sąjunga bei Tėvynės Sąjunga 
(Lietuvos Konservatoriai) krei
pėsi atviru laišku į vyriausybę 
ir pareiškė savo nuomonę dėl 
kai kurių valstybės strateginių 
objektų privatizavimo.

Šios politinės jėgos, nesiek
damos sustabdyti bendro priva
tizavimo proceso, besirūpinda
mos, kad šaliai gyvybiškai svar
bios gamybinės infrastruktūros 
šakos nepereitų atskirų asme
nų, jų grupių ar kitų valstybių 
subjektų kontrolei, mano, kad 
kai kurie objektai negali būti 
privatizuoti. Prie tokių priski- 
riausiosios rinkimų komisijos pir- 
transporto įmonė „Naftotiekis”, 
valstybinės įmonės „Lietuvos 
dujos”, Lietuvos valstybinė

Per Lietuvą važiavo Rusijos 
karinis sąstatas į Čečėniją

Vilnius, sausio 6 d. — 
Lietuvos Seimo narių grupė 
penktadienį pateikė paklau
simą ministrui pirmininkui 
Adolfui Šleževičiui, krašto ap
saugos ministrui Linui Linke
vičiui ir užsienio reikalų 
ministrui Povilui Gyliui ar savo 
veiksmais Lietuva nėra faktiš
kai įsijungusi į Rusijos karą 
prieš Čečėniją.

Paklausime jie cituoja sausio 
6 d. „Lietuvos aide” paskelbtą 
informaciją, kad 1994 m. gruo
džio 24 d. iš Kaliningrado srities 
per Lietuvą vyko Rusijos 
karinis sąstatas Nr. 2722 į 
Čečėnuos karinių veiksmų zoną, 
(į stotį Prochladnyj). Informaci
joje nurodoma, kad sąstato 
krovinys: aviacinės bombos.

Tokiu būdu, rašoma pareiš
kime, „Lietuva faktiškai ir 
konkrečiai įsijungė į Rusijos 
kruviną karą su Čečėnijos 
Respublika, į Rusijos genocido 
veiksmus prieš čečėnų tautą” ir 
klausia, ar minėti vyriausybės

Tautininkai nori muitais 
apsaugoti Lietuvos gamybą

Vilnius, gruodžio 22 d. (LA) — 
Seimo rūmuose gruodžio 21 d. 
Lietuvių Tautininkų Sąjunga 
surengė pokalbį su pramo
nininkų organizacijų, įmonių, 
akcinių bendrovių, Ekonomi
kos, Pramonės ir prekybos, 
Žemės ūkio ministerijų atsto
vais. Pokalbio tema — Lietuvos 
pramonės ir vidaus rinkos 
apsauga.

Kaip rašo Antanas Anskaitis 
„Lietuvos aide”, buvo pabrėžta, 
kad dabar apie 80% Lietuvoje 
parduodamų pramoninių prekių 
yra užsienietiškos. Atvežama 
daug gražiai įpakuotų, tačiau 
blogos kokybės, vadinamųjų 
perteklinių, užsigulėjusių 
prekių. Užsienio prekybos part
neriai suinteresuoti išsikovoti 
mūsų rinką. Tačiau prekių in
vazija žlugdo Lietuvos pramo
nės įmones, didina nedarbą.

Vyriausybė, aklai pataikau
dama Tarptautiniam Valiutos 
Fondui, kitoms finansų or
ganizacijoms, muitais neap
saugo Lietuvos įmonių. Net 
valstybės užsakymai, kuriuos 
lengvai gali atlikti krašto

energetikos sistema, įskaitant 
atominę elektrinę, valstybinė 
įmonė „Lietuvos geležinkeliai”, 
miestų vandentiekio ir šilumos 
tinklų įmonės, aerodromai, 
įskaitant Zoknius.

Atvirame laiške politinės 
jėgos reiškia įsitikinimą, kad 
naftos perdirbimo ir jos 
produktų importo bei eksporto 
objektai prireikus gali būti 
privatizuojami tik pagal atskirą 
įstatymą, tačiau tikras komer
cinis kitų valstybinių įmonių 
įstatyminis privatizavimas ne
turi būti vilkinamas.

Laišką pasirašiusios politinės 
partijos atkreipė vyriausybės 
dėmesį į tai, jog „skubotas ir 
pavojingas monopolinių ir stra
teginių transporto ir energeti
nių objektų išvalstybinimas gali 
priversti vėliau kitą vyriausybę 
ar Seimą naujai spręsti šiuos 
klausimus”. Ketvirtadienį, Sarąjevo mieste Bosnijoje tebetveriant paliauboms tarp Bosnijos kariuomenės ir 

serbų sukilėlių, žmonės džiaugiasi laisve būti lauke. Bet Jungtinių Tautų pareigūnai įspėjo, kad 
nesiliaujantys šaudymai Bihač apylinkėse grasina paliauboms. Manoma, kad už juos atsakingi 
Bosnijos valdžios neklausantys musulmonai kovotojai ir serbai iš kaimyninės Krajinos srities 
Kroatijoje.

nariai gali paneigti šią infor
maciją.

„Jeigu ši informacija yra tei
singa”, „tai prašome paaiškinti, 
kokiu teisiniu pagrindu jūsų va
dovaujamos vyriausybė ir mi
nisterijos bendradarbiauja su 
Rusijos karinėmis struktūromis 
ir padeda nusikalstamomis prie
monėmis vykdyti imperialisti
nius tikslus? Ar šitie Jūsų 
veiksmai neprieštarauja Lietu
vos Respublikos Konstitucijai ir 
Aktui dėl nesijungimo į postso
vietines sąjungas?

„Prašom pranešti ar šis laik
raštyje paskelbtas atvejis yra 
vienintelis? Ar numatote nedel
siant imtis priemonių, kad pa
našūs dalykai nesikartotų?”

Baigdami, jie klausia vyriau
sybės narių, ar jie jaučia 
atsakomybę už tai, kad prisidėjo 
prie tūkstančių čečėnų moterų 
ir vaikų nužudymo ir prašo 
neužvilkinti atsakymo į pa
klausimą.

įmonės, atiduodami užsienio fir
moms. Buvo pateikta pavyz
džių, kad kareivių uniformos, 
batai siuvami užsienyje. Kasos 
aparatus gali lengvai pagaminti 
Lietuvos elektronikos pramonės 
įmonės, tačiau vyriausybė nu
statė tokį trumpą laiką jiems 
įsigyti, kad prekybos organizaci
jos priverstos pirkti užsienie
tiškus. Valymo įrenginiai per
kami Danįjoje ir kitose šalyse, 
juos 2-3 kartus pigiau galėtų 
pagaminti mūsų įmonės.

Pranešime buvo pabrėžta, kad 
beatodairiškai eksportuojami 
Lietuvos žemės turtai — me
džiai, durpės, užtai valstybė 
nedaug gauna naudos. O dėl 
medienos stokos baldų ir po
pieriaus pramonė dirba su per
traukomis.

Anot tautininkų, pramonę 
žlugdo ir vis labiau įsigalintis 
energetikų monopolizmas.

Siūlyta laikytis lankstesnės 
mokesčių ir muitų politikos. 
Muitų ribojimais Lietuvos 
įmonėms turėtų būti sudaromos 
geresnės konkurencijos sąlygos. 
Pramonininkų nuomone, spau-

Gruzijai siūloma atsiimti
žemes

Tbilisi, Gruzija (Elta) — 
Gruzijos opozicijos vadovai, im
dami pavyzdį iš Rusijos ag
resijos Čečėriijoje, pareikalavo, 
kad Gruzijos vadovas Eduard 
Ševardnadzė atnaujintų karą su 
abchazais, kurie atsiskyrė nuo 
Gruzijos.

Dabar geriausias momentas 
atgauti Abchaziją karinėmis 
priemonėmis, pareiškė buvęs 
Gruzijos gynybos ministras 
Tengiz Kitovani demonstra
cijoje Tbilisi miesto centre. Jos 
dalyviai — daugiausia gruzinai, 
kuriems teko pasitraukti iš Ab-

Latvija neigia 
dalyvaujanti 

konflikte Čečėnijoje

Ryga, gruodžio 22 d. (Elta) — 
Visi teigimai, kad Latvijos vals
tybė susijusi su konfliktu Čečė
nijoje, teisiškai nepagrįsti, 
sakoma Latvijos Užsienio reika
lų ministerijos išplatintame pa
reiškime.

Jame nurodoma, kad Latvįjos 
Užsienio reikalų ministerija 
neturi informacijos, kad vals
tybinės institucijos ir struk
tūros verbuotų samdinius ir 
siųstų juos į konflikto zoną Rusi
jos Federacijoje. Jeigu atskiri 
Latvijos piliečiai nori dalyvauti 
ginkluotuose konfliktuose kitų 
valstybių teritorijoje, tai yra 
demokratinės valstybės piliečio 
laisvo pasirinkimo klausimas.

Dokumentas išplatintas at
sakant į visuomenę informuo
jančiose priemonėse pasirodžiu
sius pranešimus, kad Čečėnijoje 
nelegaliose ginkluotose for
muotėse kariauja samdiniai iš 
Baltijos šalių, taip pat ir iš Lat
vijos.
—-------------------------------- J
da, televizija, radijas privalėtų 
ne beatodairiškai liaupsinti 
užsienio prekes, o labiau infor
muoti apie naujus Lietuvos fir
mų gaminius.

Sudaryta darbo grupė, kuri 
apibendrins kalbėjusių mintis, 
parengs pasiūlymus Seimui ir 
vyriausybei.

mėnesių neveikia centrinis 
Šildymas, butams ir gamykloms 
netiekiamos dujos ir elektros 
energija, per parą gyventojas 
gali nusipirkti tik 300 gramų 
duonos.

Kaip praneša Rusijos žinių 
agentūra Itar-Tass, Rusijos 
Federacijos Tarybos pirminin
kas Vladimir Šumeiko pasiūlė 
Boris Jelcinui išvesti Rusijos 
kariuomenę iš Gruzijos ir Ab
chazuos konflikto zonos, nes jos 
buvimo laikas čia baigėsi.

Rusijos Federacijos Tarybos 
spaudos centro pranešime apie 
jos pirmininko pasiūlymą taip 
pat nurodome, kad Rusijos 
kariuomenę tikslinga išvesti ir 
dėl to, kad Abchazuos vadovybė 
deramai neįvertina jos taikos 
palaikymo funkcijos, dabartinės 
padėties ir procesų, vykstančių 
įvairiose ginkluotų konfliktų 
zonose, taip pat ir Čečėnijos 
teritorijoje.

Lukiškių kalėjime įrengta 
antra koplyčia

chazijos, priėmė rezoliuciją, 
kurioje siūloma parlamentui 
priimti nutarimą dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš In- 
gurio upės srities, kuri skiria 
Gruziją nuo Abchazuos.

Turime paskelbti visuotinę 
mobilizaciją ir apginkluoti 
gruzinų pabėgėlių būrius Ab
chazijoje, pabrėžė Kitovani. Jis 
pareikalavo, kad tuojau pat at
sistatydintų dabartinis gynybos 
ministras Vardik Nadibaidzė, 
kuris neginąs Gruzijos nacio
nalinių interesų.

Apžvalgininkų nuomone, karo 
atnaujinimas Abchazijoje pa
dėtų išsilaikyti valdžioje dabar
tinei Gruzįjos vadovybei, nes tai 
suteiktų galimybę pateisinti 
labai blogą šalies ekonominę 
padėtį. Gruzijoje daugelį

Vilnius, gruodžio 23 d. (LR) — 
Lukiškių kalėjime gruodžio 22 
d. buvo pašventinta jau antra 
koplyčia, rašo Neringa Jonuš- 
kaitė „Lietuvos ryte”. Kaip 
pasakė kalėjimo viršininkas J. 
Andželas, dabar nebereikės 
kalinių iš tolimesnių korpusų 
maldai vežioti per visą teri- 
toriją.

Koplyčią šventino Vilniaus 
vyskupas Juozas Tunaitis, jam 
asistavo Vilniaus arkikatedros 
klebonas mons. Kazimieras Va
siliauskas ir kalėjimo kape
lionas Pranas Sabaliauskas. 
„Kalėdos — tai ramybės šven
tė”, kalbėjo vysk. Juozas Tu
naitis, „o šitoje vietoje labai 
reikalinga ramybė. Manome, 
kad ši vieta galės padėti, kad tos 
ramybės būtų daugiau”.

„Melskimės, kad visada padė
tume nelaimėje esantiems bro
liams”, sakė monsinjoras Vasi
liauskas, „kad visada galėtume 
ištiesti jiems pagalbos ranką”. 
Jis priminė Išganytojo žodžius: 
„Buvau kalėjime, ir jūs mane 
aplankėte”.

Kalėjimo kapelionas kunigas 
Pranas Sabaliauskas Lukiškėse 
atlieka dvasininko pareigas

/•
daugiau kaip dveji metai.

Kunigas „Lietuvos rytui” 
kalbėjo, kad tie dveji metai jam 
buvo didžiulė patirtis. Jis yra 
kunigavęs daug metų, bet tik 
kalėjime supratęs, kokie yra 
išpažinties padariniai, ką 
reiškia, kai žmogus visa širdimi 
priima Švenčiausiąjį Sakramen
tą.

Daug kalinių nori susitikti su 
kunigu: vieni nori atlikti išpa
žintį, kitus sujaudina pirmą 
kartą kalėjime išgirstos tikė
jimo tiesos. Tarp nuteistųjų yra 
ir tokių žmonių, kurie niekada 
nėra gyvenime matę kunigo. 
Nuo Velykų iki Kalėdų kapelio
nas pakrikštijo per 100 žmonių. 
Krikšto tėvais būna kameros 
draugai.

Kapelionui yra tekę klausy
tis ir pasmerktųjų mirti pas
kutines išpažintis. Kapelionui 
tenka su jąis kalbėtis, guosti, 
sutaikyti su Viešpačiu. Tai 
labai skaudūs, dramatiški mo
mentai.

O prie kalėjimo siuntinių pri
ėmimo durų buvo nutįsusi ilga 
eilė. Ši ikikalėdinė savaitė pa
skelbta labdaros savaite, siun
tinių kiekis neribojamas.

Maskva, sausio 5 d. (NYT) — 
Ketvirtadienį jau buvo žinių, 
kad Čečėnijos sostinės Grozno 
bombardavimas jau aprimo, 
kaip įsakė Rusijos prezidentas 
Boris Jelcinas. Bet tai nepaleng
vino padėties jam pačiam. Dėl 
karo Čečėnijoje jis dabar jau yra 
kritikuojamas ir Rusijoje ir 
užsienyje, rašo „New York 
Times” korespondentė Alessan- 
dra Stanley.

Vakarų žinių agentūrų prane
šimai iš Grozno patvirtina Rusi
jos teiginį, kad buvo bombar
duojami tik sostinės pakraščiai, 
bet žinios iš kitų rusų šaltinių 
kitokios. Du Rusijos parlamen
tarai Nazran mieste prie Rusi
jos pasienio su Čečėnija teigia, 
kad rusai bombardavo ir patį 
Grozną. Valstybinės televizijos 
žinių programa „Vesti” prane
šė, kad bomba buvo mesta ir ant 
prezidentūros rūmų miesto 
centre, nors Vakarų korespon
dentai praneša, kad tai buvusi 
raketa. Apie Grozno centro bom
bardavimą pranešė ir kita Rusi
jos žinių programa.

Rusijos prezidentinės komisi
jos žmogaus teisėms sekretorius
Sergej Kovaljov , grįžęs iš trijų 

dienų vizito Grozne pareiškė, 
kad Maskvos tvirtinimai apie 
karinę operaciją Čečėnijoje buvo 
„melas, prašokantis ne tik ko
munistų melus, bet ir Goeb- 
belso”. Pasipiktinimas šimtų 
civilių užmušimu stipriai pa
augo ir už Rusijos ribų.

Vašingtone, kur iki šiol kon
fliktas Čečėnijoje buvo vadi
namas Rusijos vidaus reikalu, 
prezidento Bill Clinton admi
nistracija jau ruošiasi užvesti 
aukšto lygio pastangas drauge 
su Vakarų europiečiais bandant 
įtikinti Rusiją spręsti iškilusią 
krizę derybomis.

Pirmą kartą nuo to, kai Rusi
ja įžengė į Čečėniją gruodžio 11 
d., jau grasina bausti Rusiją 
ekonominėmis priemonėmis. 
Briuselyje Europos Komisija 
ketvirtadienį pareiškė, kad, 
norėdama pabrėžti pasipikti
nimą civilių žudymu Čečėnijoje, 
sulaikys laikiną prekybos 
sutartį su Rusija, kuri buvo 
pasirašyta gruodžio mėnesį.

Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl pasakė, jog nors jis 
konfliktą tebelaiko Rusijos 
vidaus reikalu, jis trečiadienį 
skambino Jelcinui, pareikšti 
susirūpinimą Rusijos galios pa
naudojimu.

Sergej Kovaljov spaudos kon
ferencijoje vaizdą Grozne 
prilygino Stalingrado vaizdui II 
Pasaulinio karo metu. Valsty
binės televizijos jam duotame 10 
minučių TV laiko, jis barė kai 
kurias rusų žinių agentūras, 
kad jos nekritiškai pasitiki 
valdžios skelbiama informacija

Vokietija ir
Prancūzija tęs

bendradarbiavimą
Bona, gruodžio 22 d. (Elta) — 

Prancūzija bei Vokietija ir 
ateityje glaudžiai bendradar
biaus.

Nuo sausio 1 dienos Prancū
zija pradės pirmininkauti Eu
ropos Sąjungos Komisijai. Pran
cūzijos nuomone, daugiausia dė
mesio reikės skirti nedarbui ES 
mažinti, sutartims, kurios pa
pildys arba padės įgyvendinti 
Visuotinio Susitarimo Dėl 
Muitų ir Tarifų (GATD Urugva
jaus derybų serijos rezultatus.

apie karinės operacijos sėk
mingumą ir mažą mirtingumą. 
Jis taip pat sakė penktadienį 
pasimatysiąs su prezidentu 
Jelcinu ir skatinsiąs jį sustab
dyti karą.

Ketvirtadienį vyriausiųjų Jel
cino patarėjų karo Čečėnijoje 
reikalu pareiškimai, kaip sekasi 
rusų pajėgoms atsiimti valdžią 
Čečėnijoje, prieštaravo vienas 
kitam. Jelcino nacionalinio 
saugumo patarėjas Jurij Baturin 
pareiškė: „Padėties Čečėnijoje 
normalizavimas yra toli”. Jis 
susirūpinęs čečėnų partiza
ninėmis operacijomis. Bet Rusi
jos federalinės kontražvalgybos 
direktorius Sergej Stepašin 
Grozne esantiems Rusijos 
daliniams pasakė, kad „kalbos 
apie begalinį partizaninį karą 
tėra tik blefas”.

Sergėj Stepašin, viena aršiau
sių karo Čečėnijoje propaguoto
jų, taip pat sakė, kad aštuoni iš 
vienuolikos sričių Čečėnijoje re
mia Rusijos ginkluotąsias pajė
gas. Ministro pirmininko pava
duotojas Nikolaj Jegorov, kuris 
koordinuoja operacijas Čečėni
joje, trečiadienį pranašavo, kad 
Groznas kris penktadienį, t.y., 
sausio 6 dieną.

Dėl sprendimo siųsti Rusijos 
kariuomenę į Čečėniją prezi
dentas Boris Jelcinas neteko 
daugumos jį į valdžią pasta
čiusių demokratiškų politinių 
vadų paramos. Vis labiau izo
liuotas, Jelcinas dar pajudėjo į 
dešinę, ketvirtadienį naujuoju 
teisingumo ministru paskyręs 
Komunistų frakcijai Dūmoje 
priklausantį Valentin Kovaljov. 
Pastarasis, ne giminė Sergejui 
Kovaljovui, pastaruoju metu va
dovavo komitetui prižiūrėti 
žmogaus teisių laikymąsi Čečė
nijoje. Jo partijos nariai 
parlamente jį pajuokė dėl jo 
nenoro kritikuoti Rusijos veiks
mus Čečėnijoje, bet, matyt, tuo 
jis užsitarnavo Jelcino dėkingu
mą.

Kitiems Rusijos veiksmų Če
čėnijoje užtarėjams ne taip gerai 
sekėsi. Rusijos Informacijos 
Centro apie Čečėniją direkto
rius Valentin Sergejev ketvir
tadienį buvo paguldytas į li
goninę su širdies smūgiu.

I Čečėnijos vado Džochar Dudajev 
musulmonai šalininkai jį buvo 
pasmerkę mirčiai, o Dudajevas 
buvo viešai paskelbęs Sergejevo 
namų telefoną.

Į Sergejevo postą laikinai pa
skirtas jau trečias asmuo per 
paskutines tris savaites. Pirma
sis atsistatydino neatlaikęs 
stiprios viešos kritikos.

Ministro pirmininko pavaduo
tojas Sergej Šakraj, stiprus karo 
Čečėnijoje šalininkas, prisipa
žino Itar-Tass žinių agentūrai, 
kad net ir jam kartais nepa 
vyksta gauti patikimų žinių iš 
Gynybos ministerijos.

KALENDORIUS

Sausio 7 d.: Šv. Raimundas i 
Pervaforto, kunigas (1175-1275 
Liucijus, Rustenis, Raudvilė.

Sausio 8 d.: Kristaus Apsi 
reiškimas (Trys Karaliai); Apc 
linaras, Severinas, Teofilius 
Gintė, Nemira.

Sausio 9 d.: Kristau
Krikštas; Julijonas, Bazilė 
Algis, Gabija. 1944 m. Cleve 
landė mirė Lietuvos prezidentą 
Antanas Smetona.

Sausio 10 d.: Agatonas 
Vilhelmas, Ragailė, Gražutis.
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Metams % metų 3 mėn.
JAV $95 00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą —
Oro paštu $500.00 $250.00
Tik šeštadieninio laida $160.00 $85.00
Paprastu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida $55.00 $55.00

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą.

Įvadas
Dabartinė Ateitininkų federa

cijos valdyba, pasiremdama XII 
Ateitininkų Kongreso, įvykusio 
1994.VII.14-17 Vilniuje, nutari
mais, nori supažindinti visus 
ateitininkus su pramatytais 
Ateitininkų federacijos struktū
riniais pasikeitimais ir tų pasi
keitimų eiga.

Vyriausia Ateitininkų 
federacijos taryba

XII Kongresas pabrėžė, kad 
visame pasaulyje veikia viena 
Ateitininkų federacija (AF), ir 
nutarė sudaryti bendrą Vyriau
siąją Ateitininkų federacijos 
tarybą (VAFT) kaip visos Atei
tininkų federacijos ideologinės 
krypties ir veiklos nustatymo 
bei koordinavimo organą. Vy
riausiąją AF tarybą sudarys: 15 
rinktų narių (8 iš Lietuvos atei
tininkų ir 7 iš užsienyje gyve
nančių ateitininkų) ir ex-oficio 
narių (AF Vado, AF Dvasios va
do ir buvusių AF vadų).

Aštuoni rinktieji nariai iš Lie
tuvos ateitininkų tarpo sudaro 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
tarybą (LAFT) kartu su Lietu
vos Ateitininkų federacijos 
(LAF) pirmininku ir LAF Dva
sios vadu. Lietuvos ateitininkai 
juos išrinko XII Kongreso metu. 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
taryba (8 rinkti nariai + LAF 
pirmininkas + Dvasios vadas) iš 
savo tarpo išsirenka krašto tary
bos pirmininką, vice-pirminin- 
ką ir sekretorių. LAF tarybos iš
rinktieji nariai yra: Vidas Ab- 
raitis, Indrė Čuplinskaitė, kun. 
Robertas Grigas, kun. Gintaras 
Grušas, kun. Rimas Gudelis, 
sės. Daiva Kuzmickaitė, Vygan
tas Malinauskas ir kun. Vytau
tas Petrauskas. LAF Dvasios 
vadas yra vysk. Sigitas Tamke- 
vičius, o LAF pirmininkas yra 
dr. Arvydas Žygas.

Septyni rinktieji nariai iš už
sienyje gyvenančių ateitininkų 
sudaro Užsienio Ateitininkų 
federacijos tarybą (UAFT) kar
tu su Šiaurės Amerikos Atei
tininkų federacijos (ŠAAF) pir
mininku ir Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų federacijos Dvasios 
vadu. Dėl negausaus užsienio 
ateitininkų dalyvavimo XII 
Kongrese, jie bus renkami ko- 
respondenciniu būdu iš užsie
nyje gyvenančių ateitininkų. 
Užsienio Ateitininkų federacijos 
taryba (7 rinktieji nariai + 
ŠAAF pirmininkas + ŠAAF 
Dvasios vadas) iš savo tarpo 
išsirenka pirmininką, vice
pirmininką ir sekretorių.

Tad, Vyriausią Ateitininkų fe
deracijos tarybą (VAFT) sudarys 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
tarybos nariai (LAFT) (rinkti ir 
ex-oficio), Užsienio Ateitininkų 
federacijos tarybos (UAFT) na
riai (rinkti ir ex-oficio), buvę 
Ateitininkų federacijos vadai 
(dr. Adolfas Damušis, dr. Justi
nas Pikūnas, dr. Petras Kisie
lius ir dr. Kazys Pemkus), Atei
tininkų federacijos vadas (Juo
zas Polikaitis) ir Ateitininkų fe-

deracijos Dvasios vadas (kun. 
dr. Valdemaras Cukuras). 
VAFT iš savo tarpo išsirenka 
tarybos pirmininką, vicepirmi
ninką ir sekretorių. Posėdžiai 
gali vykti akivaizdiniu ir ne
akivaizdiniu būdu. VAFT vei
kia pagal savo priimtą veiklos 
statutą.

Dvyliktasis Ateitininkų fede
racijos Kongresas įpareigojo Vy
riausiąją Ateitininkų federaci
jos tarybą sudaryti organizaci
nės struktūros ir konstitucijos 
peržiūrėjimo komisiją, kuri, 
laike pusantrų metų, paruošia 
ir rekomenduoja organizacinės 
struktūros ir atitinkamus kons
titucinius pakeitimus. Komisi
jos pasiūlymai turės būti išnag
rinėti ir patvirtinti Nepapras
toje konferencijoje, arba atskirų 
kraštų suvažiavimuose.

Dvyliktasis Ateitininkų fede
racijos Kongresas priėmė nuta
rimą, kad iki bus peržiūrėta 
organizacinė struktūra ir perre
daguota Ateitininkų federacijos 
Konstitucija, pagrindinė atei
tininkų veikla bus vykdoma 
kraštų ir jose veikiančių sąjun
gų apimtyje.

Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų federacijos 

valdyba

Lietuvoje, nuo pat atsikūrimo, 
1989 metais, veiklą koordinuo
ja, planuoja ir vykdo Lietuvos 
Ateitininkų federacijos (LAF) 
valdyba. LAF valdybos pirmi
ninkas, arba įgaliotinis palaiko 
ryšius ir derina veiklą su Atei
tininkų federacijos valdyba, ku
riai vadovauja Ateitininkų fede
racijos vadas. Sąjungos veikia 
savarankiškai. Joms vadovauja 
sąjungų centro valdybos. Są
jungų pirmininkai yra LAF val
dybos nariai. LAF Dvasios vadą 
kviečia LAF valdyba ir tvirtina 
Lietuvos Vyskupų konferencija. 
LAF Dvasios vadas yra pilnatei
sis LAF valdybos ir tarybos 
narys.

Vadovaujantis tuo pavyzdžiu, 
buvo nutarta rinkti Šiaurės 
Amerikos Ateitininkų federa- 
cijos (ŠAAF) valdybą. ŠAAF val
dyba planuoja, koordinuoja ir 
vykdo veiklą Šiaurės Ameriko
je (JAV ir Kanadoje) per sąjun
gų valdybas. Sąjungos veikia sa
varankiškai, išskyrus Jaunųjų 
Ateitininkų sąjungą, kuri yra 
teisiogiai atsakinga ŠAAF val
dybai. Sąjungoms vadovauja są
jungų centro valdybos. Sąjungų 
pirmininkai, arba jų atstovai, 
yra ŠAAF valdybos nariai. 
ŠAAF valdyba palaiko ryšius ir 
derina savo veiklą su AF valdy
ba.

Šių rinkimų metu bus renka
mas Šiaurės Amerikos Ateiti
ninkų federacijos (ŠAAF) val
dybos pirmininkas. ŠAAF val
dybos pirmininkas kviečia kitus 
valdybos narius, kaip vicepirmi
ninką, sekretorių, iždininką ir 
bent vieną narį. Kviestuosius 
narius tvirtina Užsienio Ateiti
ninkų federacijos taryba 
(UAFT). ŠAAF sąjungų pirmi

ninkai arba jų pakviesti atsto
vai (referentai) yra pilnateisiai 
ŠAAF valdybos nariai. ŠAAF 
Dvasios vadą kviečia ŠAAF val
dyba ir tvirtina Kunigų Vieny
bė. ŠAAF Dvasios vadas yra pil
nateisis ŠAAF valdybos ir tary
bos narys.

Kraštuose, kur nėra pakanka
mo narių skaičiaus veikti at
skiromis sąjungomis, veikia 
viena bendra ateitininkų orga
nizacija. Jai vadovauja išrinkta 
krašto valdyba, kuri palaiko 
ryšius ir derina savo veiklą su 
Ateitininkų federacijos valdyba 
per krašto įgaliotinius. Šiuo me
tu tokios bendros ateitininkų or
ganizacijos egzistuoja Australi
joje ir Vokietijoje.

Užsienio Ateitininkų federaci
jos tarybos (UAFT) ir Šiaurės 
Amerikos Ateitininkų federaci
jos (ŠAAF) valdybos rinkimus 
praves AF valdybos sudarytoji 
Rinkiminė komisija susidedan
ti iš Prano Razgaičio (pirmi
ninko), dr. Birutės Kasperavi
čienės ir Jono Kazlausko. Rinki
minės komisijos adresas yra: 
6755 Parkgate Ovai, Seven 
Hills, OH 44131. Rinkiminė ko
misija padeda suraąti kandi
datus, išsiuntinėja balsavimo la
pelius bei balsavimo informaciją 
visiems balsuojantiems ateiti
ninkams, suskaičiuoja balsus ir 
paskelbia rezultatus.

Rinkiminės taisyklės
Užsienio Ateitininkų federaci

jos tarybos rinkimuose gali da
lyvauti visi už Lietuvos ribų 
gyvenantieji Ateitininkų Sen
draugių sąjungos nariai, Stu
dentų Ateitininkų sąjungos ir 
Moksleivių Ateitininkų sąjun
gos įžodį davusieji nariai.

Norint suderinti kadencijų 
užbaigimo laiką su Lietuvos 
Ateitininkų federacijos valdybos 
ir tarybos dabartinėmis kaden
cijomis, Užsienio Ateitininkų 
federacijos taryba renkama ne 
ilgesnei kaip dvejų metų kaden
cijai.

Užsienio Ateitininkų federaci
jos tarybos nariu gali būti 
renkamas kiekvienas ateitinin
kas, juo išbuvęs ne mažiau kaip 
10 metų be pertraukos. Tarybos 
narys gali eiti ir kitas pareigas 
ateitininkų organizacijoje.

Kandidatus į Užsienio Ateiti
ninkų federacijos tarybą gali 
raštu pasiūlyti bent penki užsie
nyje gyvenantys ateitininkai, 
pridedant siūlomo kandidato 
raštišką sutikimą. Siūlymo raš
tas turi trumpai apibudinti siū 
lomo kandidato veikli atei- 
tininkijoje, profesiją, amžių, 
gyvenvietės adresą bei telefono 
numerį ir nuo kada yra ateiti
ninkas.

Rinkiminė komisija paruošiu 
balsavimo lapus, surašydama 
kandidatus alfabetine tvarka.

Šiaurės Amerikos Ateitininkų 
federacijos (ŠAAF) valdvbos rin
kimuose |.
Šiaurės Amerikos (JAV ir 
Kanados) Ateitininkų
Sendraugių sąjungos (ASS)

nariai, Studentų Ateitininkų 
sąjungos (SAS) ir Moksleivių 
Ateitininkų sąjungos (MAS) 
įžodį davusieji nariai.

ŠAAF valdybos pirmininku 
gali būti kiekvienas atei
tininkas sendraugis, išbuvęs 
ateitininku ne mažiau kaip 
penkis metus be pertraukos, ar
ba paskutiniųjų metų studen
tas, davęs Studentų Ateitininkų 
sąjungos įžodį.

Kandidatą ŠAAF valdybos 
pirmininko pareigoms gali 
raštu pasiūlyti bent penki 
Šiaurės Amerikoje gyvenantys 
ateitininkai, pridedant siūlomo 
kandidato raštišką sutikimą. 
Siūlymo raštas turi trumpai 
apibūdinti siūlomo kandidato 
veiklą ateitininkijoje ir nuo 
kada yra ateitininkas.

Rinkiminė komisija praveda 
rinkimus korespondenciniu bū
du. Balsavimo lapus su bendra- 
laiškiu ir balsavimo taisyklėmis 
rinkiminė komisija išsiuntinėja 
kiekvienam užsienyje gyvenan
čiam Ateitininkų Sendraugių 
sąjungos nariui ir kiekvienam 
SAS, įžodį davusiam, nariui. 
MAS nariams, priklausantiems 
kuopoms, balsavimo lapai, 
bendralaiškis ir rinkiminės 
taisyklės bus išsiuntinėjamos 
per MAS kuopų valdybas. MAS 
nariams, gyvenantiems toliau 
nuo lietuviškų telkinių ir nepri
klausantiems kuopoms, balsa
vimo lapai bus pasiųsti į namus. 
Narių ir kuopų sąrašus rinkimi
nei komisijai pristato ASS, SAS 
ir MAS centro valdybos.

Atf'itininkų federacijos valdy
ba yra nustačiusi šias balsavi
mo eigos datas:

— Kandidatai pristatomi iki

APIE ATEITININKUOS 
SĄJŪDŽIO KILMĘ

1993 m. Lietuviškos knygos 
klubas Čikagoje išleido labai 
kruopštaus ir gabaus autoriaus 
Prano Zundės knygą apie komu
nistų sušaudytą mūsų diploma
tą, valstybininką K. Bizauską. 
Knygos pavadinimas „Kazys 
Bizauskas”.

Šis pasišventėlis buvo, šalia 
Pr. Dovydaičio, prel. Jakšto 
Dambrausko ir kitų, ateitinin
kų sąjūdžio pradininkas. 
Knygoje, panaudojant įvairius 
gausius šaltinius, vaizdžiai ir 
smulkiai aprašoma, kaip vystėsi, 
augo, stiprėjo ateitininkų veik
la. Daug puslapių iš ateitinin- 
kijos kūrimosi istorijos.

Ateitininkams, o ir kitiems 
labai verta su ta šioje knygoje 
pateikta medžiaga susipažinti.

J. Pr.

Daumanto—Dielininkaičio 
kuopos jaun. ateitininkų 
susirinkimas ir Kalėdų eglutė 
šį sekmadienį, sausio 8 d., 10:15 
vai. r. vyks Ateitininkų na
muose, Lemonte. Po trumpo su- 
. ■ nu. inv rr t ••• iŠ |
I' nksminimas K iek viena šeima 
prašoma prisidėti prie suneš
tinių vaišių.

1995 metų sausio mėn. 31 die
nos.

— Balsavimo lapai turi būti 
sugrąžinti iki 1995 m. vasario 
mėn. 28 dienos (pašto antspau- 
da).

— Balsavimo rezultatai pa
skelbiami iki 1995 metų kovo 
mėn. 10 dienos.

Balsavimo rezultatus rinki
minė komisija praneša AF val
dybai, išrinktiesiems Užsienio 
Ateitininkų federacijos tarybos 
nariams, išrinktam Šiaurės 
Amerikos federacijos valdybos 
pirmininkui ir paskelbia spau
doje.

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaskl Rd.
T ei. 312-505-2802

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

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

Priima „Madlcara Aaslgnment”.
Sumokama po vizito.

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Ava., Orland Perk
708-340-8100 

10 W. Martin, Naparvllla
708-355-8778

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St.
Lament, IL 60439 
Tai. 815-723-0353

7600 W. Collaga Dr.
Palos Halghta, IL 60453

Tai. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAŠ
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hills 

Tel. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312-726-4200 
Elgin 708-622-1212

McHenry 815-344-5000, ext 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S. Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai. 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd. 
Westcl istor, IL 60153 

Tol. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

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

4707 S Gilbert, LaGrange, IL
Tai. 708-382-4467

Kab. tai. 312-868-3166 
Namų 706-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURG*S

6745 VVest 63rd Street
Vai: pirmad ir ketvrtd. 3 v. p.p —8 v.p.p. 

Kitomis dienomis — susitarus

ui
53

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
dantų gydytoja

7915 W. 171st 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
dantų gydytojas 

21470 S. Maln St. 
Mattesson, IL 60443 
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

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

Valandos susitarus

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Madlcal Cllnlc 
15505 — 127 St., Lemont, IL 5O43B

Priklauso Palos Community Hospilal 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (701) 257-2265

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

9830 S. Rldgeland Ava. 
Chicago Rldge, IL 60415 

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

312-735-7709

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 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) tel. 708-422-8260

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 8. Harlem, tel. 708-594-0400 

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Madlcal Bulldlng

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

penkt ir šešld 9 v r.-12 v p p

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

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

Valandos pagal susitarimą
6132 S. Kedzla Ava., Chicago 

(312) 776-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

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

Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St., Chicago. IL

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

Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Llslo, IL 60532
Tel. 708-963-1410

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 8. Kedzie

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2860

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-841-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

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

ARAS ŽLIOBA, M.O.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago. III. 60052

Good Samarltan Madlcal Center- 
Naparvllla Campua

Į 1020 F Hgden .tulte 310, 
Naparvllla IL 60563

|. Tel. 708-527-0060
Valandos pagal susitarimą
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Iš Trijų Karalių šventės kilo 
tradicija per Kalėdas dovanoti 
dovanas. Tik mes jas dovano
jame per Kristaus gimimo šven
tę Kalėdas, nes ta tradicija iš
reiškiama krikščioniško tikė
jimo tiesa: kai norime Dievui iš
reikšti pagarbą, garbinimą, 
duoti auką, darome gera kitam 
žmogui — artimui, varge esan
čiam, savo šeimos nariams, 
kuriems yra taip svarbu pajus
ti ir žinoti, kad jie yra mylimi, 
branginami savo šeimoje. Pats 
Kristus pasakė: „Ką padarėte 
vienam iš mažiausių mano bro
lių — man padarėte” (Mt 25:40).

Kaip žinome iš savo pat rties, 
dovanos davimas reiškia dau
giau, negu tik aprūpinimą. 
Duodami dovaną, išreiškiame 
ryšį su kitu žmogumi — paro
dome, kad jaučiamės įpareigoti 
jai arba jam. Ir jei teisingai pasi
naudojame privilegija duoti 
dovaną (t.y., nebandome to 
asmens prievartauti įsiparei
gojimu mums, įžiūrėdami ryšį, 
kurio iš tikrųjų nėra), jos ga
vėjas jau pats ar pati pripažįs
ta tą ryšį, džiaugiasi dovana, ir 
iš savo pusės nepraleidžia pro
gos panašius artimumo ryšius 
išreikšti. Todėl nuoširdus 
dovanos davimas ne tik iš
reiškia ryšį, bet ir gilina, stip
rina jį.

Tokiame kontekste Trijų 
Karalių (Kristaus Apreiškimo 
nežydams) šventės Evangelijoje 
(Mato 2:1-12) matome tris iš
minčius iš Rytų, nešančius 
brangias dovanas žydų tautos 
lauktajam Dovydo palikuoniui, 
pateptajam karaliui — Mesijui 
Jėzui. Bet jų atvykimas su dova
nomis sukėlė didelį susirūpi
nimą žydų valdovo Erodo rū
muose ir sostinėje Jeruzalėje: su 
savo dovanomis svetimšaliai 
artinosi prie pačių giliausių žy
dų tikėjimo dalykų. Ir tuo jie 
parodė, kad tų dalykų negalima 
sutapatinti su jokiu žemišku ir 
net jokia vieta žemėje, o tik su 
pačiu Dievu, rašo kun. Carroll 
Stuhlmueller komentare šiems 
skaitiniams. Tad šis dovanomis 
nešinų svetimšalių atvykimas 
sukėlė baimę tiek Erodui, tiek 
ir žydų religiniams vadams.

Evangelijoje skaitome ir apie 
netikėtas jų atvykimo aplinky
bes: juos atvedė žvaigždė ir 
astrologiniai ženklai. Bet pana
šiai — netikėtomis aplinky
bėmis — ir mes esame suvedami 
su naujais žmonėmis: per kokį 
atsitikimą krautuvėje arba au
tobuse, susipažinimu suvažia
vimo metu ar puotoje pamatome 
asmenį, kuris vėliau tampa 
mūsų vyru ar žmona, marčia ar

žentu — nuostabiais keliais 
Dievas veda mūsų gyvenimą, 
dovanoja mums žmones — ir šios 
dovanos neša mums neišsako
mas viltis, bet ir neraminančius 
įsipareigojimus, verčia mus 
keisti įprastus apsiėjimo būdus, 
praturtinti savo šeimų tradici
jas. Tenka pripažinti: nauji žmo
nės, nešini dovanomis, gali kelti 
susirūpinimą ir mums.

Pirmame skaitinyje iš prana
šo Izaijo knygos (Iz 60:1-6) pra
našas regi švytinčią Dievo 
Apvaizdą virš grįžtančios iš 
tremties Babilonijoje Izraelio 
tautos. Bet grįžta jie ne vieni: 
„Tautos keliaus prie tavosios 
šviesos (t.y., tikėjimo tikruoju 
Dievu šviesos), karaliai — prie 
tau užtekėjusio spindesio. 
Pakeiki akis, pažvelki aplinkui: 
visi štai renkasi pas tave keliau
ti. ... Tada tau širdis iš 
džiaugsmo virpės... nes suplūs 
pas tave tautų lobiai.... Atvyks 
visi... skelbdami šlovinguosius 
Viešpaties darbus”.

Kaip galėtų Dievo išsirinktoji 
tauta nesidžiaugti tokia prana
šyste? Bet Erodas nesidžiaugė, 
kai pamatė, kad išminčiai — 
tautų atstovai neša savas, egzo
tiškas dovanas žydų karaliui, 
tuo išreikšdami, kad jie jį 
supranta kaip ir savo karalių — 
tad jie tampa lygūs su Erodu ir 
kitais žydų tautos vadais to ka
raliaus pavaldiniai, su lygiomis 
artumo ir ryšio teisėmis. Erodas 
ir Jeruzalės vadai tokio prana
šystės išsipildymo negalėjo pri
imti.

Kitaip reagavo pirmykštė Jė
zaus sekėjų bendruomenė po jo 
mirties ir prisikėlimo. Nors jie, 
kaip ir pats Jėzus, buvo žydai, 
kai į jų bendruomenes garbinti 
Jėzaus pradėjo plūsti visų tau
tų žmonės, nešini savo kultūrų 
dovanomis, jie ryžosi modi
fikuoti savo tradicinio gyvenimo 
taisykles, nebetaikydami jiems 
išorinių žydų tikėjimo formų, 
bet vis vien reikalaudami 
esmės: meilės Dievui ir artimui, 
pripažįstant Jėzų Dievu, žmoni
jos Išgelbėtoju. Jie suprato 
Dievo apreiškimą, kaip jį aprašo 
šv. Paulius laiške Efeso tikintie
siems (Ef 3:2-3, 5-6): „nežydai 
kartu su žydais yra paveldė
tojai, priklauso bendram kūnui 
ir drauge laukia pažado Kris
tuje Jėzuje iš Evangelijos”.

Sis apreiškimas yra ir mums, 
lietuviams, šiandien. Tiek Lie
tuvoje, tiek ir lietuvių parapi
jose išeivijoje, tiek ir savo šei
mose sutinkame „svetimša
lius”, nešančius dovanas mūsų 
Dievui. Mums tenka savo elge
siu jų atžvilgiu parodyti, ką mes 

——  —

Buvo mada per Tris karalius persirengti „karaliais” ir kieminėti (1935 m.) Nuotr. Balio Buračo
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Vokietijos žiniasklaida gan 
plačiai komentavo JAV senato 
ir kongreso rinkimų duomenis, 
vieningai pripažindama, kad 
prezidentui ateina sunkūs 
laikai, kad jo ir demokratų par
tijos simpatijos gyventojų tarpe 
pasiekė žemiausią laiptelį. 
Nurodomos ir priežastys, prime
nant bereikalingą Haiti invaziją 
bei kritikuojant patį prezidentą, 
Vietnamo karo dezertyrą. 
Vokiečiai klausia: kaip jis 
šiandieną gali eiti vyriausio ka
riuomenės vado pareigas, pats 
„nepauostęs” parako, o stebė
damas iš amerikiečių karinio 
posto šiaurinės Korėjos žemę, jis 
prie akių pridėjo priešingą 
kariškų žiūronų pusę...

Šiandieną amerikiečių akys 
vėl nukreiptos į respublikonų 
partijos pusę bei tos partijos 
įtakingus asmenis, galinčius 
tapti JAV prezidentu. Prie tokių 
vokiečių spauda priskiria North

garbiname: tikrąjį Dievą, kuris 
yra ir jų Dievas, tad esame to 
paties Dievo-Tėvo vaikai, ar 
savo susikurtą vien tik mūsų 
dievuką. Ar mes elgiamės kaip 
Erodas, ar kaip pirmieji krikš
čionys?

Aldona Zailskaitė

Carolina valstijos senatorių 
Jesse Helms. Tiesa, jis keletą 
kartų gan stipriai užgavo B. j 
Clintoną, pareikšdamas, kad 
prezidentas, prieš atvykdamas 
į North Carolina, turi kartu at
skraidinti stiprią asmens 
sargybą, kadangi toje valstijoje 
jis karių yra nemėgstamas ir 
nepageidaujamas asmuo.

Vokiečiai rašo, kad 73 m. 
Jesse Helms sausio mėn. grei
čiausiai perims senato užsienio 
reikalų komitęįp pirm. parei
gas, kurios de facto jį padaro ne 
tik senato kalbėtoju užsienio 
klausimais, bet taip pat įtakin
gu Vašingtono politikos „vai
ruotoju”.

Manding, daugelis JAV sos
tinės politikų ir užsienio 
diplomatų su baime žiūri į J. 
Helms įtaką, kadangi sena
toriaus „credo” yra JAV. Jis bo
disi JT organizacija, nori iš
braukti bet kokią paramą 
užsieniui, matydamas JAV 
diplomatus, kaip lėlių teatro 
veikėjus. Tiesa, J. Helms yra 
didelis komunizmo priešas. Jis 
kovojo prieš Rumunijos dikta
torių, Brežnevą, Castro, Ortegą, 
tačiau jam arčiau širdies buvo 
Marco Maniloje, juodosios rasės 
priešininkai Afrikoje ar net Pi- 
nočet Čilėje. Svarbu, kad jie visi

kovojo prieš raudonąjį siaubą, 
tad su tais asmenimis jis pa
laikė gan nuoširdžius 
santykius.

Savo valstijoje J. Helms buvo 
priešingas rasių integravimui. 
Tik 6% dauguma J. Helms 1990 
m. laimėjo senato vietą prieš 
tamsiaodį Harvey Grant. 
Vokiečių spauda reiškia dvejopą 
nuomonę: 1996 m. Helms 
daugiau nekandidatuos, tačiau, 
kitų nuomone, jis dar kartą stos 
į kandidatų eilę, kadangi kas 
nors turi gelbėti Ameriką nuo 
komunistų, atsisakančių tarny
bos kariuomenėje, seksualiniai 
nenormalių vyrų ar Clintono 
draugų.

„Mannheimer Morgen” dien
raštis (Mannheim miestas apie 
20 km nuo lietuvių gimnazijos) 
pirmame puslapyje išspausdino 
pranešimą, kad Lampertheimo 
priemiestyje Hiuttenfeld 
gyvena iš JAV ištremtas 
lietuvis, įtariamas ėjęs sargy
binio pareigas Tremblinkos 
koncentracijos stovykloje. 1993 
m. jam atėmus pilietybę, jis at
vyko į Vokietiją, apsistodamas 
Hiuttenfelde (čia yra lietuvių 
gimnazija), gaudamas laikiną 
apsigyvenimo leidimą Vokie
tijoje. Laikraštis pažymi, kad 
prokuratūros Darmstadte lau
kia labai sunki byla, paieškant 
liudininkų bei kitų įvairių do
kumentų. Lapkričio 25 d. vieti
nis radijo vakarinėse žiniose 
pranešė, kad lietuvis yra iš 
Čikagos ir jo pavardė Liudas 
Kairys.

Danutė Bindokienė

Karališkųjų dovanų
simbolika

Didžiosios žiemos šventės — 
Kalėdos ir Naujieji metai — at
skubėjo ir pranyko lyg nebu
vusios. Kasdienybė, minutėlę 
stabtelėjusi ties Betliejaus pra- 
kartėle, visus vėl sučiupo į be
atodairiško skubėjimo glėbį ir 
stengiasi paskandinti įpras
tuose rūpesčiuose. Šį laikotarpį 
mėgstame vadinti „veiklos sezo
nu”, nes didžioji renginių ir kito 
visuomeninio judėjimo dalis at
liekama kaip tik šiuo metu. Va
sarai atėjus, visą veiklą supa
kuojame kartu su žieminiais 
drabužiais — iki kito rudens.

Tačiau Kalėdų laikotarpio 
kažkaip lyg gaila, lyg per grei
tai jis švystelėjo pro šalį, 
nespėjus reikiamai pasimėgau
ti ta geravališka, šilta ir jaukia 
nuotaika, kurią visuomet pajun
tame Kristaus Gimimo šven
tėje. Kiek daug gerų darbų at
likta Kūdikėlio Jėzaus vardu, 
kiek dosnumo ir artimo meilės 
parodyta! Neatsiliko nuo to 
gerumo ir lietuviai. Našlaičiai, 
seneliai, ligoniai Lietuvoje, taip 
pat giminės, pažįstami ir net 
visai svetimi turėjo progos pa
justi užsienio lietuvių gerą šir
dį. Reikia tikėtis, kad ir po 
Kalėdų gaivalinga dovanų srovė 
neišdžius, nes juk vargas atosto
gų nepripažįsta.

Iš tikrųjų Kalėdų laikotarpis 
baigiasi tik šį sekmadienį — 
Trijų karalių švente. Dar 
neseniai ji buvo švenčiama sau
sio 6 d., bet, viskam keičiantis, 
nukelta į pirmąjį sekmadienį po 
Naujų metų. Trys karaliai — 
tarytum Kalėdų aidas, dar 
viena proga prisiminti didįjį 
Dieviškojo Kūdikėlio gimimo 
džiaugsmą. Paslaptingieji Iš
minčiai iš tolimosios Rytų 
šalies, keliavę per dykumas, ste
buklingos žvaigždės vedami, 
kad galėtų pagarbinti pasaulio 
Valdovą, buvo lietuvių pasąmo
nėje labai giliai įsmigę, tapę 
kone liaudies pasakų perso
nažais. Jeigu Dievo Sūnaus 
gimimas Betliejaus tvartelyje 
atrodė kažkaip natūralus ir ar
timas žemdirbio širdžiai, tai Iš
minčiai su prabangiomis 
dovanomis ir egzotiškomis ke
lionės priemonėmis daug 
sunkiau įsivaizduojami. Trijų 
karalių sąvoką jau reikėjo pa
grįsti tikėjimu ir priimti, nes 
Bažnyčia taip mokė. Visa tai 
sudarė vientisą Kalėdų meto 
misteriją, pirmą kartą vaidintą 
žemėje prieš daug šimtų metų.

Lietuvis kaimietis, kaip Motina 
Marija anuomet, trims Išmin
čiams Kūdikį Betliejuje aplan
kius, visa tai „svarstė savo šir
dyje” ir stengėsi suprasti.

Vis dėlto Trijų karalių šventė 
mūsų liaudyje nepraeidavo 
nepastebėta. Tai buvo gera ato
mazga Kalėdoms, proga švęsti, 
dar kartą pasilinksminti. Ka
dangi karaliai iš Rytų neatvyko 
į Betliejų tuščiomis rankomis, 
tai ir dovanų klausimas iškil
davo, ypač vaikams. Čia tary
tum buvo inscenizuojamas savo
tiškas „kaukių paradas”, nes 
vaikai, persirengę „trimis 
karaliais”, galėdavo eiti per 
kaimą, užsukti į kiekvieną 
sodybą ir gauti dovanų. Kiek 
tenka girdėti, net ir komunis
tinio režimo metais kai kur 
Lietuvoje šis paprotys nebuvo iš
nykęs — vaikai per Tris kara
lius taip pat persirenginėdavo ir 
eidavo kieminėti, rinkti sal
dainių, skanumynų. Nors užsie
nio lietuviukai niekad nepreten
davo į „karalius”, o persirengi
nėjimui, kaip ir jų amerikiečiai 
draugai, pasirinko Halloween 
dieną, bet Trijų karalių tradicija 
yra įdomi ir verta dėmesio.

Dar didesnio dėmesio verta Iš
minčių dosnumo tradicija. Kiek 
daug rankų su prašymais 
nuolat į mus tiesiama, kiek 
daug vargo galime sumažinti 
net kuklia dovana. Kurie labai 
mažai arba nieko neturi, daug 
ir nereikalauja. Tačiau didžiau
sia dovana, kurią kiekvienas 
galime suteikti, kuri neuždeda 
jokios finansinės naštos, yra 
mes patys. Visur ir visuomet 
reikia talkininkų, savanorių, 
galinčių padėti, prisidėti. Juk 
didžius darbus atlikti, didžią 
naštą pakelti gali tik daug 
rankų. Pasidairykime savo 
aplinkoje, pridėkime ir savo 
ranką prie tų būtinų, kilnių ir 
didžių darbų. Žinoma, kaip 
amerikiečiai teigia, labdara turi 
prasidėti nuo savęs, nuo savo 
namų, šeimos. Tad ir sava
norišką talką pirmiausia pa
siūlykime saviesiems — organi
zacijoms, lituanistinėms mokyk
loms, šalpos būreliams, — gali
mybės čia neribotos, o ir jokių 
ypatingų talentų nereikia. 
Pakanka tik mylinčios širdies ir 
noro padėti. Kiekvienas galime 
būti kaip tie Išminčiai iš Rytų 
ir nešti į savo aplinką „brangias 
dovanas”, kurios nenuperkamos 
už jokią dolerių sumą.
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MIESTAMS DEGANT

JUOZAS ŽYGAS
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Visas kalbas aš turėjau vesti. Brolis buvo tik ką 

baigęs gimnaziją ir mėgdavo mano vokiečių kalbą kri
tikuoti, bet kalbėtis tai aš turėjau. Mums besiteiraujant, 
vienas geležinkelietis, kuris „žinojo”, pasakė, kad mūsų 
traukinys išeis iš 5-to perono. Tad mes į tunelį ir vėl 
bėgte. Nubėgę vėl traukinio nerandame. Galbūt dėl su
bombarduotų stočių viskas susimaišė, nes traukinius rei
kia kitais bėgiais paleisti. Atrodo, kad taip ir buvo. Pa
stebėjome staliuką ir ant jo užrašą: „Information”. Ten 
pasiteiravę, sužinome, kad mūsų traukinys išeis iš 24-to 
perono. Tad į tunelį ir bėgte, o tas tunelis begaliniai il
gas. Jeigu nebūtų tų lagaminų, tai dar būtų pakenčiama. 
O dabar abiejose rankose po lagaminą, ant nugaros 
kuprinė...

Kuomet akys jau beveik iš kaktos iššoko, pagaliau 
pasiekiame peroną. Širdis dreba, kad ir vėl nereikėtų 
į kitą peroną bėgti, nes, atrodo, kad jėgų jau neužtektų. 
Užbėgę į viršų, jau iš tolo matome rodyklę „Weimar”. 
Pagaliau! Įsitaisome vagone su savo lagaminais, vokie
čiai į tokius keleivius šiek tiek su įtarimu žiūri. Jiems 
frontas dar palyginti toli, tad pabėgėlių dar daug 
nematę.

Kiek pavažiavus, gamtovaizdis pradeda keistis. 
Rytprūsių ir Pomeranijos lygumas pradeda pakeisti kal
neliai. Šen ir ten laukuose jau pradedame matyti 
styrinčias uolas. Nors įsėdome į Weimaro traukinį, 
tačiau ir vokiška tvarka prieš bombonešius neatsilaiko.

Dėl kažkokių priežasčių netikėtai traukinys sustojo 
nedidelėje stotelėje. Žmonės išeina į peroną, tad ir mes 
išeiname kojas pamiklinti. Matyti keletas gana aukš
tokų uolų ir išgirdome kalniečių Jodeln”. Pradeda 
rinktis daugiau keleivių. Matome dar mums nematytai 
atrodančias moteris, lyg iš brolių Grimų pasakų iliust
racijų. Su kepuraitėmis ar skarelėmis. Kažkas tarp 
skarelės ir kepturaitės. Priekyje apvedžiota mezginiais, 
po kaklu kaspinėliu parišta. Lyg panašu į vienuoles. Tai 
dar būtų nieko, bet beveik visos turi ant nugaros 
didelius, pintus krepšius. Paskui prie to pripratome, nes 
tai buvo sudėtinė Tiuringijos ir Bavarijos moterų dalis.

Po kiek laiko privažiavome Jeną, kur buvo garsieji 
„Zeiss” optikos fabrikai. Čia jau aiškiai matėme, kad 
kažkur vyksta karas. Ant platformų ir prie geležinkelio 
buvo priešlėktuviniai pabūklai. Ne tik lengvieji, auto
matiniai, bet ir sunkieji. Taip pat pirmą sykį pamačiau 
20 mm keturvamzdžius pabūklus. O aplinkui fabrikus, 
gal 1.5 km aukštyje, ore plūduriavo didžiuliai pailgi 
balionai, nuo kurių į žemę ėjo storoki lynai. Tai užtvara 
nuo smingamųjų ir žemai skrendančių lėktuvų. Bet, kai 
bombonešiai skraido 10-11 km aukštyje, tokios užtvaros 
tėra lyg žaislai.

Apylinkės darosi vis kalnuotesnės. Aukštesnėse 
vietose, kur daugiau akmenų, ganosi avys ir ožkos. Die
nai einant vakarop, pasiekiame Weimarą. Tai bus mūsų 
paskutinis sustojimas prieš kelionės tikslą — Son- 
nenberg. Weimaras, nors ir nėra didelis, bet daug 
kultūrinių įžymybių turintis miestas. Tai Goethes, Ši
lerio, Herderio, Fr. Liszto ir Nietzsches miestas. Senojo 
miesto pagrindinėje aikštėje didžiausias paminklas yra 
Goethei ir Šileriui. Dabar jau beveik įpratome, tad 
beveik laukiame oro pavojaus, nes žinome, kad, tik 
pavojų atšaukus, bus galima šiek tiek numigti. Naktis

praeina, kaip ir visos kitos. Iš ryto vėl ta pati rutina. 
Apsiskutę, nusiprausę ir tariamai papusryčiavę, einame 
miesto apžiūrėti. Pirmiausia einame į hercogų reziden
ciją. Nusipirkus bilietus, prieš įeinant į rezidencijos vidų, 
reikia apsimauti vailokines klumpes. Tai tam, kad 
grindų neišbraižytume.

Einame į hercogų rūmų vidų. Visur ne tik daug pra
bangos, bet ir meno. Rūmai beveik tušti, lankytojų tik 
vienas kitas. Vienas kambarys yra vadinamas „Petro 
Didžiojo” vardu, nes jis, grįždamas iš Olanduos, čia buvo 
apsistojęs ir miegojo. Ten, kur paveikslai kabėjo, dabar 
tik kabliai sienose telikę, kadangi visi paveikslai 
apleistose kasyklose ar akmenų laužyklose suslėpti. Mes 
čia ilgai negaištame, kadangi tiek daug lankytinų vietų 
yra.

Greitosiomis rūmus apžiūrėję, einanme į bažnyčią, 
kurioje vargonais Sebastijonas Bachas grojo. Čia jis su
kūrė daug muzikinių kūrinių. Weimaro hercogai buvo 
meno globėjai, tad dėl to jame yra tiek daug lankytinų 
vietų, kurios yra surištos su visame pasaulyje žinomais 
vardais. Iš bažnyčios einame į Šilerio namą. Jo buvu
sios gyvenamosios patalpos yra autentiškos. Mažai kas 
tėra pakeista. Tačiau nieko ypatingo jame nėra. Vis tiek 
mūsų aplankytų vietų sąrašas ilgėja. Renkame atmin
čiai visų aplankytų rezidencijų, zoologijos sodų bei ki
tų lankytų vietų bilietus.

Buvau rašęs, kad man sunkiai vyko prikalbėti brolį 
į Vokietiją bėgti. Motina norėjo, kad į kaimą pas gimines 
išeitumėme, ir jis beveik tam buvo linkęs. Tik kuomet 
aš jam pasakiau, kad daugelis į Drezdeną ar Vieną 
važiuoja, o jis, kaip kvailelis, miške tupės, mano šitas 
argumentas jam padėjo apsispręsti.

Jis labai norėjo Vakarų kultūros centrus ir pamink
lus iš arčiau pamatyti, kadangi pats meną tolimesnėms

studijoms buvo pasirinkęs. Drezdenas ir Vienajam buvo 
magiški žodžiai. Todėl mes ir į darbą neskubėjome, bet 
„saujomis kultūrą sėmėmės”. Dar mums rūpėjo Goethes 
namus aplankyti, kadangi visur, kur tik lankėmės, ma
tėme jų reklamas. Goethe su Weimaru, o Weimaras su 
Goethe buvo labai suaugę. Tad beveik ant kiekvieno 
kampo kas nors Goethę priminė. Jau buvau minėjęs, kad 
Weimaras, vokišku mastu nedidelis miestas, ir mes po 
jį vaikščiojome, net krypties nepasiklausdami. Susira
dome jo namą, kuris didžiulis — tai ne Šilerio namiūkš
tis.

Čia lankytojų gana daug. Įėję pirmiausia patekome 
į sales, kur išstatyti jo raštai, beveik visomis žinomomis 
kalbomis. Susiradome ir lietuviškus leidinius: „Jauno
jo Verterio kančios”. Knygą aš pats buvau skaitęs, tad 
ir geriau atsiminiau. Taip pat buvo jo ranka rašytos 
pastabos apie lietuviškas liaudies dainas. Buvo ir kiti 
leidiniai. Gidas, kuris mūsų grupę vedžiojo ir aiškino, 
atkreipė savo dėmesį į mus. Kadangi, išskyrus mus, visi 
kiti buvo gerokai žilstelėję ponai ir ponios, ir, žinoma, 
visi vokiečiai, tik mudu svetimšaliai. Matydamas, kad 
mes atidžiai klausomės ir žiūrime, jis priėjęs prie mūsų 
pasakė, kad dar yra Šilerio, Sebastijono Bacho memoria- 
^ai, hercogų rūmai ir taip toliau. Jam pasakiau, kad mes 
jau buvome ir visą tai matėme. Tuomet jis mūsų paklau
sė, kuomet mes atvykome. Atsakiau, kad vakar vaka
re.

Vokietis, baisiausiai nustebęs, pasakė: „Yra daug 
Weimare gimusių, kurie mažiau už jus matė”. Pasi
teiravo, kas mes esame, pasakiau, kad esame lietuviai. 
Tad jis ranka parodė kryptį, kur yra lietuviški leidiniai. 
Pasakiau, kad mes ir tai jau matėme. Jis padavė mums 
ranką ir palinkėjo sėkmės. Išeinant girdėjau, kad jis 
likusiems apie mus kalbėjo. (Bus daugiau)
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JAV LB Kraito Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

„ŽALIŲ KORTELIŲ” 
LOTERIJA DV-96

„United States Department of 
State” 1994 metais pravedė 
įstatymą, pagal kurį, pradedant
1995 metais, kasmet bus loteri
jos būdu išdalinta 55,000 „žalių 
kortelių” įvairiems kraštams.

1995 fiskalinių metų „žalių 
kortelių” loterijoje, kuri vadi
nosi DV-1 viza, dalyvavo daug 
lietuvių ir nemažai laimėjo. Lai
mėtojams apie jų laimę buvo 
pranešta 1994 m. rugsėjo - lap
kričio mėn.

Prašymų siuntimo laikas
1996 m. fiskalinių metų DV-96
vizos loterijoje dalyvauti 
prasideda antradienį, 1995 m. 
sausio 31 d. ir baigiasi trečia
dienį, 1995 m. kovo 1 d. Prašy
mai, gauti prieš ir po šios datos, 
bus nepriimti. Prašymai turi 
būti pasiųsti paprastu arba oro 
paštu. Prašymai gali būti siųsti 
iš Lietuvos ar iš Amerikos. Už 
dalyvavimą loterijoje neimama 
jokio mokesčio. Taip pat nėra 
jokios specialios užpildymo for
mos.

Nustatytas siunčiamo voko 
dydis: ilgis nuo 6 iki 10 colio, ar
ba 15 iki 25 cm., voko plotis 3% 
iki 4% colio, arba 9 cm iki 11 
cm. Voko kairiame viršutinia
me kampe mašinėle arba spaus
dintomis raidėmis užrašoma: 
LITHUANIA, pavardė, vardas 
ir tikslus adresas (tas pats, kuris 
bus įrašytas į prašymą). Visi 
Europos kraštų prašymai (adre
suojami viduryje voko) siun
čiami šiuo adresu: DV-96 Pro- 
gram, National Visa Center, 
Portsmouth, NH 00212,
U.S.A.

Registracijos prašyme reikia 
suteikti šias asmenines žinias:

a. Pavardė ir vardas, antras 
vardas (jei tokį turite); pavardę 
reikia pabraukti.

b. Gimimo data ir gimimo vie
ta; gimimo data: diena, mėnuo, 
metai; gimimo vieta: miestas/ 
kaimas, apskritis, kraštas.

c. Vardai, gimimo datos ir 
vietos prašančio žmonos/vyro ir 
vaikų iki 21 metų amžiaus. 
Žmona/vyras ir vaikai automa
tiškai gauna „žalias korteles”, jei 
jei vienas iš jų laimi. Tėvai, 
vaikams laimėjus, tos privile
gijos neturi.

d. Prašančio adresas. Adresas 
turi būti aiškus ir tikslus, nes 
laimėjus, tas adresas bus nau
dojamas pranešti apie laimėjimo 
rezultatus.

e. Prašančio gyvenamasis 
kraštas, jei skirtingas nuo gim
tojo krašto.

Ši informacija turi būti para
šyta mašinėle arba aiškiai rašy
tam raidėm ranka. Po prašymu 
pasirašyti nereikia. Galima 
siųsti tik vieną prašymą, jei bus 
siunčiama daugiau, jei pagaus- 
išmes visus. Viskas turi būti pa
rašyta aiškiai ir taip kaip rei
kalaujama.

VD-96 vizų loterijoje bus išda
linta 55,000 vizų. Europos kraš
tams yra paskirta 24,257 vizų.

„Šampano vakare” pas Gražiną Liautaud (ii kairės): dr. Kazys Ambrozai- 
tis, Birutė Jasaitienė, Valdas Adamkus ir dr. Antanas Razma.

Klausiniai iškylantys ryšium 
su DV-96 loterija:

1. Kaip paaiškinti „native”? 
Ar gali asmuo, gimęs krašte, 
kuris negali loterijoje dalyvauti, 
kvalifikuoti kito krašto loterijos 
kvotoje?
„Native” aiškinama taip: kai 
asmuo, gimęs tame krašte, ar
ba jam suteikiama kitokiu būdu 
to krašto pilietybė, būtent: 
žmona gimusi kitur, pagal vyrą 
gali kvalifikuoti į lietuvių 
„žalių kortelių” kvotą, taip pat 
vaikai, gimę kitame krašte ne
gu tėvai, pagal tėvus priskiria
mi tėvų kraštui. Tą dalyką rei
kia prašyme paaiškinti.

2. Ar asmenys, dabar esantys 
Amerikoje, gali prašyti dalyvau
ti loterijoje?

Taip,žmonės esantys dabar 
Amerikoje, arba gyvenantys 
Lietuvoje, gali dalyvauti. Pra
šymai gali būti pasiųsti iš 
Amerikos ar Lietuvos. Tačiau ir 
prašyme ir voko grąžinimo ad
resas turi būti tas, kuriuo norite 
gauti pranešimą apie laimėji
mą.

3. Ar galima siųsti tik vieną 
prašymą?

Taip. Įstatymas leidžia siųsti 
tik vieną prašymą. Jei sugaus 
siunčiant daugiau prašymų, jus 
diskvalifikuos. Pernai buvo dis
kvalifikuota per 200,000. Pra
šytojai gali būti diskvalifikuoti 
laike prašymo, arba išduodant 
korteles.

4. Ar vyras ir žmona gali at
skirtai prašyti — dalyvauti lo
terijoje?

Taip. Vyras ir žmona gali 
rašyti prašymus atskirai, jei 
vienas laimės, kitas automa
tiškai gaus „žalią kortelę”. Bet 
siųsti reikia kiekvieną prašymą 
atskirai — atskirame voke.

5. Ar prašytojas turi pats 
rašyti prašymą, ar kas kitas gali 
už jį tai padaryti?

Prašytojas gali pats prašyti — 
rašyti prašymą, arba kas nors 
kitas gali už jį tai padaryti.

Nesvarbu, kas rašys prašymą, 
bet tik vieną prašymą tuo var
du galima rašyti. Ir tik vienas 
pranešimo laiškas bus išsiųstas 
tuo adresu, kuris prašyme duo
tas, jei prašytojas laimės.

6. Kokie yra mokslo ir darbo 
reikalavimai?

Įstatymas reikalauja, kad 
prašantis turėtų bent gimnazi
jos arba tam lygų išsilavinimą, 
arba per paskutinius penkerius 
metus būtų dirbęs bent dvejus 
metus darbe, kuris reikalauja, 
bent dvejų metų paruošimo. Iš
silavinimo nusprendimas yra: 
pažymėjimas gimnazijos arba 
tam lygaus laiko 12 metų 
sėkmingas mokyklos baigimo 
pažymėjimas. Darbo kvalifi
kacija sprendžiama pagal „Dic- 
tionary of Occupational Titles”, 
kuris yra išleistas „Employ- 
ment and Training Administra- 
tion of the United States

Gražina Liautaud, LW pirm., j teikia padėkos žymenį George Euringer, kuris ' 
paruodė LW anglų kalba informacinę vaizdajuostę.

Nuotr. Jono Tamulaičio

Department of Labor”. 
Dokumentų, įrodančių išeitą

mokslą ar darbo patyrimą ir 
kvalifikaciją, nereikia siųsti su 
prašymu, juos reikės pristatyti 
konsulatui, kada bus išduo
dama „žalia kortelė”.

7. Kokiu būdu loterija bus pra
vesta?

„National Visa Centre” visi 
laiškai — prašymai bus suskirs
tyti į šešias atskiras dalis — 
pagal šešias geografines sritis ir 
sunumeruoti. Kada praeis siun
timo data, kompiuteris iš kiek
vienos geografinės srities 
išrinks atsitiktinius prašymus 
— pagal tai sričiai skirtą 
skaičių. Kiekvienoje srityje 
kompiuterio pirmasis išrinktas 
prašymas — laiškas gaus pirmą 
numerį, po to antrą ir 1.1. 
Nesvarbu, ar prašymas — laiš
kas buvo atsiųstas anksti, ar 
vėlai siuntimo periode. Kada 
kompiuteris aklai ištrauks pra
šymą ir jis bus užregistruotas, 
prašytojui bus tuojau praneši
mas laišku apie laimėjimą ir 
bus duota reikalinga informaci
ja, ką laimėtojas turi toliau 
daryti — kad galėtų atsiimti 
savo „žalią kortelę”.

8. Ar gali prašytojas, laimėjęs 
„žalią kortelę” ir tuo metu esan
tis Amerikoje, ją atsiimti Imi
gracijos ir natūralizacijos 
įstaigoje?

Taip. Laimėtojas neturi išva
žiuoti iš Amerikos atsiimti 
laimėtą „žalią kortelę”. Jam 
bus pranešta, ką jis turi daryti 
ir kokias formas užpildyti, kad 
galėtų Amerikoje pasiimti „ža
lią kortelę”.

9. Ar prašytojams, kurie kor
telės nelaimės, bus pranešta 
apie tai?

Ne. Pranešama tik laimėto
jams. Jei jūs negausite prane
šimo, vadinasi, nelaimėjote.

10. Kiek „žalių kortelių” lai
mėtojų bus ištraukiama?

100,000, nes pagal patyrimą 
Imigracijos ir natūralizacijos 
įstaiga žino, kad daug kas ne
kvalifikuos ar nepasiims, tai 
traukia daugiau. Tačiau jūs, 
gavę pranešimą, jei norite gauti 
„žalią kortelę”, tuojau darykite 
tai, kas bus jums nurodyta, nes 
delsiant gali tie 55,000 „kor
telių” būti išdalinti ir jums 
jų nelikti.

11. Ar yra nustatytas daly
vaujančio loterijoje amžius?

Ne. Bet mokslo ir darbo reika
lavimai, pasiimant „žalią 
kortelę”, daugumą jaunesnių 
kaip 18 metų amžiaus diskva
lifikuos.

12. Ar yra specialus mokestis 
dalyvauti DV-96 vizos loterijoje?

Dalyvavimas loterijoje nieko 
nekainuoja ir jokių pinigų, siun
čiant prašymą, nereikia siųsti. 
Laimėjus „žalią kortelę”, jos 
išdavimo metu reikės sumokėti 
reguliarų vizos gavimo mokestį.

13. Ar DV-96 vizos prašytojai 
gali prašyti kokių nors išimčių, 
kad šią vizą gautų?

Ne. Tik tie asmenys, laimėję 
kortelę, kurie atitinka Imigra
cijos nuostatams, gaus „žalią 
kortelę”.

14. Ar asmenys, kurie jau yra 
užvedę bylą Imigracijos įstaigoje 
kitokiu būdu gauti „žalią kor
telę”, gali šioje loterijoje da
lyvauti?

Taip, jie gali dalyvauti ir 
DV-96 loterijoje.

15. Iki kada laimėtojas turi 
atsiimti „žalią kortelę”?

Pagal įstatymą, visi, laimė
jusieji DV-96 vizą, turi pasiim
ti ją 1996 fiskalinių metų laiku, 
tai yra: nuo 1995 metų spalio 
mėn. iki 1996 metų rugsėjo mė
nesio. Tuo metu nepasiėmę, pra
randa savo teisę į šį laimėjimą.

Dėl jūsų informacijos:

Šiai DV-96 loterijai pravesti 
Imigracijos ir natūralizacijos 
įstaiga paskirstė pasaulį į šešis 
geografinius rajonus ir pagal 
juos, pagal anksčiau įvažiavusių 
į Ameriką žmonių skaičių, pa
skirstė „žalias korteles” sekan
čiai:

Afrika gauna — 20,426
Azija gauna — 7,087
Europa gauna — 24,257
Šiaurės Amerika — 8 (Baha

mos yra vienintelis kraštas, 
įskaitytas į tą skaičių. Kanadai 
visai neduodama)

Oceania gauna — 815
Pietų Amerika, Centrinė 

Amerika ir Karibų salos gauna 
- 2,407

Visai negauna vizų: Meksika, 
Jamaika, EI Salvador, Domini
konų Respublika ir Kolumbia, 
Azijos — Kinija, Taivanas, Indi
ja, Filipinai, Vietnamas ir Pietų 
Korėja. Europoje negauna Di
džioji Britanija.

Socialinių reikalų raštinė yra 
paruošusi formas, kad norintie
ji dalyvauti loterijoje galėtų tei
singai užpildyti prašymus ir juos 
pasiųsti teisingu adresu. Visi, 
kuriem reikalinga informacija 
apie loterijos DV-96 vizą, gali ją 
gauti, kreipdamiesi į Socialinių 
reikalų raštinę,2711 West 71 
st., Chicago, IL 60629. Telef. 
312-476-2655.

Naudotasi medžiaga iš State 
Department of State, Bureau of 
Counselor Affairs „Visa Bulle- 
tin” November 25, 1994.

Birutė Jasaitienė

ŠALČIAI IR VANDUO

Šalčiausiais žiemos mėnesiais 
daug vargo turi Vandens tvar
kymo biuras — tai atšildymas 
užšalusių vamzdžių, skaičiukų, 
hidrantų. Kad būtų išvengta 
vargo su vandens tiekimu, 
„Department of Water” prašo 
atkreipti dėmesį į:

1. namo viduje esantys įren
gimai, susiję su vandens tie
kimu, yra namo šeimininko rū
pestis. Todėl namo šeimininkas 
prieš šalčius turėtų viską 
sutvarkyti;

2. sandariai uždarykite rūsio 
langus ir duris, kad nebūtų

šaltos oro srovės ir apsaugokite 
vamzdžius, esančius arti lau
kinės sienos;

3. praneškite apie vandens 
tekėjimą (gatvėje ar jūsų įva
žiavime), taip pat praneškite 
apie neveikiančius ar varvan
čius vandens hidrantus savo 
„Water Department”;

4. jeigu užšaltų vandens tekė
jimas į namus, kreipkitės į 
Water Department (Čikagoje 
telef. 312-744-7038). Sutvarkius 
vandens tekėjimą į namus, lai
kykitės vandens departamento 
darbuotojų nurodymų, kad 
išvengtumėte vamzdžių už
šalimo.

Informacija gauta iš „Depart
ment of Water”, Chicago.

Aldona Šmulkštienė

NELAIMINGA LOTERIJA

AARP (American Association 
of Retired People) įspėja savo 
narius saugotis suktų „sweep- 
stakes” loterijos pažadų. Jie ra
gina visus pagalvoti du kartus, 
pirm negu atsilieps į „sweeps- 
takes” pasiūlas, gautas paštu ar 
telefonu. Sakoma, kad ameri
kiečiai kiekvieną dieną yra 
apgaudinėjami nesąžiningų 
„sweepstakes”, o vyresnieji 
asmenys yra šių apgavysčių 
pirmosios ir geriausios aukos.

Beveik visi esame gavę bent 
vieną, oficialiai atrodantį, 
pranešimą ar sulaukę telefo
ninio paskambinimo, prane
šančio, kad jau kažką laimė
jome. Iš tikrųjų tie pranešimai 
retai, o dažniausiai niekada, 
nėra tikri. Geriausias būdas 
nepasiduoti įvelti į apgavikų 
tinklą, yra žinojimas, kokios 
apgavystės gali būti. Reikia at
siminti, kad teisėti konkursai — 
loterijos nereikalauja mokesčio 
ar pirkinių.

Žmonės turėtų žinoti: atsa
kymas į ,,sweep8takes” 
pasiūlymus veda prie to, kad 
jūsų pavardė bus įrašyta į leng
vatikių sąrašus, a kuriuos 
„sweepstakes” operatoriai par
duoda kitiems. Išvada: jei priim
site vieną „sweepstakes” pa
siūlymą, tai ateityje, gausite 
visą tvaną, dažniausiai apgaul
ingų papildomų pasiūlymų.

Čia kai kurios dabartinės 
apgavystės:

1. Lupikaųja iš „mokesčių”.
Kai kurie ,,sweepstakes”

operatoriai praneša, kad 
žmogus laimėjo didelę dovaną ir 
gali ją gauti, jei atsiųs tam tikrą 
mokestį (sakoma, už persiun
timą, supakavimą, federalinius 
mokesčius, registraciją). Įmokė
jęs tą mokestį, žmogus gauna 
„dovaną” pvz., brilianto žiedą, 
kurio akmuo yra niekas dau
giau, kaip industrinis gaminys, 
nevertas nei vieno dolerio.

Arba vėl, viena 79 metų 
Minnesotos gyventoja, įmokėjo 
mokestį, kad laimėtų didelę 
sumą pinigų. Bet, kai tai pa
siektų, ji turėjo praeiti įvairias 
tų varžybų pakopas, at
sakydama paprastus klausimus 
ir užmokėdama papildomus 
mokesčius. Kol į jos atvejį įsi
vėlė teisėtvarka, ji jau buvo pra
radus 5,000 dolerių, vien tik 
„pradiniams mokesčiams” ir 
praturtino „sweepstakes” ope
ratorių kišenes kitais 20,000 
dolerių.

2. Reikalaujama, kad žmo
nės pirktų kokią prekę, tuomet 
kvalifikuosis „garantuotai” 
dovanai. Viena moteris pa
siuntė 3 mėn. „Soc. sec.” pen
sijos čekius, iš viso 1,800 dol., 
kad nusipirktų vitaminus, 
kurių jai visai nereikėjo. O ji 
norėjo kvalifikuotis didžiajai 
konkurso dovanai — automobi
liui.

3. Siūloma pagelbėti žmo
nėms atgauti pinigus praras
tu* tuose konkursuose.

„Sweepstakes" operatoriai 
kartais siūlo savo klientams 
(jau jų apgautiems) atgauti pra
rastus pinigus ar prekę, žinoma, 
už mokestį. Teisėtos klientų pa
tarnavimų įstaigos nereikalauja 
mokesčio ir negarantuoja, kad

NAUJAS HUMANITARINIŲ 
MOKSLŲ DAKTARAS

Gruodžio 2 dieną daktarinę 
disertaciją tema „Lietuvos 
valstybingumo klausimas 1914 
1918 m.” apgynė buvęs uni
versiteto doktorantas Rai
mundas Lopata. Jo doktoran
tūros studijoms vadovavo VDU 
Humanitarinių mokslų fakul
teto dekanas doc., habil. dr. 
Egidijus Aleksandravičius (ko
miteto pirmininkas), habil. dr. 
prof. Mindaugas Maksimaitis, 
dr. Rimantas Miknys, doc. dr. 
Juozas Šatas bei e.o. prof., habil 
dr. Antanas Tyla. Oficialūs opo
nentai — prof., habil dr. Vy
tautas Merkys ir doc. dr. Algis 
Kasperavičius.

Disertacijos tema buvo jau 
anksčiau parašytų darbų, tačiau 
dr. R. Lopata pažvelgė plačiu, 
europinį to meto kontekstą 
apimančiu, žvilgsniu. Labai ak
tualu, kad disertantas numetė 
apsimestinę pseudopatriotizmo 
skraistę, dengusią šį laikotarpį 
ir parodė jį įvairių istoriogra
finių krypčių šviesoje. Vargu, ar 
galima įsivaizduoti didesnę 
planų, koncepcijų, postulatų 
įvairovę dėl tolimesnės Europos 
tautų ateities, negu Pirmojo pa
saulinio karo metu. Disertacijos 
autoriui teko sunki pareiga tyri
nėti šių koncepcijų raidą, vedu
sią link Lietuvos valstybės at
kūrimo. Disertacijos tekste jau-

žmogus atgaus prarastus 
pinigus. Jei norite daugiau žino
ti apie kokį „sweepstakes” pa
siūlymą ar manote, kad buvote 
apgauti, praneškite „State 
Attorney General”, vietinei 
„consumer protection agency” 
arba paskambinkite „The 
National Fraud Information 
Center”, tel. (800) 976-7060.

Jei norite gauti „Senior 
Consumer Alert” nemokamą 
kopiją apie „sweepstakes”, 
rašykite atviruką, kad norite 
„Stock no. D15554. Adresu: 
AARP Fulfillment EEO752,, 
P.O. Box 22796 Long Beach, 
Calif. 90801-5796.

Naudotasi medžiaga iš AARP 
biuletenio, 1994 gruodis.

Aldona Šmulkštienė ir Bi
rutė Jasaitienė.

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Greitai Ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą 
sumą.
* 4% iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas 
ir yra nuolaidų.
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto 
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:
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Stonay Craak, Ont.
Canada 18E 5A6

Tai. 905-543-3334 / Fax. 905-043-8980
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čiamas stiliaus laisvumas, kuo, 
aišku, autorius apsunkino savo 
darbą, tačiau dabartiniame is
torijos moksle tai, be jokios abe
jonės, optimistiškai nuteikianti 
tendencija.

Raimundas Lopata — gerai ži
nomas, ne tik tarp istorikų pro
fesionalų, bet taip pat mėgsta
mas ir studentų. Vytauto Di
džiojo universitete jis skaito 
Naujųjų laikų istorijos kursą. 
Paskaitos pasižymi origina
lumu, betarpišku bendravimu 
tarp dėstytojo ir studentų.

Linas Saldukas

„TAUTININKŲ ŽINIOS”

Lietuvių tautininkų sąjunga 
Vilniuje pradėjo leisti naują 
laikraštį „Tautininkų žinios”. 
Pirmasis šio laikraščio numeris 
išėjo iš spaudos 1994 m. 
gruodžio mėn. pradžioje. Įžan
giniame žodyje sakoma: „Tai 
mūsų žinios — tautininkų laik
raštis visiems tautinės idėjos 
rėmėjams, visiems krašto ir 
pasaulio lietuviams. Laikraš
čius leisti ir platinti dabar 
nepalankus metas. Tačiau 
lygiai nepalankus šis laikas ir 
žmogui, norinčiam sužinoti, kas 
iš tiesų dedasi mūsų visuo
menėje, valdžioje, politikoje”. 
Šio numerio pagrindinių 
straipsnių autoriai yra: prof. 
Vaidotas Antanaitis, Lietuvių 
tautininkų sąjungos pirmi
ninkas Rimantas Smetona, 
Seimo nariai — Leonas Milčius, 
Mečislovas Treinys ir Kazi
mieras Uoka.

„Tautininkų žinios” numa
tomos leisti du kartus per 
mėnesį kaip priedas prie „Tėviš
kės žinių” šeštadieninės laidos.

S. Briedis

4

• Dr. Jonas Basanavičius, 
laikomas lietuvių tautinio 
atgimimo tėvu, kultūros istori
kas, tautosakininkas, gimė Ož
kabaliuose, Vilkaviškio apskr. 
1851 m. lapkričio 23 d.; mirė 
Vilniuje 1927 m. Palaidotas Ra
sų kapinėse.
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Humanitarinių mokslų, Socialinių mokslų ir Menų fakultetų pastatas 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

Nuotr. Edmundo Katino

IŠEIVIJOS STUDIJŲ 
CENTRAS
LINAS SALDUKAS

♦
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Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, susidarė galimybės 
išsipildyti daugelio lietuvių 
diasporos atstovų svajonėms 
grįžti į Tėvynę. Prasminga, kad 
Lietuvon pargabenami ir jų per 
visą gyvenimą kaupti archyvai, 
bibliotekos, kolekcijos. Tai jų 
indėlis į Lietuvos kultūrą, 
mokslą. Tačiau, norint pasiekti, 
kad su jais susipažintų kiek ga
lima daugiau žmonių Lietuvoje, 
reikia tinkamai juos prižiūrėti, 
komplektuoti, tyrinėti. Tokių 
tikslų laikosi Vytauto Didžiojo 
universitete įkurtas Išeivijos 
studijų centras, kaupiantis už
sienio lietuvių biblioteką bei 
archyvinius dokumentus. Viena 
pagrindinių centro paskirčių — 
tirti lietuvių diasporos pasauly
je atsiradimą, užsienio lietuvių 
kultūrinės ir politinės-visuo- 
meninės veiklos problema bei 
kitus gyvenimo aspektus.

Vytauto Didžiojo universitete 
studijavo daugelis žymių išei
vijos veikėjų. Universiteto 
atkūrimas taip pat yra glau
džiai susijęs su didelėmis 
užsienio lietuvių pastangomis. 
Išeivijos studijų centras visam 
universitetui, o ypač jo Humani 
tarinių mokslų fakultetui, sutei
kia galimybes plačiau prisiliesti 
prie itin reikšmingo užsienio lie
tuvių palikimo. Tai turės įtakos 
visai tolesnei fakulteto raidai, 
nes turima plati medžiaga lei
džia žvelgti į vieną ar kitą 
problemą tarpdisciplinariniu 
požiūriu. Labai svarbu ugdyti 
ne vien griežtai apibrėžtos 
specializacijos žinovus, bet 
sugebančius savo tyrimuose in
tegruoti istorijos, etnologijos, li
teratūrologuos, filosofijos bei 
kitų humanitarinių specialybių 
žmones. Centro rengiami semi
narai ir konferencijos įtrauks 
VDU studentus bei dėstytojus į 
užsienio lietuvių problematikos 
mokslinius tyrimus, taip pat 
esama medžiaga pritrauks ne 
vieną Lietuvos ar užsienio lietu
vį tyrinėtoją.

Šio Centro įsikūrimas Kaune 
žymiai pagyvins miesto kultū
rinį — mokslinį gyvenimą, ska
tins šio technokratinio miesto 
humanitarizavimą. Kaune, o 
ypač Vytauto Didžiojo universi
tete, yra pakankamai žmonių, 
kurie domisi užsienio lietuvių 
problematika, jų gyvenimo spe
cifika. Be to, yra nenormali si
tuacija, kad pusės milijono gy
ventojų mieste nebuvo didesnio

rankraštyno, nei vienos huma
nitarinio profilio mokslinio 
tyrimo įstaigos. Tai vis nykus 
sovietinės kultūros politikos re
zultatas.

Pradžią kuriamam centrui pa
darė praeitais metais univer
sitetą pasiekęs a.a. Broniaus 
Kviklio fondas. Daugelio ži
nomam keturių tomų enciklope
dinio žinyno „Mūsų Lietuva” 
parašymui reikėjo pasinaudoti 
kalnais įvairios literatūros, o 
kur dar „Lietuvos bažnyčios”, 
kitos knygos. Ir štai galime 
pasidžiaugti, kad šis visas 
palikimas jau Kaune. Išsipildė
B. Kviklio 1989 m. JAV pa
sakyti žodžiai: „Jei ne aš 
sugrįšiu, tai nors mano biblio
teka grįš į Lietuvą”. Centras ti
kisi gauti ir kitų užsienio 
lietuvių sukauptus rinkinius.

Išeivijos studijų centrui jau 
pačiu artimiausiu metu atsiran
da būtinybė tinkamai komplek
tuoti ir prižiūrėti gaunamą pa
likimą, padaryti jį prieinamu ty
rinėtojams. Pats laikas sudo
minti užsienio lietuvių pro
blematika jaunąją mokslininkų 
kartą, studentus. Nemenkinant 
užsienyje atliktų tyrinėjimų, 
tenka pastebėti, kad jie dažnai 
apsiriboja tik tokiais sociali
niais ar kultūriniais reiškiniais, 
kurie vyksta visuose egziliuose, 
visai nenaudojama modernių ly
ginamųjų metodų, gretinant lie
tuvius su kitų tautų diasporo
mis. Todėl būtina surinkti infor
maciją apie lig šiol kituose 
užsienio lietuvių problematikos 
tyrimo centruose sukauptą me
džiagą, siekiant sukurti vienin
gą, išsamų katalogą. Šiuo klau
simu tikimės žymiausių pasau
lio lietuvių centrų atstovų 
patarimų, informacijos apie jų 
surinktą medžiagą. Siekiant 
supažindinti kiek galima pla
tesnius besidominčiųjų sluoks
nius su saugoma informacija, 
numatoma šaltinius spausdinti, 
leidžiant atskirą seriją „Egzilio 
archyvas”. Taip pat bus spaus
dinami ir moksliniai tyrinėji
mai, tik, aišku, mokslinėje spau
doje, pirmiausia prisidedant 
prie VDU Humanitarinių moks
lų fakulteto žurnalo „Darbai ir 
dienos” atgaivinimo ir jo to
lesnio leidimo.

Svarią dalį Išeivijos studijų 
centro darbų sudarys mokslinio 
- tiriamojo pobūdžio konferenci
jos ir seminarai. Vienu arti
miausiu tokių renginių yra

1995 metų pavasarį numatytas 
seminaras „Protas egzilyje”. Jo 
idėją pasiūlė prof. Vytautas 
Kavolis. Manome, kad semina
ras turėtų sudominti ypač jau
nesnės kartos Lietuvos moks 
lininkus, o taip pat ir studentus. 
Pagrindinis šio seminaro tikslas 
— užsienio lietuvių intelektualų 
mąstysenos pokyčiai, gyvenant 
emigracijoje, jų reakcija į 
vykstančius, dažnai labai skir
tingus nei Lietuvoje, procesus, 
palyginimas su kitų .tautų pa- 
naš us likimo žmonėmis. Ypač 
aktualu palyginti lietuvių ir 
kaimyninių tautų — latvių, 
lenkų, estų patirtį šiuo požiūrių, 
todėl planuojame užmegzti ry
šius su minėtų tautų tyrinėto
jais, gyvenančiais užsienyje.

Išeivijos studijų centrui mūsų 
laikmetis iškelia ir naują tyri
nėjimų objektą — paskutinių ke
lių metų emigraciją. Tai dažnai 
išsiskirianti žmonių grupė, pa
sižyminti grynai ekonominiais 
interesais ir ne visada pritam
panti prie tradicinių užsienio 
lietuvių organizacijų ir jų veik
los. Centro akiratyje turėtų būti 
ir šių žmonių psichologiją for
muojantys veiksniai, ir tautiš
kumo bei kosmopolitizmo san
tykis jų savimonėje, tiesiogiai 
nesikišant į šių žmonių gyve
nimo kelio pasirinkimą.

Tikimės, kad išeivijos studijų 
centras priartins užsienio 
lietuvius prie Lietuvos. Lau
kiame tyrinėtojų, studentų 
dėmesio pas mus saugomai ir 
vis kaupiamai neįkainojamai 
medžiagai. Taip pat tikimės, 
kad užsienio lietuviai neliks 
mūsų centrui abejingi ir visa
pusiškai parems.

KALĖDINĖS DOVANOS 
„DRAUGO”SPAUSTUVEI

Pokalbis su Draugo fondo iždininku Br. Juodeliu

-
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Bronius Juodelis.

Su 1994 metų pabaiga praėjo 
ir pusė Draugo fondo Kalėdų va
jaus. Gruodžio 2 dieną su dideliu 
būriu talkininkų išsiųsti 6,000 
laiškų „Draugo” skaitytojams, 
prašant skirti „Kalėdų senelio” 
dovaną „Draugo” spaustuvės 
mašinos pirkimui, per mėnesį 
atnešė mažą atsiliepimų skaičių 
ir nedaug lėšų.

Ar sausio mėnuo pagerins 
Kalėdų vajaus „deficitą”, ar yra 
vilčių sutelkti lėšas naujos 
spaustuvės mašinos pirkimui, 
pasiteiravome Draugo fondo 
iždininko Broniaus Juodelio, 
kasdien laukiančio čekių 
„Draugo” raštinėje.

— Ar Draugo fondo Kalėdų 
vajus atnešė lauktus 
rezultatus?

— Nežinia. Vąjus tik įpusėjo. 
Tikimės, kad sausis bus 
geresnis už gruodžio mėnesį. 
Jame daug visokių dovanų 
„Kalėdų seniui” teko išnešioti 
vaikams ir vaikaičiams. Gal 
maiše pritrūko vietos Kalėdų 
vajaus čekiui „Draugo” spaus
tuvės naujai mašinai. Juk gau
tų laiškų skaičius buvo per 
mažas. O ir gautuose ne visi 
čekiai buvo „riebūs”. Vienam 
mūsų profesoriui atsiuntus 5 
dolerių čekį, padėkodamas pa
klausiau, ar jis nepamiršo 
pridėti nulio. Juk, surenkant po 
5 dolerius iš dirbančiųjų

„ M.K. ČIURLIONIS . 
f U GRĮŽTA i EUROPA

OSVALDAS DAUGE LIS

Šią vasarą nuo gegužės 27 iki 
spalio 16 d. Bonoje, VFR Dailės 
ir» u? lų halėje, buvo eksponuo
ta 1 f) K. Čiurlio uio kūrinių.

P ar Joje, „Europa, Europa: 
Vit ir ir rytų E ' Opos avangar
do mtme1 ia” buvo eksponuota: 
„Sa lė kis” (1904), keturi 
paveiksi i iš ciklo „Tvanas” 
(1904), keturios „Sonatos I (Sau
lės sonatos) „(1907) dalys ir 
simfoninės poemos „Jūra” 
klavyro juodraštis (1903-1907), 
eksponuotas atskiroje salėje, 
skirtoje literatūros ir muzikos 
avangardo istorijai.

Pagrindinė parodos idėja — 
parodyti ypatingą įnašą dau
giau nei 100 rinktinių Centri
nės ir Rytų Europos dailininkų, 
atrinktų pagal jų kūrybos avan- 
gardiškumą, — dailininkų, ku
rie paliko reikšmingą ženklą 
visos Europos ar tarptautiniame 
XX a. mene. Ši koncepcija reika
lavo iš pagrindų peržiūrėti 
Europos meno sampratą. Nesii- 
mant parodyti įvairių šalių 
įnašo atskirai, pagrindinė 
parodos struktūra buvo suda
ryta iš žymių menininkų mono
grafinių ekspozicijų, tematiškai 
praturtina učių įvairių daili
ninkų darbų grupių.

Projekto meno vadovai Ry- 
szard Stanislawski, buvęs 

Lodzės dailės muziejaus direk
torius (Lenkija) ir dr. Christoph 
Brockhaus, Wilhelmo Lehmbruc-

profesionalų ta spaustuvės 
mašina galės būti perkama tik 
busimojo šimtmečio gale. Ar 
skaitytojai galės tiek ilgai 
laukti? Nors vajaus tūkstan
tininkų dar nesulaukėme, 
šimtininkų jau turime gražų 
būrelį. Bet jų reikia daug 
daugiau.

— Ar Kalėdų vajaus metu 
įmanoma sutelkti reikiamas 
lėšas spaustuvės naujai maši
nai?

— Įmanoma. Jei Kalėdų vąjui 
pusė „Draugo” skaitytojų at
siųstų po 50 dolerių, o antra 
pusė po 25 dolerius, jau būtų, 
gal ir ne pati moderniausia, 
nauja spaustuvės mašina. In
vestavimas į mašiną yra ilga
laikis (bent 20 metų) ir jo 
rezultatą pajus kiekvienas 
prenumeratorius bei skaity
tojas. Juk kiekvienas norime 
skaityti aiškiai išspausdintus 
dienraščio puslapius ir gėrėtis 
aiškiomis nuotraukomis, aiš
kiais savo verslo skelbimais. 
Tad mūsų indėlis į „Draugo” 
mašinos pirkimą neša naudą 
mums patiems.

Gal vienas kitas pensininkas 
susilaikys nuo aukos Kalėdų va
jui, tad laukiame šimtinių iš 
profesionalų, verslininkų ir 
organizacijų.

— Ar „Draugo” spaustuvės 
didžiosios mašinos suby
rėjimas sudaro pavojų dien
raščio leidimui?

— Šį klausimą diskutavau su 
„Draugo” spaustuvės personalu 
ir jų atsakymas buvo: taip. 
Perkelti dienraščio spausdinimą 
į kitą spaustuvę neleistų dien
raščio spausdinimo ir išsiun
timo laikas, paruošimas ir pri
dėtinės išlaidos. Sėkmingas 
dienraščio spausdinimas ir jo 
paruošimas galimas tik po vie
nu stogu. Todėl ir naujos spaus
tuvės mašinos pirkimas, ar 
senos remontas, yra nebe- 
atidėliotinos, gyvybinės reikš
mės.

— Ar Draugo fondas išpil
dė 1994 metų planus?

— Neišpildė. Jis būtų išpil

ko muziejaus Duisburge direk
torius dirbo Šiaurės Reino — 
Vestfalįjos meno ir kultūros fon
do užsakymu.

Ši paroda rengta, nesilaikant 
griežto geografinio suskirstymo 
ir nededant įvairių šalių dailės 
kūrinių į atskiras lentynėles. 
Tačiau parodos laikas sutapo su 
esminiais pokyčiais Centrinėje 
ir Rytų Europoje, todėl ji įgavo 
ir didžiulę politinę reikšmę. Ji 
imponavo savo užmoju, — paro
da užėmė visus didžiulius 
rūmus, tarp dailininkų buvo ne 
tik primiršti amžiaus pradžios 
klasikai, bet ir šio amžiaus 
žymiausi kūrėjai — Kandinskis, 
Chagal, Climto ir kiti, puikiai 
žinomi Vakaruose. Paroda sukė
lė didelį susidomėjimą ir disku
sijas ne tik dalyvaujančių šalių 
informacijos priemones, bet ir 
Vakaruose, ypač Vokietijoje, 
kur keturtomis parodos kata
logas traktuojamas kaip savotiš
kas meno istorijos vadovėlis. 
Kai kur pasigirdo ir skeptiš
kumu dangstomo pavydo gaide
lių, nes iš tikrųjų pirmą kartą 
buvo parodyta tokia gausybė 
mažai žinomo klasikinio ir šių 
dienų avangardo, gimusio į 
rytus nuo Elbės.

Malonu, kad atidarymo metu, 
pristatant geografines parodos 
ribas (nuo Elbės iki Vladivos
toko), kaip šiaurinė riba buvo 
minima ir Lietuva. Ir iš tiesų su

dęs, jei būtų gavęs Vlado Velžos 
pažadėtus 30,000 dolerių „Mat- 
ching Funds”, nors Rudens va
juje buvo surinkta 60,000 dole
rių. Draugo fondo 1994 metų 
sąmatoje buvo numatyta su
rinkti trečdalį milijono. 
Surinkta tik 306,000 dolerių.

Pritrūko tos „Matching 
Funds” sumos 1994 metų plano 
išpildymui. Gaila, kad dėl ligos 
mūsų mecenatas negalėjo ište
sėti pažado, kurį gavome 1994 
metų pavasarį.

— Kokie būtų linkėjimai 
Draugo fondui Naujuose 
1995-se metuose?

— Pirmiausia, — „pažadinti 
miegančius” skaitytojus ir tuos 
bendradarbius, kurie iki šiol nei 
vienu doleriu neparėmė Draugo 
fondo. Gal su dr. Vinco Kudir
kos „Varpu” pažadinti mūsų 
vidurinės kartos profesionalus 
(kartu ir profesorius), kurie 
paramą Draugo fondui palieka 
už „Draugo” durų, lyg diploma
tas kaliošus, įeidamas į rūmą ... 
Juk tie patys ir tie patys 
asmenys siunčia čekius Draugo 
fondui žiemos, vasaros, rudens 
ir Kalėdų vajams. Gal apie 
1,200 asmenų ar šeimų. O kur 
visi kiti? O kur didžioji „Drau
go” skaitytojų, redakcijos lanky
tojų dalis? Kur kiti lietuviškos 
spaudos rėmėjai?

Sutelktos Draugo fondo lėšos 
1994 metų gale dar nedaug 
parems „Draugo” leidimą su 
neseniai atliktu investavimu. 
Jis nenukentėjo biržos bangavi
muose sumanios Draugo fondo 
Investavimų komisijos dėka. 
Reikia labai paskubinti Draugo 
fondo milijono telkimą, kad in
vestavimai ir dividendai nepa
skęstų kainų infliacijoje, beper
kant spaustuvės mašinas, 
kompiuterius, popierių ir pašto 
paslaugas. Dėkime visas 
pastangas per 1995 metus su
rinkti milijono antrąjį trečdalį, 
surasti naujus mecenatus.

Kalbėjosi P.S.S.

• Ar jūsų vaikai baigė 
mokslus? Tegul įrodo, kad jau 
moka skaityti, užsakykite jiems 
„Draugą”.

• Draugo fondas yra tiltas 
į „Draugo” gyvybę.
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atgimstančia Lietuvos valstybe 
M.K. Čiurlionis grįžta į Europos 
kultūros panoramą, netgi be jo 
ir Lietuvos vardo nesigirdėtų 
taip skambiai tokiuose reikš
minguose forumuose. Šioje paro
doje buvo eksponuoti ir šiuo
laikinių Lietuvos fotografų Vy
tauto Balčyčio, Alfonso Būdvy
čio ir Gintauto Trimako darbai.

Visas išlaidas, susijusias su kū
rinių supakavimu, transportavi
mu ir palydinčių kurjerių ke
lione bei išlaikymu Bonoje, ap
mokėjo parodą priimanti VFR 
Dailės ir parodų halė. Parodos 
rengėjai visiems eksponatams 
gavo VFR vyriausybės garantiją 
ir jų sutarčių originalai, 
pasirašyti VFR Vidaus reikalų 
ministro, buvo pateikti Čiurlio
nio muziejui, prieš išvežant pa
veikslus. Kūrinių transpor
tavimas patikėtas patyrusiai ir 
garsiai Vokietijos meno trans
porto firmai „Hasenkamp Inter
nationale Kunstspedition”. Į 
transportavimo išlaidas įėjo ir 
stiklų pakeitimas organiniais, 
kurie lengvesni ir saugesni ke
lionėje. Už kūrinių paskolinimą 
gauti pinigai pasitarnaus M.K. 
Čiurlionio kūrybos saugojimui 
ir populiarinimui.

Parodą į Boną lydėjo Muzieji
nių vertybių restauravimo cen
tro Vilniuje Grafikos skyriaus 
vedėja Gražina Drėmaitė ir 
Valstybinio M.K. Čiurlionio 
dailės muziejaus M.K. Čiurlio
nio skyriaus fondų saugotoja 
Nijolė Adomavičienė. Jos taip 
pat priėmė ir parlydėjo kūrinius 
namo.

SUSOPA
SUSOPA

VFR Dailės ir parodų halė, kurios architektas yra Gustaw Reichl. Priekyje 
— dail. Markus Lupertz skulptūra.

First In Travel To Lithuania
American Travel Service

Dabartinės Kainos Skrydžiams
Iš Sekančių JAV Miestų Į Vilnių.

Atlanta $ 668.00
Boston $621.00
Chlcago $ 590.00
Cleveland $714.00
Dalias $ 733.00
Detrolt $ 668.00
Houston $ 733.00
Los Angeles $ 826.00
Mtaml $ 686.00
New York $ 540.00
San Franclsco $ 826.00
Seattle ■ $826.00
Tampa $ 686.00
Washlngton $ 649.00

Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius. Bilietai turi būti 
išpirkti iki 1995 m. sausio 27 d. Dėl smulkesnės Informaci
jos ir skrydžių, Iš kitų miestų prašome kreiptis Į mūsų raštines.
Siūlome bilietus iš VILNIAUS į Įvairius JAV ir KANADOS mies
tus. Informaciją dėl bilietų kainų bei kitų kelionių ir turistinių 
patarnavimų maloniai sutelks mūsų raštinių tarnautojai.

American Travel Service 
9439 S. Kedzle 

Evcrgreen Park. IL 60642 
Ph. 708 422-3000 
Ph. 800 422-3190 
FAX 708 422-3163

Nors M.K. Čiurlionio kūriniai 
jau buvo eksponuoti VFR Dailės 
ir parodų halės atidarymo pa
rodoje „Territorium Artis”, 
surengtoje 1992 metų vasarą 
vadovaujant dr. Pontus Hulten, 
žymiam parodų kuratoriui, kur 
jau tuomet susilaukė didžiulio 
dėmesio, tačiau M.K. Čiurlionio 
kūrinių eksponavimas parodoje 
„Europa, Europa” dar svariau 
atstovavo Lietuvos kultūrą 
tokiame projekte, kuriame 
„dalyvauja žymūs Rytų ir 
Vakarų ekspertai, ir kuris yra 
šansas atskleisti visą turtingo 
kultūros peizažo sudėtingumą, 
iškelti jo naujo įsisavinimo 
klausimus ir išvaduoti im
pulsus, kurie suintensyvins 
meno ir kultūros dialogą Eu
ropoje”. (Iš projekto rengėjų 
koncepcijos).

Pastarųjų metų M.K. Čiurlio
nio kūrinių dalyvavimas užsie
nio parodose: 1989 m. Duisbur
ge, Wilhelmo Lehmbrucko mu
ziejuje parodoje „XX a. pirmos 
pusės Lietuvių tapybos paroda”; 
1991 m. Berlyne ir Briuselyje, 
parodoje „Simbolistai ir R. 
Wagner”; 1992 m. Tokijuje 
„Sezon Museum of Art” muzie
juje M.K. Čiurlionio kūrinių 
paroda; 1992 m. Bonoje, VFR 
Dailės ir parodų halė, paroda 
„Territorium artis”.

• Rašytojas, ilgametis 
„Draugo” redaktorius Aloyzas 
Baronas gimė 1917 m. gruodžio 
12 d.; Vabalninke, Biržų apskr.; 
mirė 1980 m. rugsėjo 7 d.

American Travel Service 
Migrovė Travel - atstovas Lietuvoje 

88 Laisvfcs a'iji 
3000 Kaunas 
Ph. 22 10 90
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LIETUVIŲ ĮTAKA 
AMERIKOS POLITINIAME 

GYVENIME
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Praeityje lietuviai daug 
gyviau ir gausiau reiškėsi Ame
rikos politiniame ir valstybi
niame gyvenime. Deja, dar nė 
vienas lietuvis dėl mūsų negau- 
sumo neturėjo laimės pasiekti 
Amerikos senatoriaus titulą.

Turime dabar ir buvo praei
tyje, lietuvių kilmės Kongreso 
atstovų, tačiau jų yra labai 
mažai, arba jie pasisako esą 
lietuvių kilmės, kada jiems rei
kalinga mūsų pagalba rinkimų 
metu. Dabar, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, keli dažniau 
pasisako Lietuvos reikalu.

Praėjusiais laikais lietuvių 
centre — Čikagoje stipriai reiš
kėsi amerikiečių politiniame 
gyvenime Bačiūnas, Olis, Vai- 
dyla, Grigaitis, Šimutis ir dau
gelis kitų. Jie dažnai važinė
davo su delegacijomis į Vašing
toną pas prezidentą ar senato
rius, atstovaudami Lietuvai ir 
lietuviams. Jie nepabūgo pasi
priešinti ir pasakyti tiesos žodį, 
jeigu kas norėdavo pakenkti 
Lietuvai.

Dabar praėjo jau ilgas laiko 
tarpas, o jaunesni lietuviai 
neįsijungė į Amerikos politinį 
gyvenimą. Todėl šiuo metu, 
jeigu atsiranda lietuvių, kurie 
stengiasi įeiti į amerikiečių 
valstybės ar miestų administra
ciją, reikia juos tik sveikinti ir 
padėti juos išrinkti.

Ne paslaptis, kad daugumas 
lietuvių Amerikoje turi daugiau 
ideologinių simpatijų respubli
konų partijai. Praėjusio rudens 
rinkimų metu kongrese ir se
nate daugiausia laimėjo respub
likonai. Prie šių rezultatų pasi
sekimo prisidėjo ir lietuviai.

Užsienio lietuvių spaudoje 
skaitėme lietuvių respublikonų 
skelbimus balsuoti už jų kandi
datus. Šiuo atveju daugiausia 
pasidarbavo Los Angeles Lie
tuvių respublikonų partijos pir
mininkė Liucija Mažeikienė ir 
vicepirmininkas Vytautas Vidu
giris. Jie plačiai panaudojo ir 
Los Angeles Lietuvių radiją 
anglų ir lietuvių kalba, su savo 
skelbimais. Šis jų veiksmas 
atnešė ir gerus rezultatus.

Kitas naudingas aspektas 
buvo respublikonų partijos 
vadovybės nauja taktika, t.y. 
finansiškai daugiau remti et
nines grupes, kad jos galėtų per 
savo spaudą ir radiją raginti
žmones balsuoti už kandida
tus ir reikšmingas jų propozi
cijas.

Neseniai teko skaityti ameri
kiečių spaudoje, „Palos Verdes 
Peninsula News” laikraštyje, 
Kalifornijoje, apie įvykstančius 
1995 m. lapkričio mėnesį rinki
mus į miesto vadovybės — Tary
bos narius. Kandidatų tarpe yra 
pažymėta ir Vytautos Vidugirio 
pavardė.

Su juo supažindinant, pažymė
ta, kad jis yra 64 metų amžiaus. 
Šiuo metu išėjęs į pensiją, buvęs 
aukštas TRW bendrovės parei
gūnas. Jo patyrimas, geros kva
lifikacijos ir pasiruošimas vado
vavimui užtikrins Palos Verdes 
gyventojų pažangą.

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Bake

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

Vytautas Vidugiris.

Be šių kvalifikacijų Vytautas 
Vidugiris yra aukštas pareigū
nas Amerikos Legione, narys 
VFW draugijos, dalyvis Califor- 
nia Heritage Assoc., skautų va
dovas ir daug pasidarbavęs per- 
renkant Kalifornijos gubernato
riumi Pete Vilson.

Tarp kitų V. Vidugirio užsi
mojimų jis yra numatęs suma
žinti nusikaltimų skaičių, pa
gerinti mokyklų aukštesnio ly
gio mokymą ir išlaikyti tinka
moje taupymo aukštumoje val
dybos finansinį stovį. Prie šių 
visų kandidato privalumų yra 
verta pažymėti, kad Vytautas 
Vidugiris yra plačiai įsijungęs 
į vietos lietuvių politinį ir kul
tūrinį gyvenimą. Jis yra JAV 
LB Krašto Vakarų apygardos 
vicepirmininkas, skautininkas, 
ramovėnas, šaulys, Draugo 
fondo Los Angeles koor
dinatorius ir kitų lietuviškų 
vienetų vadovas.

Jo politinio kredito sąskaiton 
reikia įrašyti ir gerus asme
niškus ryšius su Kalifornijos 
gubernatoriumi Pete Vilson.

V. Vidugiris yra lietuvių res
publikonų partijos vicepreziden
tas. Los Angeles Lietuvių 
respublikonų partijai vadovau
ja Liucija Mažeikienė. Jos pa
stangomis ir dėka yra pasiekta 
respublikonų partijoje geras 
vardas ir harmonija. Lietuvos ir 
lietuvių vardas yra plačiai 
žinomas ir respektuojamas res
publikonų sluoksniuose.

L. Mažeikienės ir V. Vidugirio 
pastangų dėka, daugelis lietu
vių yra pakviesti dalyvauti 
gubernatoriaus P. Vilson inau
guracijos iškilmėse š.m. sausio 
7 dieną, Kalifornijos sostinėje 
Sacramento.

Nėra abejonių, kad šie daly
viai turės progos iškelti Lietuvos 
ir lietuvių vardą, ir tai atneš 
neabejotinos naudos.

• Barbora Radvilaitė, Lie
tuvos Didžiojo kunigaikščio ir 
Lenkijos karaliaus Žygimanto 
Augusto žmona, gimė 1523 m. 
gruodžio 6 d. Jai ištekėjus už 
Žygimanto Augusto, 1550 m. 
gruodžio 7 d. Krokuvoje įvyko 
jos karūnavimo iškilmės.

VYSKUPO INFORMACIJA 
KALĖDŲ PROGA

Šalia mūsų gausios periodinės 
spaudos dar savo informacinius 
biuletenius ar leidinėlius leidžia 
telkiniuose lietuvių klubai, 
šalpos organizacijos, ypač besi
rūpinančios pagalba Lietuvai. 
Biuleteniuose, žinoma, apra
šoma daugiausia savoji veikla, 
atlikti, atliekami ir busimieji 
darbai. Vis tik ir tokia informa
cija įdomi, ir iš jos daug ką 
galima sužinoti, kaip ir kas 
daroma įvairiose gyvenimo 
srityse.

Tokį gan įdomų informacinį 
biuletenį leidžia Paulius A. Bal
takis OFM, vyskupas lietu
viams katalikams išeivijoje. Šis 
biuletenis eina jau dešimti 
metai, išleidžiamas dažniausiai 
du kartus metuose. Biuletenį 
„Vyskupo informacija” jau šeše
rius metus redaguoja, ilgą laiką 
gyvenęs New Yorke, visuomeni
ninkas, žurnalistas Algis Šil
bajoris, dabar pastoviai gyve
nantis Daytona Beach, FL, o 
administruoja P. Ąžuolas.

Paskutinysis „Vyskupo infor
macijos” biuletenis pasirodė 
1994 m. Kalėdų proga, Nr. 2. 
Šiame numeryje, pirmajame 
puslapyje mūsų vyskupas 
Paulius A. Baltakis OFM ryš
kina šv. Kalėdų mintį, cituoja 
Šv. Raštą, kuriame tiek daug 
kalbama apie Dievą, Jo meilę 
žmonijai. Prisimena šių laikų 
žmonijos nuotaikas, kad ir po 
maždaug dviejų tūkstančių 
metų pasaulyje vyrauja tiek 
daug pykčio, neapykantos, 
neteisingumo, kuris sukelia 
tiek daug skausmo, nesilaikant 
Kristaus žadėtos „ramybės 
geros valios žmonėms žemėje”. 
Vyskupo žodis jautrus, atitin
kantis Kristaus užgimimo nuo
taikas. Tai mūsų laikų žmonijai, 
o taip pat ir mums, mieli tėvy
nainiai, mintys susimąstymui ir 
įgyvendinimui.

Pabaigoje palinki „Džiugių ir 
viltingų šv. Kalėdų ir Dievo 
palaimintų Naujųjų 1995 metų 
visiems”. Duok, Dieve, kad 
linkėjimai lydėtų ir mus, toli 
nuo tėvynės gyvenančius, kad 
viešpatautų mūsų tarpe darna, 
pagarba vieni kitiems ir su
tarimas darbuose.

„Mūsų šeimoje” skyrelyje 
sužinome apie sielovadoje vyks
tantį darbą, kunigų pasky
rimus, vykdomą religinę šalpą.

„Vyskupo kelionių” skyrelyje 
sužymėtos nuostabios jo kelio
nės JAV lietuvių telkiniuose, 
Kanadoje, Europoje, Lietuvoje, 
Vokietijoje. Lankė lietuvius 
Punske, Karaliaučiuje, Tilžėje, 
Sankt Peterburge. JAV 
vyskupas aplankė labai daug 
lietuvių telkinių, dalyvavo 
Amerikos vyskupų konfe
rencijoje, San Diego, CA. 
Europoje dalyvavo ateitininkų 
suvažiavime, Europos lietuvių 
kunigų rekolekcijose, Vasario 
16-tosios gimn. šventėje. Taip 
pat dalyvavo Lietuvoje Dainų ir 
šokių šventėje, Pasaulio lietu
vių jaunimo kongrese. Aplankė 
daug Lietuvos miestų, susitiko 
su Lietuvos vyskupais, organi
zacijų ir valstybės vadovais. 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas, atsidėkodamas 
užsienio lietuvių dvasininkijai 
ir visiems užsienio lietuviams 
už paramą, siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės, Vilniuje 
vyskupui Pauliui Baltakiui, 
OFM, įteikė D.L. kunigaikščio 
Gedimino ordiną. Šią žiemą vys
kupas aplankys Australijos 
lietuvius, viešės Havajuose, o

Orkestras „NEMUNAS"

groja vestuvėms, banketams, įvairiems 
pobūviams, pasilinksminimams.
Muzika — jaunimui ir vyresniems 

Kreipkitės: Robertas Raudys 
tel. 708-301-5141

kovo mėn. lankysis Floridos 
lietuvių telkiniuose. Šią jo 
kelionę planuoja Danutė ir 
Algirdas Šilbajoriai, Daytona 
Beach, FL.

Suglaustai aptariama ir lietu
vių katalikų padėtis po rusų 
valdžia, išsakomi vargai, 
lūkesčiai, pagalbos reikalin
gumas ir dabartinė lietuvių 
veikla buv. ištrėmimų vietose.

„Avė Crux” skyriuje pagar
biai prisimenamas šv. Tėvo 
Jono Pauliaus II apsilankymas 
Lietuvoje. Rugsėjo 18 d. ap
silankymo metinių proga Kry
žių kalne buvo pašventintas šv. 
Tėvo dovanotas kryžius. 
Straipsnelyje cituojami popie
žiaus pasakyti žodžiai, jo viešna
gės Lietuvoje metu.

Su įdomumu skaitome „Žinias 
iš Lietuvos”, kur suminėti svar
bieji įvykiai iš Katalikų 
Bažnyčios gyvenimo. Pvz.: „Ti
kybos pamokas 1993-94 metais 
Lietuvos mokyklose lankė 
330,300 mokinių. Jiems tikybą 
dėstė 1,827 mokytojai, veikė 10 
katalikiškų gimnazijų, 2 pra
džios mokyklos, 12 vaikų 
darželių. 47 tikybos mokytojai 
įsigijo vyriausiojo mokytojo 
kvalifikacijas. Lietuvos Vys
kupų konferencija pripažįs
ta, kad Lietuvoje dar trūksta 
200 tikybos mokytojų”. Iš 
duomenų matyti, kad Lietuvoje 
rūpinamasi jaunimo auklėjimu 
religinėje dvasioje.

Biuletenyje skelbiamos ir 
sukaktys. Čia randame, kad 
keturios lietuvių parapijos — 
Detroite, Forest City, PA, Cle- 
velande, OH, Scranton, PA, ir 
Waterbury šiais metais šventė 
šimto metų sukaktis. Vyskupas 
Paulius Baltakis šiais metais 
šventė 10 metų vyskupystės 
sukaktį. Sukaktis buvo iškil
mingai prisiminta New Yorke. 
Prel. dr. Pranas Gaida, „Tėviš
kės žiburių” redaktorius, tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
šventė 80 metų amžiaus sukak
tis. Kun. Juozapas Angelaitis 
šventė 90 metų amžiaus ir 60 
metų kunigystės sukaktį. Taip 
pat paminėta, kad kun. Ladas 
Tulaba, kun. Vladas Aleksonis, 
kun. Jonas Jančius ir kun. 
Paulius Jatulis šiemet šventė 60 
metų kunigystės sukaktis.

50-ties metų kunigystę šven
tė 19 kunigų. Biuletenyje išvar
dintos visų pavardės.

Taip pat biuletenio pabaigoje 
išvardinti paskutiniuoju metu 
mirę 6 kunigai: a.a. kun. Vytau
tas Mankeliūnas 82 m., tėv. 
Klemensas Žalalis, OFM, 74 
metų, kun. Vincas Andriuška 
81 m., kun. Feliksas Joku- 
bauskas 81 m., kun. Petras Ur- 
baitis SDB 81 m., kun. Justinas 
Vaškys OFM, 84 m.

Kaip matome, mūsų dvasi
ninkija daugiausia jau sulau
kusi brandaus amžiaus. Jie 
atliko didelę pareigą Dievui, 
užsienio lietuviams, o taip pat 
ir savo tėvynei Lietuvai. Biule
tenį beskaitant, daug sužinai 
apie lietuvių sielovadą, darbš- 
čiojo ganytojo nuostabiai našią 
veiklą, prasmingas keliones, 
rūpestį užjūrio lietuviams ir 
tėvynėje.

Redaktorius Algirdas Šilbajo
ris su dideliu dėmesiu stebi Reli
ginės šalpos ir sielovados darbus, 
suglaudžia į leidinėlį, kurį 
gauna spauda, parapijos, in
stitucijos. Tai taip pat istorinė 
medžiaga.

Jurgis Janušaitis

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10°/o—2O°/o—3O°/o pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudąnuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208Vs Weet 95th Street 

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

NAMŲ ŠILDYMAS
Taisau visų rūšių apšildymo įrengimus 
ir pakeičiu vandens šildytuvus. Papi
gintai gaunu visas atsargines dalis. 
Kreiptis: A. Banys, 1-708-447-8808.

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998

MASTER PLUMBING J 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vąfidens tankai, 
pompos. Iš valome-užsikimšus i u s 
vamzdžius.

BEN SERAPINAS 706-838-2900

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., Avondale 
Estates, GA 30002, Fax (404) 
325-0923.

Namų savininkai'
Jei jums reikia skubiai ir koky
biškai atlikti namų išorės arba 
vidaus remonto bei dekoravimo 
darbus, skambinkite Nijolei, 
tai. 1-312-523-7289.

I------ 1

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

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulaakl Rd. 
Tai. (312) 581-4111

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 
GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tai.: 312-778-1466

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,

Chicago, lu 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

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

IEŠKO DARBO

HELP VVANTED

Lietuvių kompanija „DAZZLE” Flo
ridoje ieško žmonių naktiniam darbui 
valyti grindis parduotuvėse. Smulkesnei 
informacijai kreipkitės: tel. 1-813-379- 
9342. Kalbame lietuviškai, angliškai, 
lenkiškai ir rusiškai.

Ieškoma lietuvė prižiūrėt seną 
moterį, paruošt valgį ir gyvent kar
tu Barrington, IL.

Tel.: 708-382-1413

CLIPPERS
&

SORTERS
Full time positions for people 

who work well with hands and 
are neat and careful vvorkers. 
We vvill train you to clip or sort 
magazine & nevvspaper articles 
for our presą clipping bureau. 
No typing. Loop location. Good 
benefits and $5.50/hr. to start.

CALL 312-986-2730
FOR INTERVIEVV BETVVEEN

9:00 A.M. AND 3:00 P.M.

REAL ESTATE

(iREIT
PARDUODA

reiimm. 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS -ompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

9^2 ĮHasę
ACCENT REALTY,
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois

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

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

Lietuvė, turinti patyrimo kūdikių prie
žiūroje, Ieško darbo lietuvių arba 
amerikiečių šeimoje. Skambinti po 7
v.v. tol. 708-636-4473.

Ieškome 4 ar 6 jaunų vyrų ar/ir moterų so
dinti daržoves ir nuimti jų derlių nuo 1995 
m. balandžio iki lapkričio (imtinai). Galime 
padėti gauti darbo leidimą. Alga, maždaug, 
$900 į mėn. Apgyvendinsime dideliame 
ūkio trobesyje. Dėl daugiau informacijos ir 
„intervievv” rašykite: B. Stankus, P.O. 
Box 21, VVanatah, IN 46390.

FOR RENT

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

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

IEŠKO BUTO

Suaugusių šeima ieško 
3 miegamų buto. 

Skambinti 312-847-2943 ar 
(312) 247-0190

LIETUVIU
EGZODO

LITERATŪRA
1945-1990

I
I
Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo- 
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.

Leidinys gaunamas „Drauge", 
4545 West 63rd Stree, Chicago, IL 
60629 Knygos kaina — $30.00. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, j kitus kraštus — $6.501 
lllinojaus gyventojai visais atvejais* 
dar primoka $2.63 valstijos mo-\ 
kesčių. i
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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

PALŪKANOS UŽ 
LIETUVOS VALIUTOS

ATSARGAS

„Lietuvos aido” žurnalistė 
Laima Juodelytė ėmėsi tirti 
„500 mil. dolerių bylą”. „Negeri 
įtarimai tvyro dėl užsienio ban
kuose investuotų 500 mil. dole
rių Lietuvos valiutos atsargų. 
Pirmiausia dėl to sunerimo 
Seimo opozicijos nariai, paste
bėję, kad 1995 m. valstybės 
biudžeto projekte įplaukos už 
valiutos atsargas numatytos tik 
simboliškos”, rašo „Lietuvos 
aidas”.

Redakcijai ėmus aiškintis, 
kokio dydžio palūkanas už tuos 
500 mil. dolerių gauna Lietuva 
ir kur jos naudojamos, ekono
mikos ministras paaiškinti ne
galėjo. Finansų ministras ato
stogauja. Lietuvos bankas ofi
cialiai patvirtino, kad palū
kanos gaunamos. Tačiau kiek jų 
atplaukia į Lietuvą — nuomo
nės įvairios. Vieni sako, gal 20 
mil. litų per metus, kiti — kad 
mažiausiai 120 mil. litų. Banki
ninkai prisipažįsta, kad už in
vestuotas į užsienio bankus 
valiutos atsargas gauna vidu
tiniškai 5 proc. metinių palūka
nų. Tad palūkanų Lietuva turė
tų gauti 100 mil. litų. Tačiau tos 
palūkanos atitenka ne biudže
tui, o eina į Lietuvos banko 
pelną.

Premjeras Adolfas Šleževičius 
„Lietuvos aidui” paaiškino, kad 
priėmus Lito patikimumo įsta
tymą, vyriausybė negali Lietu
vos banko pelno dalies pervesti 
į biudžetą. Premjeras patikslino, 
kad šiuo metu Lietuvos aukso ir 
tvirtos valiutos atsargos jau yra 
ne 500 mil., bet 600 mil. dolerių. 
Litui padengti šiuo metu reikia 
apie 430 mil. dolerių. Pasak 
premjero, perteklių būtų galima 
panaudoti šalies ūkio plėtotei. 
Seimo biudžeto ir finansų ko
miteto narys Kęstutis Jaskele- 
vičius įsitikinęs, kad „tos 
palūkanos — tai ne banko pel
nas, o valstybės pajamos. Jos 
turi būti numatytos valstybės 
biudžete. Gaila, kad finansų 
ministras pražiopsojo tokį pa
jamų šaltinį. Ir ypač dabar, kai 
biudžetas braškėte braška”.

Ekspremjeras, Tėvynės Sąjun
gos valdybos pirmininkas Gedi
minas Vagnorius tvirtina, kad 
„akivaizdu, jog milžiniškų lėšų 
naudojimas beveik nekontro
liuojamas ir išvežti 500 mil. 
dolerių iš Lietuvos nėra nau
dinga. Ponas premjeras neteisus, 
tvirtindamas, jog vyriausybė, 
laikydamasi Lito patikimumo 
įstatymo, negali Lietuvos banko 
pelno dalies pervesti į biudžetą. 
Ne tik gali, bet ir privalo!”.

Gruodžio 1 d. 32 Seimo nariai 
kreipėsi į Generalinę prokura
tūrą ir Valstybės kontrolės de
partamentą, prašydami ištirti, 
ar Lietuvos banko ir vyriausy
bės atsakingi pareigūnai ne
piktnaudžiauja tarnybine padė
timi ir nedaro žalos valstybei.

Tuo tarpu ekonomikos dakta
ras Gitanas Nausėda „Lietuvos 
ryte” (lapkričio 29 d.) be kita ko, 
rašo: „Kritikai yra užmaršūs ir 
nebeprisimena šių metų pavasa
rį priimto Lito patikimumo 
įstatymo. Pagal įstatymą Lietu
vos bankas privalo garantuoti, 
kad bendras išleidžiamų į apy
vartą litų kiekis bet kuriuo 
metu neviršytų banko laikomų 
aukso atsargų ir konvertuoja
mos užsienio valiutos rezervo”. 
Toliau ekonomistas pastebi: 
„Tiems, kuriems brangus Va
liutų valdybos ir lito susiejimo 
su JAV doleriu likimas, vertėtų 
suvokti, jog neįmanoma ilgai iš
laikyti fiksuoto lito kurso , kai

kainos Lietuvoje kyla dešimt 
kartų sparčiau negu Ameriko
je — anksčiau ar vėliau vidinės 
ir išorinės lito infliacijos 
'žirklės’ perlūš per pusę. Taigi 
litų emisiją reikėtų apsaugoti 
nuo papildomų konvertuoti 
skirtos valiutos srautų”.

G. Nausėdos teigimu, jeigu 
centrinis bankas valiutos rezer
vais imtų finansuoti Lietuvos 
ekonomiką, įmonės keistų 
valiutą į litus, o Lietuvos 
bankas ją vėl „mestų tautos 
ūkiui pakelti. Šitaip ratas 
suktųsi po rato, kol pinigų 
multiplikavimo efektas pada
rytų savo juodą darbą — litų 
kiekis būtų padengtas ne tik 
auksu arba valiuta, bet ir oru”.

G. Nausėda pabrėžia, kad, in
vestuojant užsienio valiutos 
rezervus, pasirenkamos sau
giausios šalys, saugiausios 
finansinės institucijos tose 
šalyse bei saugiausios finansi
nių aktyvų rūšys. Investicijų pa- 
skirtis-realios užsienio aktyvų 
vertės išsaugojimas per ilgą 
laiką. Lietuvos banke sudaryto 
investavimo komiteto sprendi
mu nustatytas dabartinis in
vesticijų dydis — 250 mil. do
lerių. Šių metų spalio mėnesį su 
užsienio komerciniais bankais 
buvo sudaryti 143 indėlių san
dėriai įvairiomis valiutomis, 
kurių vidutinis palūkanų pro
centas siekia 4.7 proc. Lietuvos 
bankas yra įsigijęs 188 mil. do
lerių nominalios vertės JAV vy
riausybės obligacijų, kurių 
galiojimo laikas svyruoja nuo 
1995 iki 2004 metų. Visos inves
ticijos teikia 6.18 proc. palū
kanas.

AR BANKAS NEIŠVENGS 
SKANDALO?

Kas vyksta Lietuvos Taupo
majame banke, pradėjo domėtis 
„Respublika” po to, kai neti
kėtai buvo atleisti du šio banko 
valdybos pirmininko pavaduoto
jai — L. Šaltenienė ir A. Sa
dauskas. Kaip rašė V. Čeplevi- 
čiūtė, „Taupomasis bankas — 
vienas didžiausių Lietuvoje. 
Permainos jame gali būti reikš
mingos ne tik daugeliui gyven
tojų, bet ir visai valstybei”. Iš 
pokalbio su atleistąja L. Šaltenie- 
ne „Respublikai” jos atleidimo 
priežasčių sužinoti nepavyko.

Šią temą toliau nagrinėti ėmė
si „Lietuvos rytas”. Gruodžio 2 
d. „Lietuvos rytas” išspausdino 
Remigijaus Barausko ir Arūno 
Karaliūno straipsnį „Lietuvos 
taupomajame banke pradėjo 
siausti epidemija. Vienu metu 
susirgo banko valdytojas ir dar 
penki tarnautojai. Kas atsiti
ko?” Susirgo jie, pradėjus re
viziją banke. O pasak Taupomo
jo banko tarybos pirmininko 
Roberto Preikšos, atleisti du 
valdytojo pavaduotojus Taryba 
nusprendė „dėl didelių trūkumų 
banko valdyme”. „Lietuvos ry
tui” R. Preikšą pasakė: „Mūsų 
advokatai turi dokumentų, įro
dančių organizuotą nusikals
tamumą, kyšininkavimą, ko
rupciją Lietuvos taupomajame 
banke bei kituose šalies ban
kuose, įvairiose Lietuvos fir
mose, Seime, vyriausybėje, pre
zidentūroje ir Generalinėje pro
kuratūroje. Tie dokumentai 
įrodo, jog su šiais nusikaltimais 
susiję minėtų institucijų įvairių 
lygių vadovai, atsakingi darbuo
tojai, o ne paprasti valstybės 
tarnautojai”. Padėtimi Taupo
majame banke šalies preziden
to pavedimu domisi Seimo eko
nominių nusikatimų komisija. 
Tačiau pasak jos pirmininko V. 
Juškaus, informacija apie tai 
kol kas neteikiama. Jis tik pa

žymėjo, kad komisija daugiau 
domėjosi ne korupcija banko vi
duje, o jo akcijų įsigijimo tei
sėtumu.

Komisija domėjosi, kur kai 
kurie banko akcininkai gavo 
lėšų akcijoms įsigyti. V. Juškus 
nepaneigė ir nepatvirtino „Lie
tuvos ryto” teiginio, kad šioje 
istorijoje figūruoja ir aukšti val
džios pareigūnasi, tačiau teigė, 
kad paprastai be aukštų val
džios pareigūnų žinios sunku 
„tai padaryti”.

Tuo tarpu banko tarybos pir
mininkas R. Preikšą sakė už 
ketvirtį milijono dolerių 
nusipirkęs dokumentų paketą. 
Tie dokumentai liečia ir kelis 
buvusius bei dabar esančius 
ministrus. Žurnalistams tų do
kumentų R. Preikšą neparodė, 
tačiau sakė, kad, pasitarę su 
kriminalistais ir juristais užsie
nyje, „paruošėme tų dokumentų 
paketus, apie kuriuos tam tikri 
asmenys iš tų struktūrų Lietu
voje yra informuoti. Jie kol kas 
bando mus įbauginti ir sustab
dyti”. Pasak Lietuvos taupomo
jo banko tarybos pirmininko, jis 
dabar vadinamas savižudžiu, 
nes automobiliu važinėja vie
nas, be apsaugos. Kadangi buvę 
vizitų į namus, žmoną ir tris 
mažamečius vaikus paslėpęs. 
Paklaustas, kas šio spaudimo 
iniciatorius, R. Preikšą atsakė, 
kad tai — aukšto lygio organi
zuotas nusikalstamumas. Ban
ko farybos pirmininkas ir jo 
pavaduotojas Generaliniam pro
kurorui yra parašę pareiškimą, 
kad norima prokuratūrai teikti 
dokumentų, įrodančių korupciją 
ir organizuotą nusikalstamumą, 
tik prašoma užtikrinti saugu
mą. R. Preikšą sakė, kad doku
mentus teiks palaipsniui.

R. Preikšą nuramina* banko 
klientus ir indėlininkus, jog 
Taupomasis bankas likvida
vimo problemų neturi.

■t IOICM
PIRKTI AKCIJAS 

PELNINGIAU

Taip tvirtina Aušra Maldei- 
kienė „Respublikoje”. Pradėjus 
mažėti palūkanoms už indėlius 
bankuose, labai tikėtina, kad 
didesnės pinigų sumos pateks į 
vertybinių popierių rinką. 
Teigiama, kad gana naudinga 
savo pinigus investuoti į komer
cinių bankų akcijas, — beveik 
du kartus pelningiau negu į 
bankų indėlius. Specialistai 
prognozuoja, kad didieji Lie
tuvos bankai už 1994 m. vidu
tiniškai mokės po 25 proc. palū
kanų. Pagal akcijų pelningumą 
vertybinių popierių rinkoje tarp 
bankų pirmauja Vilniaus ir 
Ūkio bankai. Mažai atsilieka ir 
bankas „Litimpex”.

PRIVAČIŲ PARDUOTUVIŲ 
STREIKAS

Lapkričio 28 d. streikavo 
didesnioji dalis Panevėžio pre
kybininkų nedirbo daugiau 
kaip 90 smulkių privačių miesto 
parduotuvių. Prekybininkus pa
rėmė paslaugų sferos darUuo-

Aktorė Nijolė Martinaitytė „Saulu
tės”, Lietuvos vaikų globos būrelio 
ruoštoje Muzikos ir poezijos popietėje 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Nuotr. .Jono Malei&koa

ALGĮ SAMULIONĮ 
PRISIMENANT

1936.11.24 - 1994.12.27
IŠĖJO VIDURY 

VAGOS...
Belaukiant Naujųjų metų, iš 

Lietuvos pasiekė liūdna žinia — 
gruodžio 27 d. mirė Algis Sa- 
mulionis — literatūros tyrinė
tojas, teatrologas, kritikas, ypač 
daug dėmesio skyręs Balio Sruo
gos gyvenimui ir kūrybai.

Jis gimęs 1936 m. lapkričio 24 
d. Klaipėdoje, baigęs Vilniaus 
universitetą, mokytojavęs, o 
nuo 1961 m. dirbęs Lietuvių 
kalbos ir literatūros (pastaruoju 
metu — Lietuvių literatūros ir 
tautosakos) institute Vilniuje.

„Iš visų literatūros rūšių 
mane labiausiai traukia dra
maturgija” — savo autobio
grafijoje yra rašęs Algis Samu- 
lionis. Dramaturgija jį paska
tino domėtis ir Baliu Sruoga, 
kurio gyvenimui bei kūrybai 
buvo atiduota pora dešimtme
čių: studija „Balys Sruoga — 
dramaturgijos ir teatro kritikas” 
(1968 m.), B.Sruogos raštų 
bibliografija (1970 m.), mono
grafija „Balys Sruoga (1986 m.), 
dar spaustuvės dažais kvepian
ti „Apie tiesą ir sceną” (B. 
Sruogos kritikos straipsnių 
rinktinė, 1994 m.). Daug 
straipsnių, leidinių parengė ir 
įvairiais kitais dramaturgijos 
klausimais, buvo vienas knygų 
„Lietuvių literatūros istorija” (t. 
2, 1982 m.), „Literatūros teori
jos apybraižos” (1982 m.) auto
rių.

Pastaraisiais metais jo kole
gos ir bičiuliai matė didelį A. 
Samulionio kūrybinį pakilimą. 
Planavo leisti šiek tiek mažiau 
kaip 20 Balio Sruogos išsamių 
raštų tomų, degte degė savo 
redaguojamu naujuoju tęstiniu

tojai — kavinės, įvairios tai
syklos, dalis valstybinių maisto 
prekių parduotuvių. Kaip verslo 
savaityščiui „Naujasis kapi
talas” papasakojo Panevėžio 
privatizuotų įmonių asociacijos 
miesto Privataus kapitalo są
jungos prezidentas, kelių 
daržovių parduotuvių savinin
kas Antanas Survila, spalio pa
baigoje Panevėžio verslininkai 
kreipėsi į vyriausybę, kad ši 
atsakytų, kas daroma verslo ir 
prekybos bėdoms įveikti. Per 
mėnesį verslininkai atsakymo 
nesulaukė, todėl surengė įspėja
mąjį vienos dienos streiką. Pa
nevėžio prekybininkų ir versli
ninkų netenkina dabartinė pa
dėtis, įstatymų bei poįstaty
minių aktų priėmimo tvarka. 
Ypač skaudžiai prekybininkams 
atsiliepė nuo spalio 1 d. įsi
galiojęs vyriausybės nutarimas 
dėl kasos aparatų įvedimo pre
kiaujant alkoholiniais gėrimais 
bei naftos produktais. Negana 
to, kad prekybininkai neturėjo 
pakankamai laiko nusipirkti 
reikalaujamų aparatų, japoniš
ki kasos aparatai kai kuriems 
buvo per brangūs (2,500 litų) Be 
to, šie aparatai, panevėžiečių 
nuomone, nepritaikyti jų pasta
tams, kur pernelyg drėgna, o 
šokinėjanti įtampa elektros 
tinkluose gali aparatus sugadin
ti. Todėl jie mano, kad būtų 
galima pasitenkinti ir papras
tesniais bei pigesniais rusiškais 
kasos aparatais.

Be to, A. Survila sakė vien Pa
nevėžyje suskaičiavęs 15 įvai
riausių kontroliuojančių įstaigų 
bei organizacijų, pradedant mo
kesčių rinkėjais ir baigiant 
pelių nuodytojais. Netenkina ir 
dideli mokesčiai už leidimą 
prekiauti alkoholiu 30,000 litų. 
Paskaičiuota, kad prekyba 
alkoholiu duotų bent minimalų 
pelną, per dieną reikia parduoti 
16 dėžių po 20 butelių degtinės. 
Tokia apyvarta galima tik Vil
niuje, Kaune, gal dar Klaipė
doje. Todėl mokestį už leidimus 
prekiauti alkoholiniais gėrimais 
reikia skirti pagal atitinkamus 
kriterijus. Pasak A. Survilos, da 
bartinė padėtis prekyboje ir vy- 
riausvbės ekonominė politika

Algis Samulionis.

leidiniu „Senoji Lietuvos li
teratūra”, kurio pirmoji knyga 
pasirodė 1992 m. („Senosios li
teratūros žanrai”) ir kurio dar 
bent šešias knygas buvo numa
tęs parengti, rengė ar jau spaus
dino. Atsiradus platesnėms 
galimybėms laisvoje Lietuvoje, 
Algis Samulionis atsiskleidė 
kaip gabus organizatorius-re- 
daktorius.

Ir štai žvarbus vėjas pūstelėjo 
į visų, jį čia pažinojusių, skaičiu
sių ir mylėjusių širdis. I visų 
ten, kur jį atsimena dirbantį, 
skubantį iki uždusimo Petro 
Vileišio rūmų laiptais... Užkal
bintas tik stabteli. Bijodamas 
tuščiažodžiavimo, taupydamas 
bičiulių laiką, nenorėdamas 
atsiverti... Skubėdamas rašyti ir 
„per kraują” atrasti... Žiemys 
vėjas skaito paliktus tuščius, 
neprirašytus, išėjusio žmogaus 
alsavimu sušildytus lapus.

Giedrius Subačius

prives prie to, jog visos smulkios 
Lietuvos parduotuvės iki metų 
pabaigos bankrutuos. Jei val
džia neatkreips dėmesio į šį pre
kybininkų streiką, žadama pa
skelbti ilgesnį. Galbūt nuo šv. 
Kalėdų iki Naujųjų metų.

KLAIPĖDOS UOSTO 
KONKURENTAI

Per Klaipėdos jūrų prekybos 
uostą, dabar vadinamą valsty
bine krovos darbų bendrove 
„Klasco”, Rusija, Ukraina, Ka
zachstanas siunčia daug metalo, 
uosto paslaugomis naudojasi 
durpes, medieną, trąšas, skaldą 
eksportuojančios Lietuvos įmo
nės. Kaip „Lietuvos rytui” 
papasakojo „Klasco” genera
linis direktorius Benediktas 
Petrauskas, užsienio partne
riams priimtini klaipėdiečių 
krovos darbų tarifai, patogi geo
grafinė padėtis ir tai, kad Klai
pėdos uostas — neužšąlantis. Sa
vo ateitį „Klasco” sieja ir su 
krovinių srautais iš Vakarų į 
Rytus. Tačiau Suomija, kuri 
suinteresuota prekybos ryšiais 
su Rusija, ketina nutiesti 
transporto koridorių per Balti
jos jūrą į Helsinkį.

Lapkričio viduryje Turku 
mieste vykusiame Baltijos 
valstybių transporto ekspertų 
pasitarime suomiai atkakliai 
piršo tranzitinį „Helsinkio' 
lanksto” variantą, nutylėdami, 
kad egzistuoja geografiškai 
patogesni Talino, Rygos uostai, i 
jau nekalbant apie Klaipėdą, 
per kurią Vakarų Europos kro
vinių siuntėjams būtų patogiau; 
susisiekti su Baltarusija ar 
Ukraina. Suomiai krovinių 
srautų žemėlapyje pamiršo 
pažymėti ne tik Klaipėdos, bet 
ir Hamburgo uostą. Jeigu būtų 
pritarta suomių variantui, 
Lietuva netektų dalies tranzi
tinių krovinių, nors grūdus, 
maisto produktus ir kitas 
prekes per Klaipėdos uostą 
galima ir greičiau, ir pigiau 
gabenti į Rusiją, sakė B. 
Petrauskas. Turku pasitarime 
Lietuva buvo kategoriškai prieš 
Suomijos ir Rusijos pasiūlymus.

Rima Jakutytė
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Netikėtai išėjo į Anapilį dar 
vienas negausios lietuvių litera
tūros tyrinėtojų šeimos narys - 
habilituotas dr. Algis Samulio
nis. Po labai trumpos ligos už
geso gruodžio 27 dieną, prieš 
vidurnaktį, išgyvenęs 58 metus.

Nuo pat studijų laikų (1959 m. 
baigė Vilniaus universiteto filo
logijos fakultetą) Algis Samulio
nis buvo teatro žmogus. Pats 
šauniai vaidino universiteto ir 
Profsąjungų rūmų scenose. Rašė 
analitines teatro spektaklių re
cenzijas. Sirgte sirgo lietuvių 
dramaturgijos reikalais, rūpin
damasis grąžinti į sceną pamirš
tus dramos veikalus, konsultuo
damas režisierius, leisdamas 
dramaturgų raštus (R. Samule- 
vičiaus), ruošdamas originalias 
knygas apie dramaturgo kūry
binį kelią („Neramios šviesos 
pasauliai” — puiki kolektyvinė 
monografija apie J. Grušą).

Anapilyje mūsų Algį, aistrin
gą teatro ir dramos žinovą, 
turėtų su meile pasitikti Balio 
Sruogos vėlė. Daugiau 30 savo 
gyvenimo metų jis atidavė 
įžymaus lietuvių poeto ir dra-

A.fA.
SOFIJAI ADOMAITIENEI

mirus, jos vyrui DOMUI bei visiems artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Ag. Shatienė 
Meilė Zacharkevičienė

Miami, FL

A.tA.
Dr. VERONIKAI ADAMS

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos seserį dr. ROŽE 
ŠOMKAITĘ ir artimuosius jų skausme.

Algimantas ir Virginija Gureckai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON 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. SOUTHWEST HIGHWAY 
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 VV 71st STREET 

CICERO 5940 W. 35 St.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 

LEMONT 12401 S ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

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

maturgo gyvenimo ir kūrybos 
tyrinėjimams: išaiškino vos ne 
porą šimtų slapyvardžių, surin
ko daugybę atsiminimų, sukau
pė beveik visą rankraštinę ir 
spausdintą medžiagą. Išleido 
tris knygas — „B. Sruoga — dra
maturgijos ir teatro kritikas” 
(1968), „B. Sruogos raštų biblio
grafija” (1970), „Balys Sruoga” 
(1986). Parengė du B. Sruogos 
kritikos leidinius — „Verpetai 
ir užuovėjos” (1990), „Apie tiesą 
ir sceną” (1994). Labai kruopš
čiai ruošė vienas pats septynio
likos tomų mokslinį „Raštų” 
leidimą.

Lietuvių literatūros ir tauto
sakos institute Algis Samulio
nis dirbo tris dešimtmečius. 
1987 m. buvo paskirtas Senosios 
lietuvių literatūros skyriaus 
vadovu. Suorganizavo įvairių 
sričių specialistus, telkiantį 
senosios lietuvių literatūros se
minarą ir sistemingą tos srities 
tyrinėjimų leidimą. Mokėjo pasi
aukojančiai rūpintis kitais, išsi
žadėdamas savęs. Mokėjo mylė
ti kitus ir pats buvo mylimas.

Algis Samulionis išėjo, išaręs 
savo vagą lietuvių literatūros 
moksle. Skaudu — toji vaga dar 
galėjo būti labai ilga ir naši.

Vytautas Kubilius

i *
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dr. Marija Linienė įstojo į 
Draugo fondą su 1,000 dol. 
įnašu, pagerbdama savo mo
tinos, a.a. Anastazijos Lauru
šonienės atminimą. Motina no
rėjo, kad „lietuviškas žodis ne
mirtų už tėvynės Lietuvos 
ribų”. Draugo fondas yra nuo
širdžiai dėkingas už tokią didelę 
paramą.

ALTo Čikagos skyriaus 
valdybos ir tarybos posėdis bus 
sausio 10 d., antradienį, 1 vai. 
p.p., Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Posėdyje dalyvavi
mas būtinas, nes reikia aptarti 
svarbius reikalus. Prašome at
kreipti dėmesį į skelbimą spau
doje, nes atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami.

Muz. Ričardas Šokas diri
guos Lietuvių Operos vyrų cho
rui, kuris atliks meninę progra
mos dalį Lietuvos nepriklau
somybės minėjime Čikagoje va
sario 12 dieną Maria aukštes
niosios mokyklos salėje.

Seselė Salvatore, Chicago, 
IL, apsilankiusi „Draugo” 
patalpose, nusipirko spaudos už 
nemažą sumą. Malonu, kad 
Seselė nepamiršo aplankyti ir 
mūsų knygyno, įrodydama savo 
prielankumą lietuviškam rašy
tam žodžiui.

Pranas Pranckevičius į „Žiburėlio” mokyklėlę leidžia net du savo šeimos na
rius — sūneli Juozuką ir dukrelę Emiliją, tad jis ir atsilankė į tėvo-vaiko 
vakarą gruodžio 5 d.

Nuotr. Irenos Senkevičienės

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)

x „Pensininko” žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsiprenu
meruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenu
merata metams: JAV-bėse $15, 
kitur $25. Išeina vieną kartą į 
mėnesį. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

(sk)

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

Tel. (1-312). 770-5162 
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

Ypatingas koncertas! Š.m. 
vasario 11 d., šeštadienį, 4 vai. 
popiet, JAV LB Kultūros 
Taryba Jaunimo centre rengia 
koncertą, kurio programą at
lieka: solistė Lijana Kopūstaitė, 
akomp. G. Čepinskaitė; pianis
tai Sonata ir Rokas Zubovai, sol. 
Arnoldas Voketaitis, akomp. 
Manigirdas Motekaitis; pianis
tas prof. Vytautas Landsbergis. 
Bilietai bus gaunami prie įėjimo 
nuo 2:30 v. popiet. Vietos ne
numeruotos. Tai koncertas, 
kurio praleisti nevertėtų.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, sausio 11 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, Vid
mantas Garliauskas, „Wealth I 
& I” bendrovės savininkas, 
kalbės apie finansinį plana
vimą. Po paskaitos bus meninė 
programa, kurią atliks sol. 
Raimonda Partikaitė, akompa
nuojant muz. Ričardui Šokui. 
Bus ir bendri pietūs. Visi kvie
čiami, visi laukiami. Atvykite!

Dr. Aldona ir dr. Remigijus 
Gaška, iš Missouri City, Texas, 
parėmė Draugo fondą su Dow 
Chemical Co. akcijomis 1,035 
dolerių vertės. Už stambią 
paramą, Draugo fondas nuošir
džiai dėkoja. Dr. Remigijus Gaš
ka yra ilgalaikis sporto 
naujienų korespondentas 
„Draugo” dienraštyje.

x Laima ir Vacys Gar- 
bonkai, kurie per „Saulutę” 
remia ligonę mergaitę Vilniuje, 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, atsiuntė $50 per
siųsti remiamai mergaitei kaip 
kalėdinę dovaną ir pridėjo $100 
auką paremti „Saulutės” dar
bus padedant vargstantiems 
vaikams Lietuvoje. Ačiū, „Sau
lutė”, 419 Weidner Rd., Buf- 
falo Grove, IL 60089.

(sk)

x SAGIL’S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. I. Naųjokienė, „Sagil’s”, 
6814 W. 87 St., Burbank, IL 
60459, tel. 708-598-0685.

(sk)
x Juozas Bacevičius pa

tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke
dzie Avė., Chicago, (312) 
434-7085 — Casa Blanca, R.E.

(sk)

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

(sk)

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

(sk)

Pradedant naujus, 1995 metus, 
Draugo fondas viltingai žvelgia 
į ateitį, laukdamas naujų narių 
ir rėmėjų, nauju įnašų ir nauju 
mecenatų.

Į naujus metus atslydęs Kalė
dų vąjus laukia nauju „Kalėdų 
senių” su dovanomis „Draugo” 
spaustuvės naujai mašinai. 
Visiems dovanas atsiuntusiems 
Draugo fondas reiškia didelę 
padėką.

Be sniego praėjęs gruodžio mė
nuo nebuvo pakankamai „sli
dus” Kalėdų senio rogėms. Ne
daug dovanų buvo atvežta į DF 
Kalėdų vąjaus krepšį. Sniegu ir 
ledais apsidengęs sausis turėtų 
būti geresnis ir tikimės, kad 
dovanėlės DF Kalėdų vajui bus 
gausesnės. To laukiame iš visų 
„Draugo” skaitytojų.

Kalėdų vajaus dovanos

Po 200 dolerių:
Vincas Klova, Bell Gardens, 

CA.
Aldona ir Antanas Minelga, 

Olympia WA.
Irena ir Petras Beinarauskai, 

Chicago, IL.
Albinas Mitkevičius, Los 

Angeles, CA.
Gediminas Balanda, Warren, 

MI.
Aleksas Smilga, Chicago, IL.

Po 150 dolerių:
Helen Schanel, Wood Dale, 

IL.
Po 100 dolerių:

Michalina ir Antanas Bajer- 
čius ($110) Miami Beach, FL.

Kun. Jonas Boruta, lietuvių 
jėzuitų provinciolas iš Vilniaus, 
šiuo metu viešintis Čikagoje, ly
dimas kun. Juozo Vaišnio, užsu
ko ir į „Draugą”, kur buvo 
pasikalbėta mums visiems rūpi
mais klausimais, ypač dėl Jau
nimo centro ateities ir lietuvių 
sielovados už Lietuvos ribų.

x Orkestras „Nemunas” 
groja vestuvėms, banketams, 
įvairiems pobūviams, pasi
linksminimams. Muzika — 
jaunimui ir vyresniems. Kreip
kitės: Robertas Raudys, tel. 
708-301-5141.

(sk)
x Juozo Lukšos-Daumanto 

fondui a.a. Pranciškaus Nenor
tos mirties atminimo proga 
aukojo: A. Nenortaitė-Pacys ir 
A. Nenorta — $620.00; po 50 
dol.: P. Vailionis, V. E. Skrins- 
kai; po 30 dol.: I. Kairys, I. Lais- 
vėnas; po 20 dol.: P. O. Norvilai,
J. Kraulis, K. A. Domarkai, K. 
Čiurinskas, J. L. Morkūnai, P. 
E. Kružikai, J. A. Kavaliūnai,
S. Kriaučeliūnas; po 10 dol.: S. 
Z. Žukauskai, A. B. Vilučiai, G. 
Brazaitis, JAV LB E. Chicagos 
ap., S. Kiršinąs, E. Čiakas.

A.a. dr. Juozo Girniaus įam
žinimui Juozo Lukšos-Dau
manto fonde 50 dol. aukojo dr.
R. Šomkaitė.

Aukos šiam fondui siunčiamos 
„Center for Lithuanian Stu- 
dies, Ine.” vardu, K. Dočkus, 
1901 S. 49th Ct., Cicero, IL 
60650. Už aukas nuoširdžiai 
dėkoja I Laisvę Fondas.

(sk)

x Popiežiaus apsilan
kymas Kryžių kalne! Aukštos 
kokybės, dviejų su puse valandų 
ilgumo vaizdajuostę (VHS), 
pirmą kartą galite įsigyti pas 
mus. Taip pat dar turime 
anksčiau siūlomų „Popiežiaus 
vizitas Kaune” vaizduojuosčių. 
Vienos vaizdajuostės kaina yra 
$20 ir $5 už persiuntimą, arba 
abi už $35 ir $5 už persiuntimą. 
Vaizdąjuostes galima užsisakyti 
asmeniškai atvykstant į mūsų 
įstaigą arba paštu: Internatio
nal Historic Filmą, Ine., 3533
S. Archer Avė., Chicago, IL 
60609, tel. 312-927-2900. Mes 
priimame čekius ir Visa/Master- 
card kredito korteles. Sav. 
Petras Bernotas.

(sk)

Teklė Bogušas, So. Boston, 
MA.

Dr. K. G. Ambrozaitis, Ches- 
terton, IN.

Antanas Šeduikis, Brockton, 
MA.

Regina ir Algirdas Ostis, 
Hinsdale, IL.

Veronika ir Juozas Paplaus
kas, Los Angeles, CA.

Marija ir Vidmantas Raišys, 
Mercer Island, WA.

Irena Blekytė, Seattle, WA.
Marija Svotelienė, Baltimore, 

MD.
Laima Jarašiūnienė, Santa 

Monica, CA (per įgaliotinę A. 
Pažiūrienę).

Elena ir Stasys Baras, Oak 
Brook, IL.

C. ir O. Norkus, Los Angeles, 
CA.
Po 60 dolerių;

Zita ir Juozas Petkus, Kirk- 
land, WA.
Po 50 dolerių:

Margarita Zubrickienė, Wes- 
ton, Canada.

Vaclovas Laukaitis, Balti
more, MD.

Chicagos Lietuvių Suvalkie
čių dr-ja, per A. Navardauską.

Stasys Vaškys, St. Petersburg 
Beach, FL.

Agota ir Feliksas Valaitis, Le- 
mont, IL.

Albinas ir Laima Ruigiai, Los 
Angeles, CA.
Po 25 dolerius:

Teresė ir Algimantas Lands
bergiai, Dalia Ivaška, Irena ir 
James Bray ir Stanley 
Daržinskis.

Po 10 dolerių:
Aleksas Liutkus.• ‘į

Aukos Draugo fondui

Su 1,000 dolerių:
Dr. Marija Linas, Chicago, IL 

a.a. mamos A. Laurušonienės 
atminimui.
Su 200 dolerių:

Elena ir Stasys Briedžiai, 
Burr Ridge, IL.

Dr. Zigmas Brinkis, Los 
Angeles, CA.

Fondo iždininkas

Vytas ir Dalia Miceika, Hic- 
kory Hills, IL, prie „Draugo” 
prenumeratos mokesčio dar pri
dėjo 105 dol. Tokių laikraščio 
draugų dosnumas sudaro gali
mybę jį išleisti kiekvieną dieną, 
todėl už auką nuoširdžiai dėko
jame.

Tokios geros kokybės lini
niai audiniai paprastai paruo
šiami tik eksportui į užsienį. 
Juos galima pamatyti ir įsigyti 
„Drauge”. Pagalvėlės, staltie
sės, staltiesėlės, takeliai ir kiti 
audiniai pradžiugins kiekvieną, 
ypač dovanojant kitataučiams, 
jaunoms šeimoms, įvairiomis 
šventinėmis progomis. Atvyki
te, apžiūrėkite, pasirinkite ir 
nusipirkite!

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

(sk)

x Ieškomi Jurgis ir Bronė 
Zaunaičiai, gyv. Čikagoje, res
torano savininkai. Jų ieško 
pusbrolis Juozas Auškalnis 
iš Šilutės rajono. Jie, arba apie 
juos žinantieji, prašomi skam
binti; 312-581-4350.

« (sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5630 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-36041627, dirbą 
su Oppenheimer A Co., Ine. 
Cbicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800421-2103.

(sk)

Jaunimo centro Moterų klubo narės. I eil. iš kairės: Juzė Ivašauskienė, Aleksandra Likande- 
rienė, klubo pirm. Salomėja Endrįjonienė ir Sofija Plenienė; II eil.: Anelė Pocienė, Nijole Ka- 
veckienė, Zuzana Žilevičienė, Sofija Kikilienė, Sofija Jurkūnienę, Ona Norvilienė, Viktorija Vale
vičienė ir Marija Ročkuvienė.

JAUNIMO CENTRAS GYVUOJA

Prabėgus žaliuojančiai vasa
rai, įvykdžius kai kuriuos re
monto darbus, atgijo ir Jaunimo 
centro veikla. Pasakojimai, kad 
centras „apsitvėrė tvora”, yra 
netiesa. Jis yra visiems priei
namas.

Pirmąjį didesnį subuvimą su
ruošė BALFas. Tai kiekvienų 
metų tradicinis po vasaros atos
togų suėjimas, tikslu sutelkti 
lėšas vargan patekusiems tau
tiečiams.

Su rudeniu prasidėjo ir mo
kyklinis gyvenimas. Čia veikia 
pradžios ir aukštesnioji mokyk
los. Be to veikia ir Pedagoginis 
institutas. O kas gali užmiršti 
Lituanistikos tyrimo centrą, 
vadovaujamą dr. Jono Račkaus
ko? Jo pastangų dėka, atvyksta 
mokslininkai iš Lietuvos, kurie 
čia renka įvairias žinias apie lie
tuvių išeivių nuveiktus darbus, 
jų kultūrinį veikimą, meną, lite
ratūrą. Jie peržiūri turimus ar
chyvus ir renka medžiagą moks
liniams darbams.

Ne vienas yra girdėjęs, kad Li
tuanistikos tyrimo centras ren
ka įvairią mokslinę medžiagą, 
kaip knygas, spausdinius ir ar
chyvinę medžiagą. Viskas yra 
su vežama į Jaunimo centro pa

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

(sk)

x Šv. Kalėdų proga daug 
kas aukojo Lietuvos našlai
čiams: po $25 aukojo: Agatha 
Mitchell, iš Philadelphijos PA, 
Eleanora M. Paulin iš Santa 
Barbara C A, John ir Wilma 
Gustaičiai iš EI Paso TX, Emma 
Walz-Waitkus iš East Haven 
CT, Victoria M. Augustine iš 
Worcester MA; $15 aukojo: 
Louis C. Biggi iš Wilmington 
Del, $10 aukojo: Andrew ir Bar
bara Poškus iš North Wey- 
mouth, MA ir Vilius Bražėnas 
iš Bonita Springs, FL; Našlaičių 
vardu dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Ona ir Pranas Michelevi- 
čiai iš St. Pete Beach FL auko
ja Lietuvos našlaičiams $50. 
Ačiū! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas.

(sk)
x Juzefą Šimaitienė, 

Sawyer, MI aukoja našlaičiams 
$25. Ačiū! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas.

(sk)
x Remigijus ir Danutė Bel- 

zinskai iš Richmond Heights, 
OH Lietuvos našlaičiams auko
jo $100. Dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas.

(sk)

talpas. Po išrūšiavimo, katalo
gavimo, yra pakraunamas tal- 
pintuvas ir siunčiamas Lietuvos 
mokslinėms įstaigoms arba ar
chyvams. Tai vis dr. Jono Rač
kausko indėlis į Jaunimo centro 
tolimesnį gyvavimą.

Jaunimo centre vyksta ir me
nininkų pasirodymai. Turėjom^ 
keletą meninių vienetų iš Lie
tuvos, kurie tikrai neapvylė 
susirinkusios meną mylinčios 
visuomenės.

Jaunimo centro tarybai pirmi
ninkauja nepailstantis, išra
dingas ir labai veiklus Vaclovas 
Momkus. Centro administraci
jai vadovauja Salomėja Endrijo- 
nienė, nors ir nebegali įdėti 
anksčiau turėtos energijos, bet 
ją pavaduoja valdybos narys Jo
nas Paronis. Visi rūpesčiai, ar 
tai būtų remontai, administraci
ja ir finansai, gula ant jo pečių. 
Tai darbo ir pareigingumo pa
vyzdys.

Tėvus jėzuitus atstovaująs 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, vieno 
pamokslo metu štai ką pasakė: 
„Girdžiu daug negražių ir bau
ginančių kalbų apie Jaunimo 
centrą. Netikėkite, tai pesimis
tiškai nusiteikusių žmonių 
kalbos, kurie gal pirmieji aplei-

x Komp. VI. Jakubėno kū
rinių koncertui ruošti choro re
peticijos, po švenčių pertraukos, 
vėl prasidės pirmadienį, sausio 
9 d. 7:30 v.v. Ziono parapijos sa
lėje, 9000 S. Menard Avė., Oak 
Lawn, IL. Kviečiami visi daini
ninkai. Informacija: J. Mockai- 
tis, 616-469-5731 arba A. Bun- 
tinaitė, 312-776-4301.

(sk)

x MAISTO SIUNTINIAI 
per Transpak. Visi produktai 
užsienietiški. Nuo $29 iki $98. 
Du patys populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. Sku
biems siuntiniams — AIR 
CARGO. TRANSPAK, 2638
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

x Frank Grigas iš Everett 
WA, kurio seneliai kilę iš Marči- 
konių, atsiuntė $150 našlaičio 
pagalbai Lietuvoje. Dėkojame 
jam! „Lietuvos Našlaičių Glo
bos” komitetas.

(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. 312-233-6336.

(sk)

do lietuviškus telkinius — para
pijas ir, norėdami save patei
sinti, iš ‘adatos’ nori prikrau
ti vežimą gandų. Jaunimo cent
ras gyvuoja ir dar ilgai bus rei
kalingas lietuviškai veiklai”.

Lapkričio mėnesio pabaigoje 
— Padėkos savaitgalyje, įvyko 
devintasis meno festivalis, su
traukęs vaidintojų grupes iš 
Cicero, Hamiltono, Toronto ir 
Los Angeles. Vaidintojai buvo 
įdėję daug darbo į apsiimto 
veikalo pastatymą, tik gai
la ir liūdna, kad palyginti labai 
maža lietuviškos visuomenės 
dalis pasinaudojo proga pama
tyti šį renginį.

Penktadienių vakaronės įneša ■> 
paįvairinimą savaitgaliui. 
Vakaronių metu vyksta įdomūs 
pranešimai, meno parodų pri
statymai.

Labai daug prisideda prie 
Jaunimo centro išlaikymo ir 
vakaronių ruošimo moterų pa
galbinis vienetas. Tai būrelis 
žmonių, aukojantis savo darbą, 
talentus ir meilę šio'pastato 
išlaikymui.

Vakarais operos choro nariai 
ruošiasi pavasarį įvykstančios 
naujos operos pristatymui.

Čiurlionio galerijoje vyksta 
meno parodos. Šiose parodose 
ypatingai pasireiškia meninin
kai iš Lietuvos. Jie išstato savo 
kūrinius, supažindina meno mė
gėjus su Lietuvoje vyraujan
čiomis meno kryptimis.

Jaunimo centru naudojasi ir 
ateitininkai, surengę kultūros 
savaitgalį su įdomiomis pa
skaitomis. Be to, turi savo suei
gas ir skautų vienetai, ren
giantys sueigas esamose patal
pose. Čia taip pat renkasi 
Dzūkų, Panevėžio, Anglijos ir 
kitų organizacijų nariai, kad ga
lėtų bendrai prisiminti tėvynėje 
gyventas vietas. Filatelistų or- • 
ganizacija „Lietuva” šaukia su
sirinkimus ir kas metai suruo
šia didingą pašto ženklų parodą.

Salią organizacijų, turime ir 
du muziejus: daktarų Budrių 
muziejus apie Lietuvos daktarų 
darbus, išradimus ir jų pastan
gas pagelbėti Lietuvos žmo
nėms. Lietuvos kovų muziejuje 
galime sužinoti apie didvyrišką 
lietuvių kovą, kuomet pirmieji 
kovotojai gynė Lietuvą nuo 
priešų ir savo ryžtu,ir kraujo 
aukomis atnešė laisvę Lietuvai. 
Antrojo aukšto koridorių sie
nose įrengtos vitrinos su daugy
be įvairių eksponatų, prime 
nančių didingą Lietuvos praei
tį, darbus, kančias, pasise
kimus.

Paskutinis šių metų didesnis 
įvykis — tai Jaunimo centro me
tinė vakarienė, sutraukusi apie 
300 dalyvių.

Jaunimo centras gyvas, me
niškas, mokslinis ir auklėjantis 
jaunąją kartą, o mums, vyres
niems, teikiantis džiaugsmą, 
kad galime jį išlaikyti pralei
džiant malonias valandas, neiš- 
vykus į tolimuosius priemies
čius. z

Ant. Paužuolls '
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