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Šiandien mums gimė Išganytojas!
f o gimimo džiaugsmo linkime visiems!

Sustabdyta didžiausio 
Lietuvos banko veikla

G. Vagnorius komentuoja
Lietuvos bankų krizę

Vilnius, gruodžio 21d. (BNS) 
— Sprendimas sustabdyti Lie
tuvos didžiausio komercinio 
banko — Lietuvos Akcinio Ino
vacinio Banko — veiklą buvo 
padarytas, norint išvengti 
didesnių neigiamų pasekmių 
visai Lietuvos bankų sistemai, 
pareiškė Lietuvos ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
spaudos konferencijoje trečia
dienio vakarą.

„Padėtis yra labai grėsmin
ga”, jis sakė, „ne tik šiam at
skiram bankui, bet visai bankų 
sistemai”. Nei vyriausybės 
vadovas, nei Lietuvos Banko 
valdybos pirmininkas Kazys 
Ratkevičius tačiau nemano, kad 
Lietuvą gali ištikti tokio masto 
bankų krizė, kokia ištiko Latvi
jos bankų sistemą. Jie teigia, 
kad jų skubūs sprendimai užblo
kavo kelią tokiai krizei.

Tačiau tebelieka galimybė, 
kad panaši padėtis, kokia at
sirado Lietuvos Akciniame Ino
vaciniame Banke, gali susida
ryti Litimpeks banke. Lietuvos 
centrinio banko taryba savo po
sėdyje ketvirtadienį aptars 
Litimpeks banko finansines 
problemas.

Spaudos konferencijoje trečia
dienio vakarą Šleževičius pa
reiškė, kad vyriausybė ir cen
trinis Lietuvos Bankas imsis 
visų reikiamų veiksmų, kad 
neįvyktų krizė Lietuvos bankų

Vilniaus policija atitveria 
Lietuvos Akcinį Inovacinį 

Banką
Vilnius, gruodžio 21 d. (BNS) 

— Lietuvos vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitekūnas 
praneša, kad antradienį polici
ja atitvėrė Lietuvos Akcinio Ino
vacinio Banko centrinį pastatą 
Vilniaus miesto centre. Kalbė
damas prie Lietuvos Seimo rū
mų, ministras Vaitekūnas pasa
kė, jog todėl, kad banko direk
toriai neįsileido teisėtvarkos 
pareigūnų į banką, policijai gali 
prireikti panaudoti jėgą.

Romasis Vaitekūnas pasakė, 
kad dviems bankams — Litim
peks bankui ir Lietuvos Akci
niam Inovaciniam Bankui 
(LAIB) — yra keliama baudžia
moji byla už sudarytus nuosto
lius ir kad kratų bei kitos polici
jos veiklos tikslas yra konfis-

Suimti Litimpeks
banko direktoriai
Vilnius, gruodžio 21 (BNS) — 

Ketvirtadienio naktį buvo suim
ti Lietuvos Litimpeks banko 
direktoriai — valdybos pir
mininkas Gintautas Preidys ir 
tarybos pirmininkas Jonas Mac
kevičius. Lietuvos Vidaus 
reikalų ministerijos Informa
cijos raštinė praneša, kad 
Litimpeks banko direktoriai 
buvo suimti dėl to, kad buvo 
tiesiogiai atsakingi už banko 
turto eikvojimą.

Vidaus reikalų ministerijos 
pareigūnai suėmė šiuos du 
asmenis, ištyrę Lietuvos Ak
cinio Inovacinio Banko ir Li
timpeks banko knygas ir veiklą.

sistemoje. Vienas svarbiausių — 
normalizuoti padėtį Lietuvos 
Akciniame Inovaciniame Banke 
(LAIB).

Sprendimą sustabdyti LAIB 
veiklą priėmė Lietuvos Bankas 
ir vyriausybė, tokį patarimą 
gavę iš Tarptautinio Valiutos 
Fondo (TVF) ir Pasaulio Banko. 
Tarptautinis Valiutos Fondas 
yra patenkintas šiuo Lietuvos 
centrinio banko ir vyriausybės 
veiksmu, pareiškė TVF atstovas 
Lietuvoje Domenico Fanizza. Jis 
pažymėjo, jog Lietuvos veikla 
šiuo atveju buvo labai greita ir 
padėjo sustabdyti „nukraujavi
mą. ”

Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko prezidentas Artūras Bal
kevičius teigė, kad valdžios 
veiksmai šiuo atveju „nebuvo 
patys geriausi, bet nėra nei blo
giausi”.

Anot premjero, specifinis veik
los planas pataisyti LAIB fi
nansinę padėtį buvo sudarytas 
konsultuojantis su užsienio ban
kininkystės specialistu.

Lietuvos Akciniame Inovaci
niame Banke yra 16% visų Lie
tuvos bankuose laikomų gyven
tojų indėlių. Šio banko kapitalas 
sudaro 13% visų Lietuvos ban
kų kapitalo. Dėl šios priežasties, 
anot A. Šleževičiaus, vienas 
aukščiausių prioritetų yra gin
ti indėlininkų interesus.

kuoti nelegaliai įgytus pinigus. 
Litimpeks banko direktoriai jau 
yra suimti.

Kaip jau pranešta, LAIB ir Li
timpeks bankai gruodžio 11d. 
pranešė, kad žada susijungti, 
tuo sukurdami patį didžiausią 
Lietuvos komercinį banką — 
Jungtinį banką.

Vaitekūnas pripažino 
blogą ministerijos 

darbą
Vilnius, gruodžio 19 d. 

(AGEP) — Paskutiniajame šių 
metų Vidaus reikalų ministe
rijos kolegijos posėdyje mi
nistras Romasis Vaitekūnas pri
pažino, kad blogas teisėsau
gininkų darbas neigiamai atsi
liepė Lietuvos žmonių saugu
mui ir tvarkai šalyje.

Kriminogeninė situacija Lie
tuvoje yra sudėtinga, o parei
gūnų veikla daugeliu atveju 
verta kritikos, sakė ministras. 
Kaip pranešė Vidaus reikalų 
ministerijos Informacijos tar
nyba, jis išskyrė šiemet ypač 
pagausėjusius finansinius nusi
kaltimus, pasyvumą taikant 
prevencinio sulaikymo įstaty
mą, nepakankamą kovą su or
ganizuotu nusikalstamumu. 
Baigiantis metams, pažymėjo 
Romasis Vaitekūnas, „pernelyg 
daug nusikaltimų lieka neiš
aiškinti”, tarp jų 105 tyčiniai 
nužudymai.

Kolegijos posėdyje dalyvavo 
ministras pirmininkas Adolfas

Kūdikėlio pagarbinimas Correggio, 16 šmtm.

Jiems tenai esant, ... ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė jį ėdžiose, 
nes jiems nebuvo vietos užeigoje.... Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ... Jiems pasirodė 
Viešpaties angelas, ir ...jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą ... Šiandien 
Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.... Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais 
ir paguldytą ėdžiose”. Staiga prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, 
giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!” ... Marija 
dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje.

Luko 2:6-19

Ministrui priklausiusi firma 
negrąžina indėlininkams 

pinigų
Vilnius, gruodžio 18 d. Pasak „Lietuvos ryto”, A. 

(AGEP) — Buvusio susisiekimo Leščinskas bendrovę „Fidus” 
ministerijos sekretoriaus Ar- įkūrė kartu su buvusiu kom- 
vydo Leščinsko, kuris dabar yra jaunimo veikėju Romualdu Mu- 
energetikos ministras, dalyva
vimas indėlių negrąžinančios 
bendrovės veikloje yra nusi
žengimas įstatymams, pareiškė 
dienraščiui „Lietuvos rytas”
Seimo LDDP frakcijos narys Vy
tautas Šumakaris, kuris šioje 
frakcijoje rūpinasi energetikos 
klausimais.

Seimo Ekonominių nusikalti
mų tyrimo komisijos pirminin
kas Vytautas Juškus neabejoja, 
jog negrąžinančios gyventojams 
pinigų bendrovės steigėjas 
neturėjo moralinės teisės eiti 
dirbti energetikos ministrų.

Energetikos ministras Ar
vydas Leščinskas iki šių metų 
balandžio mėnesio buvo vienas 
bendrovės „Fidus” savininkų.
Ši bendrovė yra skolinga inves
titoriams 14 milijonų litų. Prieš 
tapdamas ministru, jis savo 
akcijas perleido žmonai. Pats A.
Leščinskas atsisakė kalbėtis su 
korespondentu.

Šleževičius, generalinis proku
roras Vladas Nikitinas, Valsty
bės saugumo departamento ge
neralinis direktorius Jurgis 
Jurgelis, prezidentūros, Seimo 
atstovai.

Teisėsaugos institucijų vado
vai aptarė veiklos kryptis 1996 
metams.

renu ir. kitais bendrininkais. 
Pinigus iš gyventojų jie pradėjo 
priiminėti 1992 metais ir dabar

Arkivysk Audrys Juozas Bačkis

sveikinimas
Vilnius, gruodžio 18 d. (Elta) 

— „Istorijos staklės baigia austi 
dar vienus mūsų gyvenimo me
tus. Į mūsų duris ir širdis bel
džiasi Viešpats Kūdikio ranke
lė. Jis vėl ir vėl ateina pas mus, 
kad pažadintų mus iš snaudulio, 
kad padėtų pakilti iš vargo ir 
nevilties, kad suteiktų jėgų nau
jam Dievo vaikų gyvenimui”, — 
šiais žodžiais Vilniaus arkivys
kupas metropolitas Audrys Juo

yra skolingi maždaug tūkstan
čiui žmonių. Tarp firmos indė
lininkų, „Lietuvos ryto” 
žiniomis, yra Seimo ir vyriausy
bės narių, kuriems buvo moka
mos aukštesnės palūkanos nei 
kitiems skolintojams.

„Fidus” ir „Sekundės” ban
kas, teigia laikraštis, buvo vieni 
pirmųjų šalyje, pradėjusių sko
lintis iš gyventojų pinigus.

Europos Sąjungos 
reikalavimai yra tarptautinių 

įmonių naudai
Vilnius, gruodžio 18 d. (Elta) 

— Kai Lietuvos Seimas pakeis 
Konstitucijos 47 straipsnį ir leis 
užsieniečiams įsigyti žemės 
sklypų Lietuvoje, šiuo valstybės 
turtu bus spekuliuojama, o 
nemaža Lietuvos teritorijos 
dalis priklausys ne Respublikos 
gyventojams, — buvo teigiama 
gruodžio 15 ir 16 d. Vilniaus 
universitete vykusioje tarptau-

Ark. Bačkio kalėdinis

zas Bačkis pradeda Kalėdinį 
kreipimąsi į Lietuvos žmones.

„Skubėkime prie Dievo Kūdi
kėlio prakartėlės, pasisemkime 
iš jo meilės dovanų ir neškime 
jas mūsų laukiantiems broliams 
ir sesėtns. Tik tuomet bus tikro
sios mūsų Tautos Kalėdos. Tik 
tuomet patirsime tikrąjį Kris
taus Gimimo džiaugsmą!” — ra
šoma sveikinime.

Vilnius, gruodžio 21 d. — 
Ketvirtadienį įvykusioje spau
dos konferencijoje Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konservato
rių) valdybos pirmininkas Gedi
minas Vagnorius pareiškė, kad 
šiandien Lietuvoje kreditų 
sistemos praktiškai neliko ir tik 
nuo vyriausybės priklauso, ar 
dėl suirutės nukentės žmonės, 
įmonės, ekonomika. Jo teigimu, 
vyriausybė gali pasirinkti, ar 
numatomus šimtus milijonų li
tų skirti bankų likvidumui at
statyti, atsiskaitymams užtik
rinti, ar juos panaudoti „kai 
kurių draugų problemoms” tuo
se bankuose išspręsti, t.y. leisti 
jiems iš sunkumus patiriančių 
bankų pasiimti savo pinigus.

Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos spaudos tarnyba, Gediminas 
Vagnorius sakė, kad siūlomas 
įstatymo projektas negarantuo
ja, jog tie pinigai pateks bankui, 
jo bėdoms palengvinti; vėl gali 
nutikti taip, kaip atsitiko „Va
karų banke”, kai valstybės 
dešimtys milijonų litų atiteko 
kai kurioms firmoms ir asme
nims, valstybei palikus nuosto
lius. Konservatoriai sieks, kad 
įstatymo projekte būtų užtik
rinta, jog pinigai būtų panaudo
jami pagal paskirtį, o vien
kartinė valstybės suteikiama 
garantija neviršytų 50 milijonų 
litų.

Prezidento pateiktame pro
jekte siūloma, kad vyriausybė 
garantuotų už tarpbankinius 
kreditus sunkumus patinan
tiems bankams. Jame numato
ma, kad bendra valstybės ga
rantijų suma per metus nevir
šys 300 mln. litų.

Vagnoriaus nuomone, yra 
kelios svarbiausios Lietuvos 
bankų krizės priežastys. Viena 
jų — „atskirų sukčiaujančių 
asmenų”, susijusių su bankų 
akciniu kapitalu bei vyriausy
biniais sluoksniais, neteisėtas 
didelių pinigų sumų paėmimas 
iš bankų. Jis paminėjo „legen
dinį asmenį” vienu metu pre-

tinėje konferencijoje „Lietuvos 
integracijos į Europos Sąjungą 
strategija”.

Kalbėdamas forume, Lietuvos 
Mokslų Akademijos narys An
tanas Buračas pabrėžė žinąs, 
kad jau dabar Vilniaus ir 
Kauno priemiesčiuose išpirkti 
dideli žemės plotai, kurių 
savininkai laukia leidimo par
duoti šiuos sklypus užsienie
čiams.

Jo teigimu, „Lietuvos stojimo 
į Europą greitis ribojamas ne 
tiek teisinių standartų, kiek 
natūralių verslo problemų”. 
Mat Europos Sąjungos reikala
vimus atitinkanti teisinė vals
tybės sistema gins tik stambių 
ir turtingų firmų interesus, o tai 
gali sukelti socialinį konfliktą. 
Akademikas mano, kad Euro
pos Sąjungos priklausančios 
didelės valstybės kovoja už 
rinkas, o „mums svarbiausia 
išgyventi, sukurti socialinę 
piliečių gerovę”.

zidento dekretu net buvusį 
paskirtą Lietuvos Banko valdy
bos nariu, kuris be jokio užstato 
iš Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko yra paėmęs virš 100 
milijonų litų. Dar vienas faktas 
— Žemės Ūkio Banko tarybos 
pirmininku vyriausybės spren
dimu paskirtas asmuo, prieš tai 
atvedęs į bankrotą „Baltic- 
banka”.

Kitą bankų sistemą griaunan
čia priežastimi G. Vagnorius 
laiko iškreiptą pinigų politiką, 
perteklinę litų emisiją, kuri 
žlugdo Lietuvos įmones. Jo nuo
mone, dėl vadinamojo valiutų 
valdybos modelio įvedimo, už
sienio prekybos deficitas negali 
būti kompensuojamas piniginė
mis ir finansinėmis priemonė
mis, todėl „visa našta anksčiau 
ar vėliau turėjo kristi ant ban
kų”. Be to, valstybei leidžiant 
vertybinius lakštus (bonus), 
neatsakingai didinamas biu
džeto deficitas.

Vagnoriaus nuomone, norint su
teikti pagalbą bankams, reikėtų 
įkurti tam tikrą įstaigą, kuri 
perimtų bankų „blogas” pasko
las ir, naudodamasi visomis 
teisėtvarkos institucijų galio
mis, bandytų atgauti lėšas. 
Pasak jo, tokiu būdu pasiekus, 
kad banko turtas viršytų skolas, 
juos galėtų paremti valstybė, 
būtų galima didinti bankų 
įstatinį kapitalą. Tada nebus 
pavojaus prarasti valstybės 
pinigus, o indėlininkai ir akci
ninkai nesiverš atsiimti pinigų, 
nes bankai taptų patikimi.

„Aš negaliu paneigti, kad sku
botas Lietuvos Akcinio Inova
cinio Banko sutriuškinimas 
buvo atsitiktinis. Gali būti, kad 
jis skirtas pridengti dešim
teriopai didesnėms problemoms 
Žemės Ūkio Banke”, sakė Gedi
minas Vagnorius, primindamas 
šiomis dienomis Seimo priimtą 
įstatymą, kuriuo iš valstybės 
lėšų faktiškai numatoma pa
dengti 150 milijonų litų pri
vačių asmenų skolų Žemės Ūkio 
Banke.

Vagnorius nemano, kad dėl 
bankų krizės kalčiausias yra 
Lietuvos Banko valdybos pir
mininkas Kazimieras Ratkevi
čius. „Jis neturi politinio 
užnugario ir faktiškai yra likęs 
įkaitu”, sakė Seimo narys. Jo 
nuomone, pagrindiniai bankų 
sistemos sugriuvimo kaltinin
kai yra vyriausybės vadovai.
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Gruodžio 22 d.: Pranciška, 
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IŠ A TEITININKŲ 
GYVENIMO

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

ANGELAMS SKELBIANT 
DŽIUGIĄ NAUJIENA

Prieš du tūkstančius metų, angelai skelbė pasauliui džiugią 
naujieną kad Betlięjuje gimė Kūdikėlis - taikos ir ramybės nešėjas, 
pasaulio Atpirkėjas, meilės ir tiesos skleidėjas. Meilės vedamas, 
Jis atėjo i pasauli, bet pasaulis Jo nepažino. Jis skleidė tiesą, bet 
pasaulis tiesos nepripažino. Jis rodė meile, bet pasaulis jos nenorėjo 
matyti.

Ir šiandien, ši džiaugsminga ir viltinga naujiena aidi visame 
pasaulyje, bet ar mes laukiame Jo, ar pažįstame Jį? Ar mes esame 
tiesos ir ramybės nešėjai, meilės skleidėjai? O kaip yra mūsų 
brangioje Tėvynėje? Kaip yra mūsų pačių širdyse? Ar mes pažįstame 
tiesą, ar mes žinome kas yra tikroji meilė, ar mes trokštame jos? 
Sustokime prie prakartėlės ir pamąstykime...

Ateitininkų federacijos vardu, sveikinu visus idėjinės šeimos 
narius plačiame pasaulyje. Linkiu, kad užgimęs Kūdikėlis suteiktų 
ištvermės ir drąsos eiti su Juo į mūsų kasdieninį gyvenimą ir tenai 
skleisti pasiaukojimo, meilės ir teisingumo dvasią.

Betliejus nušvito dangiška šviesybe, bet ar nušvis mūsų širdys, 
mūsų sąjūdis, mūsų tauta teisingumo, dorumo bei kilnumo spin
duliais? Melskime Kūdikėlio Jėzaus, kad Jis laimintų mūsų dar
bus ir siekius 1996-siais metais siekiant „ Visą Atnaujinti Kristuje”.

Juozas Polikaitis
Ateitininkų federacijos vadas

* * *
Milijonai taikos ir ramybės ištroškusių žmonių dabar artinasi 

prie Kristaus prakartėlės. Prie jų jungiasi ir visa ateitininkų šeima 
Linkiu visiems skaidriausios vilties ir džiaugsmo Jėzaus Kristaus 
Gimimo šventėje. Tegu Jo geroji ranka visus mus laimina ir duoda 
jėgų atviromis akimis žvelgti į ateitį ir likti ištikimais tiems 
idealamas, kurie mus gaivina ir jungia.

Kun. dr. Valdemaras Cukuras, 
Ateitininkų federacijos Dvasios vadovas

* * *
Šv. Kalėdų metu prisimename Jus su ypatingu dėkingumu už 

Jūsų pasiaukojimą, nuolatinį rūpestį ir globą tautos dvasinio 
atgimimo darbams. Dalinamės savo džiaugsmu su Jumis, kad tiek 
daug jaunų širdžių pasirenka „gyventi ir gyvenimą palenkti” 
Kristui Atnaujintojui, artimui ir tėvynei „Ateities” sąjūdžio šeimoje. 
Būkite palaiminti gimusio Kūdikėlio Jėzaus meilės ir ramybės 
dvasia per šias šventes ir visas naujųjų metų dienas. Tejungia mūsų 
širdis naujųjų metų naujieji Lietuvos atsinaujinimo darbai.

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų metų!
Lietuvos Ateitininkų federacijos

vyriausioji valdyba 
Vysk. Sigitas Tamkevičius.SJ., Vidas Abraitis, 
sės. Daiva Kuzmickaitė, kun. Robertas Grigas, 

kun. Rimantas Gudelis, dr. Vincas Rastenis, 
dr. Arvydas Žygas

* * ♦
„Be žmonių dešinėj ir kairėj gyventi negalim ir vargas, jei jie 

užgauti, atstumti, prarasti, jei ranką ištiesęs, nerandi nepasieki nė 
vieno.

Idealas ir reali draugystė yra būtini, kad gyvenimas įmanomas 
ir prasmingas būtų!”

ištrauka iš „TIKIU-ŽENG1U-GYVENU”...
Gimęs Kūdikėlis tesuteikia mums visiems ryžto ir ištvermės savo 

idealuose, o Ateitininkiška šeima teburia mus į stiprią draugystę 
jų besiekiant ateinančiuose 1996 metuose!

Ateitininkų Sendraugių Centro valdyba 
* * *

Tarp gausybės įvairių pasiruošimų šventėms, ieškokime tikros 
Kalėdų prasmės.

Linkime visiems — dideliems ir mažiems, turtingiems ir 
varguoliams pajusti Kristaus Gimimo džiaugsmą taip, kaip angelai 
ir piemenėliai jį jautė. Tegul meilė spindi ir sušildo mūsų širdis.

Sveikiname visus, linkėdami džiaugsmingų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų metų.

Studentų Ateitininkų s-gos 
Centro valdyba

* * *
Kristaus Gimimo šventėje visi ateitininkai planuokime žodžiais 

ir darbais būti Kristaus sekėjais ir apaštalais.
Tegul Kristaus šviesa iš dangaus apšviečia mūsų visų gyvenimo 

kelią, kuris veda į džiaugsmą
Linksmų švenčių visiems!

Moksleivių Ateitininkų s-gos 
Centro valdyba

* * *

Lindime linksmai švęsti Kūdikėlio Jėzaus Gimimo dieną ir Jo 
palaima džiaugtis per ištisus 1996 metus.

Jaunųjų Ateitininkų s-gos 
Centro vsddyba

t t s

Sveikinu visą ateitininkišką šeimą ir mielus bendradarbius šv. 
Kalėdų proga linkėdama Dievo palaimos.

Švento Kūdikio užgimimo šviesa teapšviečia mūsų gyvenimą 
ir palaimina mūsų žingsnius 1996-uose metuose.

Karolina Kubilienė 
„Iš Ateitininkų gyvenimo” redaktorė

Kūdikėlis Jėzus Michelangelo Buonarroti
(1475-1664)

Kristaus Gimimo šventėje sveikiname visus Ateitininkų federaci
jos fondo narius, rėmėjus, visus ateitininkus Lietuvoje ir plačiajame 
pasaulyje, linkėdami darnos ir Dievo Palaimos Naujuose metuose.

Ateitininkų federacijos fondas'

a * o

Šv. Kalėdų proga Ateitininkų namai sveikina mecenatus, 
rėmėjus ir visus, kurie randa juose užeigą posėdžiams, 
susirinkimams ir įvairiems susibūrimams. Linkime našios veiklos 
juose ir ateinančiais 1996-siais metais.

Ateitininkų namų valdyba

„SUSTOK! KUR BĖGI TU?”
sąlygose, padaryti tiek, kiek 
kuris gali ir tuo padaryti skir
tumą.

Kovas Boguta,
kursantas iš Čikagos

Laimos Šalčiuvienės 
paskaita

Lapkričio 26 d. rytą mus ap
lankė Laima Šalčiuvienė. Jos 
paskaitos tema: „Žengiu gyve
nimo keliu su Dievu, palaima ir 
meile”. Atlikome pratimą, ly
gindami savo gyvenimą su ūki
ninko gyvenimu. Tai ilgai dis
kutavome, nes buvo daug pana
šumų, ypač dėl planavimo, 
kantrybės, blogų įtakų ir 
nepasidavimo. Toliau svarstėm 
kaip pasiekti savo užsibrėžtus 
tikslus. Kalbėjome apie sąmo
ningą savęs kontrolę. Užda-

(Pabaiga)

Šio „Iš Ateitininkų gyveni
mo” skyriaus gruodžio 16 d. 
laidoje pasakojome kokias min
tis diskutavome moksleivių 
ateitininkų „Kalakursuose”, 
Padėkos dienos savaitgalį vy
kusiose Dainavoje. Ne vien 
įdomių paskaitų klausėmės ir 
jas diskutavome, turėjome pro
gos pasidžiaugti gražia Daina
vos gamta, smagiomis vakari
nėmis programomis, o taip pat 
stiprinti tarpusavio draugystės 
ryšius. Čia pateikiame dar trijų 
kursantų pasisakymus apie tai, 
kas kursuose vyko.

Tragedija Rwandoje

Lapkričio 25 d. kun. Her
manas Schultzas 6avo paskaitą 
pradėjo skaidrių rodymu. Ma
tėme Rwandos krašto vaizdus 
žmones, jų gyvenimo būdą ir 
kun. Schultzo įsteigtą jaunimo 
sodybą. Pasakojo, kad Rwandos 
kraštas gražus, kalnuotas (pa
našiai kaip Šveicarijoje), kli
matas švelnus. Žmonės labai 
įdomūs, darbštūs, nors turi daug 
buitinių problemų, bet visuomet 
linksmi. Rwandiečiai labai 
mėgsta mušti būgnus ir šokti 
per Mišias, nes jie įpratę taip 
reikšti savo jausmus. Kun. 
Schultzas pasakojo kaip steigė 
ir statė savo sodybą, kas joje gy
veno, mokėsi, ką ten darė ir kt.

Aiškino ir kodėl ta tragedija 
(karas) Rvvandoje kilo. Rwando- 
je buvo tik viena politinė parti
ja, kuri sutiko keisti valdžią į 
dviejų partijų sistemą, bet pas
kui pakeitė nuomonę. Ta parti
ja nusprendė, kad būtų lengviau 
išžudyti mažumą. Tą įvykdyti 
prikalbino nenusivokiančius 
jaunuolius, žadėdami jiems mo
kėti pinigus už kiekvieną lavo
ną. Tie jaunuoliai, neturėdami 
kitų siekių, mielai stojo į žudikų 
eiles. Prancūzai pardavė jiems 
ginklus ir ištreniravo tuos ban
ditus; taip viskas ir prasidėjo. 
Kun. Schultzo jaunimo sodyba 
buvo sunaikinta, bet nedidelė 
grupė jaunimo išliko gyvi ir 
dabar jie sodybą atstato. Baig
damas kun. Schultzas patarė 
visiems, kurie nori padėti žmo
nėms gyvenantiems sunkiose

Dr. V. J. VA8AIT1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4617 W. M M., Burtoank, IL 
K 706*423-6114
Valandos susitarus

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tol. 708-436-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALI K LIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermek Rd. 
Waatchastar, IL 601*3 

Tai. 706-531-1113
Valandos pagal susitarimą

UNAS A. SIDRYS, M.D.

Ophtalmologaa/Akių Chirurgą*
MM 0. Rldgeland Ava 
CMcago RtOge, H. 60419 

704-434-4422 
414* W. SSrS St. 

312-736-7706

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai Pensininkams nuolaida ••
4007 W 59 St. Chicaqo. IL

Tai. 312-736-6664 4707 S Gilbert. LaGranga. IL 
Tai. 706-362-4467

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15606—127 61.
Lemont. IL 60436

. Tel. 818-723-1064 
7000 W. Coltege Dr.

Palee Helghts. IL 60453 
Tel. 700-301-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKA8

DANTŲ GYDYTOJA
0360 8. Roberte Road 

• Hickory Mills
Tel. (706) 600-2131

Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. 312-666-3166 
Namų 706-361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6746 Waat 03rd Otraat
Vai pirmad ir katvrtd 3* pp—Ovpp 

Kitomis dienomis — susitarus

viniai labai įdomūs. Baigdama i 
L. Šalčiuvienė skatino, kad ne
pamirštame savęs pažinimo ug
dymo, sąžinės, laisvos valios ir 
kūrybingumo.

Tadas Mikužis, 

kursantas iš Čikagos
l

Apie ryšius su Lietuvos 
ateitininkais

Dr. Arvydas Žygas lapkričio 
26 d. popietėje kalbėjo apie mū
sų ryšius su Lietuvos ateitinin
kais. Jis yra įdomus ir įspūdin
gas paskaitininkas. Pradžioje 
mus trumpai supažindino su • 
ateitininkijos istorija. Paskui 
diskutavome kas padaro žmogų 
tautišku (pvz. kas yra prancū
zas?). Paskui jis lygino mus su 
Lietuvos jaunimu. Supratome, 
kad mes esame labai vieni į ki
tus panašūs. Paskaitai pasibai
gus rašėme laiškus Lietuvos 
ateitininkams; davėm savo ad
resus, kad jie mums irgi rašytų. 
Aš tikrai lauksiu ateinančių 
metų dr. A. Žygo paskaitos.

Kovas Norvilą, 
kursantas iš Čikagos

* * *

Po Kalėdų panašūs kursai į 
vyks Kanadoje. Toronto moks
leiviai stropiai ruošiasi priimti 
svečius iš JAV. Kaip visuomet,. 
MAS CV ruošia ideologinę prog- { 
ramą, kuri nenukentės dėl pasa
kiškai gražios Kanados gamtos.

Dėl informacijos ir registra
cijos galima skambinti Astai 
Čuplinskienei (kuri jau Kana
doje laukia jūsų atvykstant), tel. 
(416)533-7425, arba Danai Gra- 
jauskaitei (416)534-8544.

Redagavo: Vida Žiedonytė 
ir Asta Čuplinskienė
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Anonimas

1 SUNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus ligos, akupunktūra 

HOLY CROSS 

PHYSICIANS PAVILIOS 

3 fl. South, East Sultes 

Lithuanian Plaza Ct. 
at Callfornla Ava.
Chicago, IL 60629 

(312)-471-8142
Kalbama lietuviškai

♦ + + + ♦♦ + ♦ + +

HOLY CROSS FAMILY 
» MEDICAL CENTER

749 W. 31st St. 
į Chicago, IL 60616,

(312)-225-0695

j
Kab. 312-736-4477 

Rez 701-244-0047 arba 704-244-4541 
DR. E. DECKY8

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS

4446 60. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

1S300 Waat Ava., Ortand Park 
700-340-0100 

10 W. Martin, Naparvllla 
700-366-0770 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 700-057-0363

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas
ISSSS -*127 41.. LMMflt. *- 4°4J* 

Pnklauao Paioa Communiiy Hoaprtal 
S4va< Crow Hoaprtal 

Valandoa pagal »u«rtanma 
Tai. (7SSJ 997 IMS

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA Į

Ll 7915 W. 171et j
V V Tlnley Park, IL 60477 I

(708) 614-6071 I
Valandos pagal susitarimą 1

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS I 
JOKŠA I

VAIKŲ LIGOS I
0441 S. Pulaskl Rd.. Chicago, H.' 1 

Roz. 700-422-7007 „„„
Kab. (1-312, 502-0221 1

Valandos susitarus 1

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ Į 
DANTŲ GYDYTOJAS į

21470 S. Maln St. 1
Mattesaon, IL 00443 1

Tai. 700-740-0033 Į
Valandos pagal susitarimą 1

Dr. DALIA JODWALIS Į
DANTŲ GYDYTOJA i

3009 Hlghland Ava., Sta. 201 Į
(skersai gatvės nuo J

Good Samaritan ligoninės) j

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 1

Specialybė vidaus ir kraujo ligos Į
5540 8. Pulaakl Rd. į

Downere Grova, IL 60515 B
Tol. 700-000-3113 1
Valandos susitarus Į

Tai. 312-505-2002 j
Pirmd 9 v.r. - 7 v v., antrd , trečd ir 1 

penktd 9 v.r. - 3 v p p , 1
ketvd. 10 v.r. - 7 v.v Seštd. ir kl. 1
dienomis reikalingas susitarimas 1

Priima „Medlcara Asalgnment”. Į
Sumokama po vizito. j

DR. VILIJA KERELYTĖ I

Chiropraktims gydymas, sveikos I 
mitybosjjritaikymas ir akupunktūra I

7271 S. Harlom, tol. 708-594-04001 
Brldgovlow, IL 60455 Į

Valandos pagal susitarimą Į

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. |
4047 W. 103 SI., Oak Lawn, IL 1

Pirmas apyl su Nor1hweslern un to 1 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 1 
prieinamą Kamą Pacientai priimam. 1 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 1 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-6200 1

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 1
Skausmo gydymo specialistai j
JONAS V. PRUNSKIS. MD Į

TERRI DALLAS PRUNSKIS. MD Į
Chicago 312 726 4200 1

Elgin 708 622 1212 į
McHenry 815-344 5000. ex, 6506 j

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

3900 W 95 41. Tel (704) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

P.imd 3 v p p 7 v v antrd 1? 30 3 v P P 
trečd uzdaryla keivd 1-3 vpp 

penui .r šešld 9 v ' '2 » p p

Cordlac Dlagnoals, Ltd. 1
6132 S. Kedzie Avė. I
Chicago, IL 60629 j
Tel. 312-436-7700 j

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 1
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 1 

širdies ir Krauiagyslių Ligos 1
Valandos pagal susitarimą 1

4132 S Kedzie Avė.. Chlcego 
(312) 778 4949 arba (312) 449 4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
iSSIPLETUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. ALGIS PAULIUS i
ORTOPEDINES LIGOS |

CHIRURGIJA I

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

3315 W 55lh Si Chicago IL

1165 DundooAvo., Elgin, 111.60120 I 
Tol. (708) 742-0255 I

Valandos pagal susitarimą I

Tai. (312) 475-2112
9525 S 79,h Avė Hickory Hills IL

Tai. (705) 556-8101
Vai pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS Į
DANTŲ GYDYTOJA I

I 9055 S. Roborts Rd., Hickory Hills, IlI

Tel. kabineto Ir buto: (705)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

Į Tol. (708) 598 4055 I
Į Valandos pagal susitar.mą 1

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

Kasdien i ik, 8 v v 
išskyrus IreČ Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. LEONAS SEIBUTIS Į
I INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 1
I CHIRURGIJA IR GYDYMAS 1

DR. PETRAS V. KISIELIUS -
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 SchHler 61., Elmhurot, IL 00120 

700-041-2000

j 0132 S. Kodzlo 1
I Vai : antr. 2-4 v. p.p. ir ketv 2-5 v. p.p.' 1
I Seštd pagal susitarimą 1
I Kabineto tol. 312-770-2800 J
I Namų tol. 700-440-5545 Į

'Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tai. 700-034.1120 I EDMUNDAS VIŽINAS, MDScl

A§URENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadžio, Chicago, IL 00052 
Tai. 312-434-2123

Holy Cross Physlclan Contor

| Specialybe — Vidaus ligų gydyloias 1 
1 Kalbame lietuviškai 1
I 6165 S. Archer Ava. (prie A.jUinį I
I Valandos pagal susitarimą Į
| Tol. (312) 565-7755 |

6084 S. Archer, Chicago, IL 60530 
Tol. 312-004-4155

Valandos pagal susitarimą

f ARAS ŽLIOBA. M D I
j AKIŲ CHIRURGIJA I

J AKIŲ LIGOS |

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kadžio Ava.. 
Chicago. III. 00052

j Good Samaritan Medlcel Cantar I
Į Napervllle Cempua I

1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310. I
J Naparvllla IL 60563 1
I Tat. 700 527 0000 1
I Valandos pagal susitarimą 1
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KARALIUS, GIMĘS 
VARGUOLIU
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Kalėdų nakties Mišių Evan
gelijoje (Luko 2:1-14) matome 
piemenis naktį, Betliejaus apy
linkių kalneliuose ganančius 
avis. Jų darbas nelengvas ir ne
dėkingas. Jų luomas — vienas 
žemiausių tų laikų žydų visuo
menėje. Jie buvo nemokyti, o 
kartais ir benamiai, gyvendami 
laukuose su savo avimis, prisi- 
glausdami urvuose ar tik trum
pam pas apylinkės žmones. Pa
galiau, ieškodami ganyklų savo 
avims, jie neretai atsidurdavo 
svetimos šalies žemėje ir tai juos 
padarydavo apeiginiai nešva
riais: jie negalėjo dalyvauti pa
maldose, pirmiau neatlikę apsi
švarinimo apeigų.

Jėzaus gimimo pasakojimuose 
Lukas pabrėžia tai, kad Jėzus 
gimė kaip tik tokių piemenų — 
visuomenei nepriimtinų žmonių 
— priimtas, o vadinamų „pado
rių žmonių” atstumtas. Jei ne 
kelios susiklosčiusios aplin
kybės, Jėzaus gimimas galėjo 
būti labai „normalus”, kas
dieniškas įvykis. Marija, kartu 
su Juozapu, jo būtų laukusi savo 
namuose, jai gimdyti būtų padė
jusios jos motina, seserys ar gi
minaitės, kaimynai būtų atėję 
pasveikinti naujagimio ir jo tė
vų.

Bet Jėzaus gimimas buvo iš
skirtinas jau net nuo jo pradė
jimo Marijoje, kai Dievo atsiųs
tas angelas apreiškė, jog jis bus 
pradėtas Šventosios Dvasios, 
kad , Jisai bus didis ir vadinsis 
Aukščiausiojo Sūnus”. Paskui, 
kaip rašo šv. Lukas, ciesoriaus 
Augusto įsakymas surašyti gy
ventojus privertė Juozapą su 
Marija keliauti į jo kilmės 
mieštą~Betliejų, ir taip išryškėjo 
ir angelo žodžiai apie šį kūdikį, 
kad „Dievas jam duos Dovydo 
sostą”, ir pranašystė, kad Mesi
jas gims iš Dovydo namų, nes 
Judėjos miestelis Betlėjus — 
karaliaus Dovydo gimtinė ir jo 
pirmoji sostinė.

Bet jau nuo pat Jėzaus gimi
mo pildėsi ir sunkesnės prana
šystės, kurias priminė senelis 
Simeonas, visą gyvenimą lau
kęs žadėtojo Mesijo. Kai Jėzaus 
tėvai pagal įstatymo nurodymus 
po aštuonių dienų jį atnešė į 
Jeruzalę šventyklon, kaip pirm- 
gimį pašvęsti Viešpačiui, Sime
onas, Šventosios Dvasios paska
tintas, tarė: „Štai šis skirtas 
daugelio Izraelyje nupuolimui ir 
prikėlimui. Jis bus prieštaravi
mo ženklas ...kad būtų atskleis
tos daugelio širdžių mintys”.

Žinome, kad Jėzus buvo dau
gelio prisikėlimo priežastis, dar 
net jam žemėje gyvenant žmogu
mi: Jėzaus mokymas ir stebuk
lai daugybę žmonių prikėlė — 
tiek iš dvasinės, tiek ir iš fizinės

r

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS 
LIETUVOS NAŠLAIČIUS

Dr. ALBINA PRUNSKIENĖ
2
Daug padaryta, suremontuota, 

uždengtas naujas stogas, įvestas 
apšildymas, aptvarkytas rūsys.

Statyba sustojo, nes pri
trūko pinigų. Gražina Kalniū- 
nienė — gailestinga moteris. 
Vaikai prie jos glaudžiasi,
mažieji nenori atsitraukti.

Viduklėje aplankiau ir kitas

J.E. vyskupai Antanas Vaičius (kairėje), dr Albina Prunskienė ir Telšių kimi- 
gų aeminarijoa rektorius, mons Steponas Brazdeika

mirties. Bet taip žinome, kad 
daugelis nepajėgė ar nenorėjo jo 
priimti ir dėl to, atiduodami 
nukryžiuoti, manė juo nusikra
tysią. Pirmiausia tai įvyko, kai 
Jėzus, šv. Jono Evangelijos žo
džiais Kalėdų dienos Mišiose, 
„atėjo pas savuosius (t.y., savąją 
tautą), bet savieji jo nepriėmė” 
(Jn 1:11). Jėzus buvo „priešta
ravimo ženklas” ir dėl to, kad jis 
neatėjo kaip galingasis žemiš
kas valdovas, kurio laukėjo tau
ta, kentėdama Romos imperijos 
priespaudą.

Susitikimas su gyvuoju Jėzu
mi verčia žmogų nutarti — ar 
eis su juo, ar prieš jį; ar tik, 
nenorėdamas apsispręsti, pasi
šalins. O priimti Jėzų nėra 
lengva. Žmonės jį matė benamį, 
einantį iš vietos į vietą, skel
biantį, kad dangaus karalystė 
jau čia, draugaujantį su elgeto
mis, paliegėliais, nusidėjėliais, 
išpuikusiais fariziejais. Jo arti
miausi draugai buvo bemoksliai 
žvejai, dažnai padarantys įvai
rių netaktų, vieni — labai lėtai 
susigaudantys, kiti — karštako
šiai. Kas priima Jėzų, įsijungia 
į tokią kompaniją. Dievo Sūnus, 
karaliaus Dovydo įpėdinis, 
lauktasis Mesija-Kristus ir pa
saulio Išgelbėtojas-Išganytojas 
pats yra varguolis ir su jais 
draugauja, ateina pas tuos, ku
riuos visuomenė atmeta, bet 
ateina tik kviečiamas ir priima
mas, niekuomet nesibrauna 
jėga.

Evangelistas Lukas tai išryš
kina Jėzaus gimimo istorijoje. 
Dėl ciesoriaus įsakymo įvyko 
taip, kad Jėzus gimė savo 
kilmės miestelyje, bet jo piliečių 
atstumtas. Kai iš kito krašto 
atvykusiai, gimdyti turinčiai 
Marijai ir jos vyrui Juozapui 
nebuvo vietos nei užeigoje, nei 
žmonių namuose, jie rado prie
globstį tos visuomenės pras
čiausių žmonių — piemenų ne
naudojamame urve. Ir Dievas 
kaip tik tokiems piemenims 
atsiuntė angelą su nuostabia 
žinia: „Šiandien Dovydo mieste 
jums gimė Išganytojas. Jis yra 
Viešpats Mesijas”. Ir jiems duo
tas ženklas buvo labai kasdie
niškas, neatitinkantis įvykio 
svarbumo: „Rasite kūdikį, 
suvystytą vystyklais ir pagul
dytą ėdžiose”.

Ir Kalėdų aušros Mišiose gir
dime Evangeliją kaip piemenys, 
išgirdę šią žinią ir radę Jėzų, 
kaip angelo pasakytą, ėjo skelb
ti „kas jiems buvo pranešta apie 
šį kūdikį” (Lk 2:15-20). Pirmie
ji gerosios žinios apie lauktojo 
Mesijo gimimą skelbėjai buvo 
vargdieniai piemenys. Pirmieji 
Jėzaus pasiųstieji skelbti 
dangaus karalystės atėjimo

mūsų šelpiamas šeimas — Ūbų, 
Kačinskų ir seselės Raižytės. 
Jose — 24 vaikai.

Ilgai užsibuvau Viduklėj, o 
juk dar tą pačią dieną reikia pa
siekti Telšius, Mosėdį.

Užvalgę koldūnų, išvykome į 
Telšių kraštą. Vairuotojas 
Jonas — tikybos mokytojas.

TAURIŲJŲ ŽMOGAUS 
VERTYBIŲ IŠNIEKINIMAS

KAROLIS MILKOVAITIS

Gyvendami šiame visuotinės 
pažangos krašte, vis dėlto 
negalime nepastebėti kai kurių 
keistų, mums nesuprantamų, 
reiškinių. Korėjos karo metu 
JAV-bių generolą John (?)Dean, 
vieną einantį kažkokia palauke, 
suėmė žemę dirbantis korėjietis 
ūkininkas. Generolas nelaisvėje 
išbuvo, berods, penkerius me
tus. Kai grįžo iš nelaisvės, ame- 
rikos žiniasklaida jį išgarbino, 
pavadindama nepaprastu didvy
riu. Mums tokia Amerikos spau
dos bei visuomenės laikysena 
buvo nesuprantama, nes tame 
matėme daugiau kariui nebū
dingo lepšiškumo negu didvy
riškumo.

Mūsų supratimu, didvyris yra 
žmogus, pasižymėjęs savo dar
bais, žygiais, šaunumu. Tų savy
bių bei nuopelnų neturintis ir 
save didvyriu vadinantis yra tik 
„erzacas” nepilnavertis pakai
talas, neužtarnautai užimantis

žemėje taip pat buvo nemokyti 
žmonės, paprasti žvejai. Ir anot 
Jono, „Visiems, kurie jį priėmė, 
jis davė galią tapti Dievo 
vaikais” (Jn 2:12).

Aldona Zailskaitė

Telšiuose mūsų laukia J.E. vys
kupas Antanas Vaičius. Be to, 
norėjau aplankyti apylinkes, 
kuriose gimė ir augo mano ma
ma Ona Jotkaitė. O gimė ji 
Markiškių kaime, krikštyta 
Godunavo bažnyčioje. Čia ir ieš
kojau giminės pėdsakų. Graži, 
mūrinė Godunavo bažnyčia, sta
tyta 1901 m. Zakristijonas Juo
zapas Jučinskas mums aprodė 
bažnyčią, parodė kelią į 
Markiškes. Iš Godunavo pajudė
jome labai prastu, duobėtu 
keleliu. Atsidūrėme miške, kur 
auga eglynai, pušynai. Krapno
jo lietus. Kvepėjo miško sakais. 
Bandžiau įsivaizduoti mamą, 
einančią šiais takeliais į 
Godu navą...

Suradome Markiškes. Prabė
gę metai tarsi nušlavė žmones 
ir įvykius. Kiti čia gyvena. Žiū
rėjau į kaimo likučius, tvar
kingą sodybą, mintyse būdama 
su mama, kuri Amžinybėje. Vai- 
šinausi obuoliais, grožėjausi 
gėlių darželiais, gražia žemai
tiška kalba, kuri buvo tokia 
brangi mano mamai.

Grįžome į Telšius. J.E. vysku

tikro didvyrio vietą ir žeminan
tis jo vardą.

Tiesa, didvyriškumas, papras
tai bendru tarptautiniu „heroiz
mo” vardu vadinamas, turi ke
lias sampratas. Pavyzdžiu paim
kime mūsų partizanus. Mes juos 
užtarnautai vadiname didvy
riais, bet atsiminkime, kokiais 
„maloniniais” vardais juos Sta
linas, Višinskis, Gromyko ir kiti 
raudonieji vadino.

Nors daugumos pripažintas ir 
nusistovėjęs tarptautinis krite
rijus didvyrio kokybei nustatyti, 
bet naujųjų amžių modernizmas 
ir tą kilnią dorybę palietė, su
prastino. Dabar kone kiek
viename gatvės posūkyje su
siduriame su įvairiais did
vyriais. Atsivertę 1989 metų 
The World Atmanac” (Pasaulio 
almanacho) ,',Herojų” skyrių, 
randame teatro, sporto ir kitų 
viešojo gyvenimo „didvyrių” 
pavardes. Mes tokius „hero
jus”, geriausiu atveju, gal 
pasižymėjusiais asmenimis 
pavadintumėm, bet Amerika 
juos laiko herojais, nors turi 
„pasižymėjusiems” atitinkamus 
terminus.

Ne tik mes, bet antai „The 
Phoenix Gazette” bendradarbė 
Barbara Yost, paminėdama dr. 
Jonas Salk — polio ligos išnai
kintojo, mirtį, piktinosi, kad šio 
tauraus žmogaus tikras didvy
riškumas (heroizmas) lygina
mas su kitų — nepilnaverčių as
menų netikru „didvyriškumu”. 
Pavyzdžiui, ji teigia, boksinin
kas Mike Tyson, už gražuolės 
išprievartavimą trejus metus 
iškalėjęs, iš kalėjimo išėjęs 
didžiosios dalies New Yorko gy
ventojų buvo sutiktas iškil
mėmis, paprastai surengiamo
mis tikram didvyriui. Beisbolo 
žaidėjas Mickey Mantle pragė

pas Antanas Vaičius sutiko mus 
su nuoširdžiausia meile. Kokia 
iš jo trykšta dvasinė šviesa, kiek 
jo sieloje meilės žmonėms! Apta
rėme daug reikalų. Buvo jau 
vėloka, ir nesiryžau važiuoti į 
Mosėdį, kur kun. Liudas Dam
brauskas globoja mūsų šelpia
mus vaikučius našlaičius. Bu
vau labai pavargus, todėl vysk. 
padėjo susisiekti su kun. Damb
rausku, kuris dėkojo mums už 
visokeriopą pagalbą ir sakė, kad 
dabar vaikai yra viskuo 
aprūpinti, apvilkti ir apauti.

Susitikau su Telšių kunigų 
seminaruos rektoriumi mons. 
Steponu Brazdeika. Rektorius 
pasakojo apie sunkią seminari
jos ekonominę padėtį. Kunigys
tei ruošiasi šiuo metu 95 klie
rikai. Iš šiemet įstojusių 18 
vaikinų, 9 yra iš labai vargingai 
gyvenančių šeimų, o vienas — 
visiškas našlaitis.

Jei kas galėtų seminariją 
paremti, vyskupas ir rektorius 
būtų labai dėkingi.

Telšių seminarijai rašyti 
galima adresu: Mons. V. Stepo
nas Brazdeika, seminarijos

rė savo sveikatą ir būtų miręs, 
jei nebūtų išimties keliu gavęs 
kito žmogaus kepenų. Tiesa, 
anksčiau buvo gan pasižymėjęs 
profesionalas beisbolo žaidėjas, 
bet už tai buvo gerai apmoka
mas ir jokių didvyriškų žygių 
neatliko. Amerikiečių sampra
toje Mickey Mantle (dabar jau 
miręs), buvo herojus. Yra žmo
nių, kurie galvoja, kad jis nebu
vo vertas ne tik herojaus vardo, 
bet ir naujų kepenų, nes įpročių 
nesusivaldymu neišsaugojo sa
vųjų nuo sugedimo. Yra ir dau
giau tokių „herojų”, kurie, pa
metę krepšinio sviedinį, uždirba 
milijonus, ar padaužo beisbolo 
kamuoliuką, ar turi kietą kumš
tį. Jie daugumos manymu yra 
herojai ir patys „herojai” tiki, 
kad jie tikrai tokie yra, reika
lauja visokių privilegijų.

Ir kyla labai graudus klausi
mas: jeigu šie yra herojai, tai 
kas yra švedų diplomatas Raul 
Wallenberg, išgelbėjęs tūkstan
čius žydų nuo mirties nacių 
krematoriumuose? Kas yra, Lie
tuvoje už žydų gelbėjimą nacių 
sušaudyti, Vytautas Žakevičius, 
Kazys Markevičius ir daugelis 
kitų? Kas yra Jablonskių šeima, 
kuri, visa kartu su žydais, 
kuriuos jie, nebodami pavojaus, 
slėpė ir globojo, buvo Kauno 
Katedros aikštėje sušaudyta? 
Kas yra mūsų partizanai, kurie 
kovojo už tautos laisvę ir su
gauti buvo kankinami, žudomi, 
jų lavonai po trugavietes 
išmėtyti? Ir kas yra kun. Mak- 
similionas Kolbė, pasiaukojęs ir 
miręs už mirti nuteistą kitą 
žmogų? Kas yra tie trijų tikybų 
kunigai — kapelionai, kurie 
skęstančiame laive atidavė savo 
gelbėjimosi plūdes kitiems, kad 
tie išsigelbėtų, o patys nusken
do su laivu? Kas jie yra? Jie yra 
tikrieji herojai tiksliąja to žodžio 
prasme!

O anų, narkotikais mintančių, 
vulgariškos elgsenos „herojų” 
heroizmas dvelkia dviejų savai
čių senumo sugedusia žuvimi!

Ėsk, karvute, po pievą, nešk pienelio po viedrą. . Raimundos ir Vytenio Miškinių globojami vaikai 
našlaičiai Kauno rajone, Fredoje, ūkininkauja savarankiškai.

rektorius, Katedros 6,5610 Tel
šiai, Lietuva. Jau yra žinoma, 
kad Lietuvos Dukterys nusiun
tė 1,000 dolerių Kauno; 1,000 
dol. Telšių kunigų seminari
joms.

Diena buvo ilga, prasminga ir 
nuostabi.

Kelionė į tolimą Vilniaus 
pakraštį

Ryte 9 vai. su anūke Alina sė

Danutė Bindokienė

Kalėdų stebuklo 
belaukiant

Kai jau atrodo, kad iki gyvo 
kaulo įgriso „kalėdiniai” pa
puošalai, o visur be paliovos ai
dinti „kalėdinė” muzika verčia 
užsikimšti ausis, staiga viskas 
pasikeičia: mus apgaubia šven
tosios Kalėdų nakties paslaptis, 
o visi tie „žemiškieji” priedai 
pasikeičia į prasmingus rėmus 
stebuklui, įvykusiam prieš be
veik du tūkstantmečius. Ir tą 
Kalėdų nakties stebuklą pa
juntame visi — maži, jauni ir 
pagyvenę (nors ne visi drįstame 
net sau prisipažinti, kad šios di
džiosios metų pabaigos šventės 
burtai sušvinta mūsų širdyse 
nuostabia šviesa).

Tai nuo pačios žiliausios seno
vės Baltijos jūros pakrantėje 
įsikūrusių mūsų protėvių 
palikimas — saulės garbinimo 
liekana, besidž' "jgiant, kad 
pagaliau vėl baigėsi tamsybių 
metas ir „Kalėdų rytą saulė 
pražydo”, pasisuko grįžti pava
sario, šviesos ir atsinaujinimo 
link. Tad ir laukė senųjų amžių 
lietuvis atvažiuojančios kalėdos 
„auksiniais ratais, šilko bota
gais”, o kai ta laukiamoji švie
sa vėliau jau vadinosi Dievo 
Sūnumi, visą Adventą giedojo: 
„Rasokit, dangūs, ir išlykit 
mums Išganytoją...”

Kalėdos, o ypač Kūčios — dar
nos ir džiaugsmo šventė — 
pilnatvę įgaunanti šeimoje, 
susirenkant apeiginei vaka
rienei visiems tos šeimos na
riams: ir gyviems, ir mirusiems. 
Tai ne simboliškas gyvųjų ir 
mirusiųjų bendravimas — 
Kūčių vakare jis konkretus, 
tikras. Kai kuriose Lietuvos vie
tose, prieš sėsdami kūčių valgy
ti, žmonės nupūsdavę kėdę, kad 
netyčia neužsėstų vėlės, atvyku
sios tą vakarą pabūti su kitais 
šeimos nariais.

Kūčių vakarienė — ne įpras
tos vaišės, bet šventa apeiga, 
tradicijoms griežtai ribojant, 
kas ir kaip valgoma, kaip 
padengiamas stalas ir kaip turi 
elgtis tie, kurie prie stalo susė
da. Net vakarienės pradžia sie
jama su pirmosios žvaigždelės 
pasirodymu. Nors tai ne ta pati 
žvaigždė, sužibusi pirmųjų 
Kalėdų naktį virš Dievo Sūnaus 
gimimo vietos, bet ir ši taip pat 
turinti nepaprastų ypatybių: 
kas pirmasis ja pamatys, to 
gyvenimas bus laimingas, o 
žvaigždė jį globos ir saugos nuo 
visokių nelaimių...

Kad kūčių vakarienė labiau 
siejama su apeigomis kaip su 
paprastu pasistiprinimu ar pa- 
sivaišinimu, liudija paprotys, 
jog visi, sėdintieji prie stalo, bū
tinai turi bent paragauti kiek
vieno valgio. Tai nėra šiaip sau

dame į „Valstiečių laikraščio” 
„Volgą” ir vykstame į kelionę. 
Su mumis — laikraščio žurnalis
tai: Jonas Dilys ir Bernardas 
Šaknys, vairuotojas Zenonas 
Tiškevičius.

Vilniuje plevėsuoja trispalvės, 
perrištos juodu kaspinu. Šian
dien — rugpjūčio 23 d. — Lietu
va pažymi Molotovo-Ribben- 
tropo pakto metines, kai du gro
buonys pasidalino Europą,

tradicija, šeimininkių, vargusių 
gaminant net dvylika patie
kalų, sugalvota, žinant, kad ne 
visi tie valgiai yra per daug 
mėgstami (ypač vaikų). Už kiek
vieno valgio neparagavimą tai
komos ir atitinkamos „baus
mės” ar nesėkmės, kurios lydės 
„nusikaltėlį” visus ateinančius 
metus.

Kaip ir daugelio tautų (pvz. 
žydų) papročiuose, susietuose su 
didžiosiomis šventėmis, lietu 
viai prieš Kūčias bei Kalėdas 
turėdavo atlikti „apsivalymo” 
apeigas: tiek savo aplinkos 
(valant namus), tiek išorės (išsi- 
maudant, pasikeičiant drabu
žius), bet taip pat savo vidaus. 
Reikėjo prieš Kalėdas grąžinti 
skolas, išmokėti samdiniams 
algas, atsiprašyti tų, kuriuos 
nuskriaudė, susitaikyti su 
savais ir svetimais, o ypač su 
tuo, kurio gimimo šventei 
ruošiamasi.

Kaip būtų prasminga šio kil
naus papročio ir mums laikytis, 
atsikratyti visu „neigiamu ba
gažu”, susikaupusiu bendrau
jant, dirbant, susitinkant su ar
timesniais bei tolimesniais žmo
nėmis. Tuomet Kūčių vakare 
nereikėtų padangėje ieškoti 
pirmosios žvaigždės — ji švies
tų iš kiekvieno akių.

Nusivylę sunkumais, pavojais 
ir painiavomis, kartais su
šunkame, kad pasaulį baigia 
„šuo ant uodegos” nusinešti. 
Tikėti „saulės grįžimu” darosi 
labai sunku — esame labai linkę 
tikėti, kad mus užgulusios tam
sos nenugalės ir šimtas saulių, 
o auksiniai kalėdos ratai bema
tant įklimps kasdienybės pur
vuose...

Vargiai kas įstengtume pa
keisti pasaulį, bet juk to ir ne
reikia — pakanka žengt: vieną, 
siaurą žingsnelį pozityvia link
me — pamėginti pakeisti save. 
Lengviausiai tai padaryti, nusi- 
imant „tamsius akinius”, per 
kuriuos daugelis žvelgia į savo 
aplinką ir ypač į savo artimą. 
Jeigu bent puse akies mė
ginsime pasidairyti teigiamų 
reiškinių, nustebsime, kiek vis 
dėlto jų yra. O vienas šviesiau
sių — Kalėdų stebuklas! Jeigu 
Visagalis Viešpats ir visatos 
Kūrėjas atsiuntė į Žemę savo 
Sūnų ir leido jam gimti žmo
gumi, vadinasi, žmonija verta 
dieviškojo atleidimo, meilės ir 
pasitikėjimo. Būtų neprotinga 
nesidžiaugti šia nuostabia 
Aukščiausiojo dovana ir Kalėdų 
naktį su angelų chorais, negie
doti: „Garbė Dievui aukštybėse, 
o ramybė žemėje geros valios 
žmonėms!”

Linksmų šv. Kalėdų visiems!
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nulemdami Lietuvos, o taip pat 
ir kiekvieno mūsų, likimą.

Mašina greitai ištrūksta iš 
siaurų gatvelių į Nemenčinės 
plentą. Alina susižavėjusi 
pušynais. Saulėje spindi pušų 
kamienai, lyg būtų auksiniai. 
Širdyje jaučiu begalinį gerumą, 
kuris visada užvaldo mane, kai 
tik atvykstu į Lietuvą.

(Bus daugiau)
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DRAUGAS, penktadienis, 1995 m. gruodžio mėn.

Lukas Cranach (1472-1553 m.).

KŪČIŲ VAKARAS
Kun. V. RIMŠELIS, MIC

Anuomet mūsų kaime girdė
davau nusiskundimus:

— Dieną naktį dirbame ir nie
ko neturime.

Iš tikrųjų taip ir buvo, kad 
niekam nė į galvą neateidavo 
mintis, jog reikia kažkokių ato
stogų. Atvažiuodavo į mūsų 
kraštą atostogautojai vasarą net 
iš Varšuvos. Mums būdavo juo
kinga, kad jie paežere vaikščio
davo su baltais batukais, o 
mums būdavo smagiausia ba
siems lakstyti ant smėlio ir 
mažyčių akmenėlių. Mes juos 
vadindavome „dačnikais”.

Visi darbai kaime buvo atlie
kami ir rūšiuojami pagal di
džiąsias šventes. Per Adventą 
kuldavom su spragilais rugių 
kūlius. Man dar ir dabar at
mintyje skamba šešių spragilų 
tratėjimas. Tai yra vis dėlto 
graži žiemos idilija kaime. Tokio 
kūlimo reikėjo. Visi kaimo 
ūkininkai šiaudais stogus deng
davo. Prieš Kūčias toks kūlimas 
turėdavo užsibaigti. Vaikai irgi 
turėdavo gan daug darbų. Jie 
dažniausiai plėšydavo žąsų 
plunksnas. Tai nuobodus dar
bas, bet labai reikalingas. Iš tų 
plunksnų buvo daromos 
pagalvės ir šiltos antklodės.

Žiemą, ypač Advento metu, 
lauke būdavo labai šalta ir kar
tais sniego prisnigdavo iki 
langų. Bet tie šalčiai netrukdy
davo vaikams susibūriuoti ir iš
sigalvoti visokių išdaigų. Pas 
mus už kluono buvo labai didelė 
bala. Toje baloje per ledą iškal
davome skylę ir įtvirtindavome 
stambų kuolą, ant kurio užmau- 
davom rato stebulę. Prie tos ste
bulės pririšdavom labai ilgą 
kartį. Jos prailginimui dar ir 
kitą kartį pritvirtindavome. 
Pačiam gale rogutes pririš
davom. Rogutės per ledą skris
te skrisdavo, kai stebulę pasuk
davai. Tokius pasivažinėjimus 
ruošdavom Kalėdų šventėms. 
Per šventes nereikėjo nei 
plunksnų plėšyti, nei namuose 
sėdėti. Kalėdų šventes švęs- 
davome tris dienas.

Žiemą ant kluono ir gyvena
mo namo stogų, ant pačio krai
go vis matydavom porą paukš
telių. Tai raudonosios snie
guolės, didesnės už žvirblius. 
Jos tokios gražios, ir vis norė
davau jas pagauti, bet jas 
pagauti labai sunku. Reikėjo il
gos karties, ant kurios 
padaroma iš ašutų kilpa. 
Raudonasis paukščiukas tupė
davo ramiai ir prisileisdavo tą 
kartį su kilpa. Tik tada at

Visi mane barė, kam basas 
lėkiau į kluoną. Mama barė, 
kam durų neuždariau. Visi 
sakė, kad paukšteliui geriau 
lauke kaip kambaryje, kad 
kambaryje jį galėjo katinas pa
gauti. Taip ir dingo svajonės, ir 
kūčios buvo be paukštelio. Kū
čių dieną pabėriau kanapių 
grūdelių prie obels, bet jau 
paukštelių gaudyti nenorėjau. 
Sau ir jiems kalbėjau, kad juos 
kambaryje katinas gali pagauti.

Kūčių vakarienė pas mus 
prasidėdavo, kai pirma žvaigždė 
pasirodydavo. Tos valandos visi 
laukdavom. Tą dieną mažai pa
valgyt gaudavom. Reikėjo pas
ninkauti. Mama, kaip ir per 
visą Adventą, ant duonos riekės 
užpila sėmenų aliejaus, pa- 
barsto druska ir sako, kad šiam 
kartui užteks, o per Kūčias ir 
Kalėdas gausime daugiau. 
Sakydavo, kad reikia papasnin- 
kaut, tai Kūčios ir Kalėdos bus 
linksmesnės.

Kūčių dieną kambarį, ku
riame kūčias valgydavom, visi 
turėjom valyti. Turėjo būti visur 
švaru. Visus paveikslus teta 
roželėm padabindavo. O tai 
buvo didelis darbas. Reikėjo 
roželes iš popieriaus, dargi visų 
spalvų, padaryti, jas gražiai pri
klijuoti. Klijų pasidarydavo iš 
miltų ir vandens. O tų paveiks
lų, rodos, buvo šeši. Prie krikš
to suolo pats pirmasis kaboio 
Adomo ir Ievos paveikslas 
Siena su paveikslais atrodė kaip 
kokia paroda.

Ant stalo sunešdavom daug 
kvepiančio šieno. Pačia gra
žiausia staltiese mama tą šieną 
apdengdavo. Lėkštės su patie
kalais giliai į šieną susmegdavo 
Reikėjo labai atsargiai valgyti, 
kad staltiesės neaplietume. 
Kūčių dieną vakarienė prasi
deda malda, sukalbant visiems 
kartu Tėve mūsų, Sveika Mari
ja ir Garbė Dievui Tėvui. 
Laužant kalėdaičius, prasidė
davo kalbos apie gyvus ir 
mirusius gimines. O tų valgių 
visokių rūšių: silkių, sudarytų 
su svogūnais, su grybais ir dar 
keptų, kurias pačioje pradžioje 
reikia valgyti. Paskui valgomos 
kelios rūšys žuvų. Pačiame stalo 
viduryje vis būdavo didokas 
grucės ąsotis. Jis paliekamas 
per naktį iki rytojaus dienos. 
Būdavo kartais ir vadinamų 
avižinių maltinių, atrodančių 
kaip kiaušiniai. Tai avižų patie
kalas. Reikia avižų grūdus iš
virinti ir išdžiovinti, paskui 
sumalti. Iš tų miltų padaromi su 
vandeniu tokie tarytum kiau
šiniai. Jie yra gan skanūs ir va
dinasi maltiniai.

Ateidavo prieš Kalėdas elge
tos ir prašydavo tokių avižinių 
miltų, nes iš jų lengva pasidary
ti sotų ir sveiką valgį, ypač, jei 
į juos primaišyta kitokių prie
skonių. Visą laiką girdėdavau 
pasakojimus apie vieną elgetą, 
kuris, prisirinkęs prieš Kalėdas 
įvairių gėrybių, turėjo ir pilną 
maišą tų avižinių miltų. 
Eidamas per ežerą, pamatė 
mažą eketę, ir atėjo jam į galvą 
mintis, kad galima čia pasi
daryti skanaus valgio iš tų 
miltų. Jam atrodė, kad labai 
daug miltų turi; sunku buvo 
juos ir neštis. Tai jis malda 
kreipėsi į Dievą ir pylė miltus 
į mažą eketę, sakydamas:

— Viešpatie, skalsink van
denį, o miltų jau bus.

Supylęs miltus į eketę, pama 
tė, kad miltų nei košės nėra. 
Paskui elgeta Dievui skundėsi:

— Nemaniau, kad Tu taip 
greitai ir gerai maldas išklau
sai...

Jeigu priskaitysi dviejų rūšių 
kisielių, avižinį ir spanguolinį, 
„sližikus” su aguonų pienu, tai

sargiai reikia kilpą užnerti ant 
kakliuko. Man gaila būdavo to 
paukščiuko, nes, taip pagavus, 
paukščiukas gali pasismaugti. 
Kiti taip pagaudavo ir, pasi
džiaugę savo darbu bei paukš
čiuku, vėl jį paleisdavo.

Ant mūsų obels atlėkdavo 
tokie geltoni paukšteliai: 
sparniukai juodi, galvytė juoda 
su baltu ruoželiu. Jie labai 
vikrūs. Nunešdavau kanapių 
grūdelių, kuriuos jie greitai 
sulesdavo. Atėjo mintis, kad aš 
galiu juos pagauti. Ant lentelės 
pritvirtinau daug ašutinių 
kilpelių, pripyliau kanapių 
grūdelių ir pro langą žiūrėjau, 
kaip tie geltoni paukšteliai 
atlėks ir kaip jie elgsis. O jie 
tuojau ir atlėkė, atsitūpė ant 
lentelės krašto, palesė ir vėl 
nuskrido. Žinoma, tikėjau, kad 
jie apsipras ir bus drąsesni, pra
dės atsitūpti ant tos lentelės.

Negalėjau naktimis miegoti. 
Už kelių dienų bus Kūčios, o 
man atrodė, jei turėčiau tą 
paukštelį, tai aš jį per Kūčias 
kambaryje paleisčiau skrajoti, ir 
visiems būtų didelis džiaugs
mas, o po Kalėdų galėčiau jį ir 
paleisti, nes lauke jam galbūt 
linksmiau. Kelias dienas pro 
langą žiūrėjau, stebėjau ir 
laukiau, kada tie gražūs paukš
teliai atskris. Atskrido šarka, 
kuri irgi gražiai atrodė, uodegą 
pasukinėjo, apsidairė, pašoki
nėjo ir vėl nuskrido. Po jos at
skrido ir tų gražiųjų paukštelių 
būrelis. Matau, kaip vienas 
kojytėm pakapstė grūdelius ir 
įkliuvo į kilpą.

Lyg širdį kas man pakuteno. 
Iš džiaugsmo surikau: „Paga
vau!” Išlėkiau basas išlaisvinti 
paukštelį iš kilpų. Mama prie 
krosnies kažką virė, o aš 
palikau atviras duris. Ji ant 
manęs šaukė, kam neuždariau 
durų. Aš su paukščiuku 
nulėkiau į kluoną, kur vyrai 
rugius spragilais kūlė. Iš 
džiaugsmo nejutau, kad kojom 
labai šalta. Vyrai sustojo kūlę 
ir klausė, kas atsitiko. O aš 
jiems rodžiau tą gražųjį paukš
telį. Jie tada sustojo apie mane 
ir pamatė, kad basas, liepė bėgti 
kuo greičiausiai namo. Dėdė 
paprašė, kad aš jam duočiau 
pažiūrėti, kaip gražus tas mano 
paukščiukas. Jis jį paėmė iš 
manęs, išėjo į lauką ir kaip 
akmeniuką metė aukštyn. Ma
čiau, kaip paukščiukas lėkė su
glaudęs sparnelius, o paskui tik 
apsisuko ir nuskrido į miškelį 
už kluono.

Dar prie stalo pynėsi galvoje gir- 
ir bus pagal apaštalų skaičių dėti Kristaus užgimimo vaizdai: 
dvylika patiekalų. jautis ir asilas už ėdžių, kur vai-

Po kūčių vakarienės būdavo kelis Jėzus guli, ėda šieną,
šventi pokalbiai. Seneliui labai 
patikdavo kalbėti apie Adomą ir 
Ievą, pirmuosius mūsų tėvus. 
Jis lyg būtų buvęs tenai, pasa
kodavo, kaip angelas Adomą ir 
Ievą iš rojaus išvarė. Senelis 
pasakodavo apie savo senovės

VESTUVIŲ PUOTA
Š.m. lapkričio 18-tos rytą, 

Simsbury, CT., Šv. Kotrinos Šie
metes bažnyčion, kuri nuosta
biai atsiveria didele stikline 
siena į N. Anglijos kalnus, kal
vas, ūkius, susirinko daug gimi
nių, draugų ir bendradarbių 
dalyvauti Ritos Gylytės ir Min
daugo Iannace Moterystės sak
ramento iškilmėse. Tai Min
daugo krikšto tėvas ambasado
rius Adolfas ir Birutė Šlepe- 
tytė-Venskai iš Prancūzijos, 
Ritos krikštatėviai — dr. Julius 
ir Barbara Gyliai iš Ohio, dr. 
Vytas ir Danutė Gyliai iš Texas, 
Ritos draugė Rita Bureikaitė iš 
Washington, D.C., Gylių šeimos 
draugas Marijus Prapuolenis iš 
Illinois. Daugumą garbingų sve
čių sudarė atvykę iš artimesnių 
valstijų. Ne tik valstijos, bet ir 
įvairios tautinės grupės buvo 
atstovaujamos, todėl iškilmės 
vyko anglų kalba, nors abu 
jaunieji kalba lietuviškai, 
nepaisant, kad nuo kūdikystės 
augo ir mokėsi nepalankiose lie
tuviškumui sąlygose. Tai abiejų 
tėvų nuopelnas.

Rita — dr. Jono ir Izolinos 
Gylių duktė, Mindaugas — 
sūnus dr. G. Iannace ir dr. 
Aldonos Šlepetytės. Abu ak
tyvūs bažnyčios gyvenime. Rita 
lektorė savo parapijoje Bostone, 
o Mindaugas padėjo suorgani
zuoti kun. Tonellotto „Radio 
Maria” programą New Yorke. 
(Nuo tada užsimezgė jų draugys
tė). Tam jis buvo puikiai pasi
ruošęs, nes turi M.A. komuni
kacijos mene iš New York In
stitute of Technology ir yra

kūčias. Ir senovėje kūčių stalas 
buvo apkrautas šienu. Mums 
buvo įdomu, žinoti, kodėl tik per 
kūčias stalas apkrautas šienu. 
Tada prasidėdavo visa istorija 
apie Kristaus užgimimą.

Stalas apkraunamas šienu 
Viešpaties Jėzaus užgimimui at
minti. Kai niekas šv. Šeimy
nėlės Betliejuje nepriėmė, tai 
Juozapas surado Betliejaus pa
kraštyje tokią gyvuliams 
užvėją, kur buvo jautis. 
Užgimęs vaikelis Jėzus labai 
kentėjo nuo šalčio. Jo lopšelis 
buvo šaltos jaučio ėdžios. Iš 
jaučio Juozapas paėmė šieną ir 
sudėjo į ėdžias. Jautis užgimusį 
Jėzulį saugojo nuo šalčio. Kad 
šilčiau būtų, jis ant Jėzulio 
kvėpavo, ėsdamas tą šieną. Šv. 
Šeimynėlė buvo jaučio svečiai, 
todėl jautis ir turėjo savo būdu 
pagloboti gimusį Šv. Vaikelį. 
Panašiai kaip Juozapas, ir mes 
per Kūčias krauname ant stalo 
šieną.

Nuo stalo šieną tik per Kalė-, 
das anksti rytą išdaliname 
gyvuliams. To šieno betgi 
negalima pakratyti kiaulių 
tvarte. Šv. Rašte parašyta, kad 
kiaulėms nereikia šventų 
valgių. Pagaliau ką gi kiaulės 
apie Dievą išmano! Reikia gy
vuliams, bet ne kiaulėms, daug 
vandens į lovius pripilti, nes 
Kalėdų vidurnaktį vanduo vynu 
pavirsta. Gyvuliai, atsigėrę to 
vyno, pradeda kalbėti tarp 
savęs.

Vidurnaktį ateina mirusiųjų 
vėlės į savo buvusius namus. 
Reikia ant stalo palikti valgių, 
kad jos pamatytų, ką mes 
valgom. Joms rūpi, kaip mes 
gyvename.

Tokie pasikalbėjimai pas mus 
labai ilgai užtrukdavo, bet vi
durnaktį niekas nematė, kai 
vanduo pavirsdavo vynu ir 
niekas negirdėjo, kaip gyvuliai 
kalbėjo. Iš po staltiesės trauk
davome šieno vejas. Kieno veja 
ilgesnė, tai tas ilgiau gyvens.

mūsų gyvuliai ruošiasi vis 
kalbėti, bet negali nieko 
pasakyti. Saldus miegas užeina, 
o rytojaus dieną jau nebematai 
šieno.

Tai toks įdomus Kūčių vaka
ras.

gaj ir Rita, esate žemės drus
ka!... jūs pasaulio šviesa... Jis 
jus pašaukė eiti ir skelbti Jo 
meilę mažiau ar visai jos nepa- 
tyrusiems, nelaimingiems, nu
skriaustiems vargšams, nes tai 
gali būti vienintelė Evangelija, 
kurią kai kurie iš jų skaitys... ta 
Evangelija — jūsų darbai, ku
riuos esate pašaukti atlikti, kad 
ir jie garbintų Tėvą danguje. 
Jūs gavote didelį kraitį iš savo 
senelių, tėvų... esate atsa
kingi juo dalintis prieš Dievą ir 
žmones.

Bažnytinių iškilmių pabaigo
je kunigas perskaitė šv. Tėvo 
palaiminimą ir perdavė šv. Tėvo 
Rožančių — retą dovaną, gautą 
diplomatiniu keliu per ambasa
dorių Adolfą Venskų — Mindau
go krikšto tėvą.

Iškilmingas priėmimas — pie
tūs vyko Simsbury viešbučio 
salėje, netoli Šv. Kotrynos 
Sienietės bažnyčios.

Lietuvišku papročiu, jaunuo
sius, žengiančius per Ritos 
išaustų juostų vartus (ji būdama 
studentė kelias vasaras mokėsi 
pas dail. A. Tamošaitienę Ka
nadoje!) sutiko tėvai su duona, 
druska ir vynu. Vėliau, keliant 
tostą už jaunuosius, lietuviai 
svečiai sugiedojo ilgiausių metų. 
Vaišes prasminga malda pradė
jęs kun. Tonellotto vėliau jau
niesiems įteikė Dievo Motinos 
paveikslą — simbolį „Radio 
Maria”, kaip padėką Mindau
gui ir prisiminimą, kad Ji būtų 
visuomet jų gyvenimo dalimi.

Pokyliui vadovavo sesers 
Viktutės vyras dr. Robert 
Morin, paaiškinęs lietuviškų 
papročių prasmę ir nuotaikin
gai, gražiu humoru, atskleidęs 
ne vieną jaunųjų susitikimo 
„paslaptį”. Turtingos vaišės

masinių informacijos priemonių 
(media) specialistas, Passaic 
kolegijos, N.J., administra
torius. Pasireiškia ir kaip moks
linių programų režisierius ir 
direktorius televizijoj New 
Yorke. Rita yra baigusi Cornell 
universitetą, o jurisprudencijos 
doktoratą gavusi State Univer- 
sity of New York teisės mokyk
los ir yra partnerė didelėje Mor- 
risson, Mahoney ir Miller advo
katų firmoje, Bostone. Juos abu 
sieja bendri pomėgiai: meilė 
gamtai, menui, literatūrai, 
muzikai, sportui ir gili krikš
čioniška gyvenimo filosofija! Ji 
ryškiai spindėjo visose vestuvių 
apeigose.

Ritai ir Mindaugui Moterys
tės sakramento iškilmės Bažny
čioje buvo pati svarbiausia 
vestuvių dalis. Jie pasirinko 
skaitinius, Evangeliją, rašė 
maldas ir šv. Mišių metu jas 
patys skaitė, prisimindami savo 
brangius mirusius: brolį Rimą 
(tragiškai žuvusį alpinistą), 
senelius; dėkojo tėvams, krikš
tatėviams, seseriai ir jos šeimai, 
draugams, kuriuos Dievas siun
tė jų gyvenimuose ir kurie 
įdiegė meilę ir Dievui, Bažny
čiai, Žmogui. Liturgijos detalės 
buvo naujos ir prasmingos. Ritą 
ir Mindaugą prie altoriaus ly
dėjo jų tėvai ir pabučiavę ati
davė vieną kitam. Aukojimui 
prasidedant, tėvai uždegė 
dvejetą žvakių. Nuo jų paėmę 
liepsnos, jaunieji uždegė vieną 
— altoriaus viduryje!

Momentas, kai jie stovėdami 
vienas prieš kitą movė žiedus ir 
tvirtais balsais tarė priesaikos 
žodžius mylėti vienas kitą ligi 
mirties, palietė visus, ir gir
dėjau, ne vieną vedusiųjų porą 
giliai sujaudino.

Aukas nešė, skaitinius skaitė 
plačios giminės nariai. O giedojo 
visa bažnyčia! Tai retenybė. Bet 
italai gražiabalsiai, o nuo jų 
neatsilieka ir lietuviai! Jaunie
ji paruošė gražiai apipavidalintą 
mišiolėlį su skaitiniais, jų 
sukurtomis maldomis ir giedo
jimo tekstais, tad buvo tikras 
malonumas aktyviai dalyvauti 
apeigose, tuo labiau, kad ir 
vargonininkas ir kantorius — 
profesionalai, atvykę iš Ritos 
parapijos Bostone, vadovavo gie
dojimui.

Ir jaunųjų palyda buvo kitokia 
nei įprasta matyti. Nebuvo pa
mergių. Ritą lydėjo jos sesuo dr. 
Viktorija Gylytė-Morin su dr. 
Alexander Kmeta, Mindaugo 
artimiausiu draugu, o prieš 
juos, su gėlių puokštelėmis 
rankose, 8 metų Lisa-Maria ir 
6 metukų Kristina, Viktorijos ir 
dr. Robert Morin dukrelės. Ei
senos gale — keturi Mindaugo 
giminaičiai. Viskas labai iš
kilmingai, bet ir jaudinančiai 
šiltai.

Visi jautėsi ne stebėtojai, bet 
dalyviai ir Eucharistijos, ir Mo
terystės sakramento prie alto
riaus ir bažnyčios viduryje susi
jungę bendra malda. Tai kuni
go Walter Tonellotto nuopelnas, 
kuris savo charizmatine asme- , 
nybe, padėjo tapti viena. Norė
tųsi daug minčių iš jo giliai 
prasmingo pamokslo pažerti, 
bet tam ne laikraščio skiltys. 
Užteks pasakyti, kad Moterys
tės sakramentą — sandorą tarp 
vyro ir žmonos bei iš to iš
sivysiantį šeimos gyvenimą, jis 
palygino su Dievo Trejybėje gy 
venimu: Meile — Šv. Trejybės 
paslaptimi. Kalbėdamas apie 
jų pasirinktos Mato evangelijos 
eilutes... druską ir šviesą, jis 
įsakmiai tarė: „...jūs, Mindau-

• Panevėžyje spalio 29 d. 
lankėsi ir šv. Mišias Kristaus 
Karaliaus katedroje aukojo 
Drezdeno (Vokietija) vyskupas 
.augziliaras G. Weinholdas. Per 
pamokslą vyskupas sveikino 
susirinkusius tikinčiuosius, 
džiaugėsi jų tikėjimo tvirtumu 
ir linkėjo ištvermingai pakelti 
gyvenimo išbandymus^plankė 
Kryžių Kalną.

įvairiausiais užkandžiais, val
giais ir gėrimais jau ir taip gerą 
nuotaiką dar labiau pakėlė. Šo
ko visi: ir 6 metukų Kristina ir 
90 metų Mindaugo dėdė Umber- 
to. Niekad neteko būti italų 
šventėse, bet, juos stebint, buvo 
aišku, kad jie labai gražiai 
moka šokti bei linksmintis! 
Penkios valandos praėjo nepa
stebint laiko tėkmės.

Puotai besibaigiant kalbėjo 
jaunųjų tėvai ir abu jaunieji. 
Jaunosios tėvas džiaugėsi šeima 
į kurią jo duktė įeina, linkėjo 
tęsti Gylių šeimos lietuviškas 
tradicijas. Jaunojo motina pasi
džiaugė, kad Mindaugas kuria 
lietuvišką šeimą ir kad jaunoji 
pora perėmė religines, tautines 
ir šeimos vertybes. Jaunoji 
dėkojo, kad, nepaisant daugelio 
reikalų ir poreikių kiekvieno 
gyvenime, juodu jaučiasi labai 
pagerbti, kad svečiai galėjo 
dalyvauti jų sandoros, kaip vyro 
ir žmonos, šventėje ir dalintis jų 
džiaugsmu. „Mes dėkojame Die
vui už jūsų buvimą ne tik šian
dien, bet viliamės, kad tas 
nuoširdumas tęsis ir toliau”, — 
baigė Rita.

Svečiai buvo įvairių tautybių, 
rasių, religijų. Visus jungė 
džiaugsmas stebint šokančius 
jaunuosius ir svečius, bet iš
skirtinai jautėsi stipri krikš
čioniška religinė dvasia, todėl 
ypač taiklūs buvo Mindaugo žo
džiai — Evangelijos eilutės: 
„Tie, kurie gyvena meilėje, 
gyvena Dievuje ir Dievas juose. 
Meilė yra tai, kas mus visus ap
jungia”.

Lai juos lydi Dievo malonės 
paženklinti metai.

Aldona Prapuolenytė

Rita Gylytė ir Mindaugas Iannace.

American Travel Service

Linkime visiems

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų

Švenčių proga mūsų raštinė bus uždaryta: 
gruodžio 23-26 d.d. 
gruodžio 30 - sausio 1 d., 1996

American Travel Service 
9439 S. Kedzie, Evergreen Park, IL 60805-2325

Ph. 708-422-3000 800-422-3190

FAX 708-422-3163
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AKIMIRKOS IŠ IX 
MOKSLO IR KŪRYBOS 

SIMPOZIUMO
BRONIUS JUODELIS

Vilniaus Pedagoginio uni
versiteto III rūmų vestibiulis 
1995.11.22 rytą, - kaip užkliu
dytas skruzdėlynas. Tai ne stu
dentai, beskubą į paskaitas. Čia 
profesūra, susirinkusi iš 
Lietuvos aukštųjų mokyklų. Čia 
ir inžinierių būrelis iš Amerikos 
su dviem profesoriais — Tomu 
Remeikiu ir Zenonu Rekašium, 
apsupę buvusio VIII simpo
ziumo tarybos pirm. Albertą 
Kerelį.

— Sveiki atvykę! Prašau prie 
registracijos,. — pro vešlią 
barzdą šypsosi prof. Kazimieras 
Pyragas, šio renginio šeimi
ninkas.

— Koks registracijos mokes
tis? — klausiu simpatiškų pa
tarnautojų.

— Svečiams nereikia.
— O už leidinį, programą?
— Nėra. Jūs svečias iš Ame

rikos.

1

to valdybos narys mokslui dr. 
Vitolis Vengris.

Plenariniai posėdžiai

Pirmoji plenarinė simpoziumo 
sesija nagrinėja vieną svarbiau
sių šiandieninės Lietuvos temų 
— „Švietimo ir mokslo reforma 
Lietuvoje”. Prelegentais buvo 
pakviesti Lietuvos mokslo ir 
Švietimo šulai — profesoriai: 
Vladislovas Domarkas, Leonas 
Kadžiulis, Vilius Grabauskas, 
Rolandas Pavilonis, Steponas 
Ašmontas, Benediktas Juodka 
ir dr. Darius Kuolys. Visų skun
das — lėšų stoka iš valstybės 
iždo. Trūksta naujų mokslinių 
priemonių. Nėra lėšų universi
tetų naujoms patalpoms bei 
senųjų remontui. Nėra lėšų 
mokslininkų išlaikymui, jų prie
auglio paruošimui. Nebėra 
mokslinių projektų, užsakymų

Iš Mokslo ir kūrybos simpoziumo (iš kairės): prof. Vytautas Landsbergis, 
Leonas Maskaliūnas (iš Čikagos) ir prof. Kazimieras Pyragas.

Su dviejų kilogramų svorio 
„Tezių” leidiniu gaunu ir Lietu
vos mokslininkų laikraštį 
„Mokslo Lietuva”. Jo įžanginis, 
šio simpoziumo proga, parašytas 
arch. Alberto Kerelio.

— Amerikietį iš tolo pažinsi — 
sustabdo stambus žilaplaukis 
ponas. Žiūriu į jo kortelę atlape. 
H. Jasiūnas.

— Nežinai, kad sveikiniesi su 
klasioku iš 1944 metų?

— Henrikas, iš septintos 
klasės! — atpažįstu pagal nese
niai gautą laišką ir nuotrauką. 
Vilniaus universiteto docentas. 
Simpoziumo dalyvis.

Garsiakalbiai visus kviečia į 
auditoriją simpoziumo atidary
mui.

— Ponas, norėčiau keletą 
klausimų. Aš žurnalistė iš 
„Dienos” redakcijos, — sustab
do spaudos atstovė.

— Dabar atidarymas. Gal po 
jo, — atsiprašau.

Universiteto auditorija, gal 
tūkstančio vietų, prisipildo. Sto
vintieji užpildo šoninius takus. 
Erdvioje scenoje prezidiumo 
3talų virtinė su mikrofonais ir 
pagrindinis pultas pirmininkau
jančiam. Akustika prasta ir re- 
kordavimo aparatėlyje viskas 
susilieja.

Simpoziumo atidarymui pir
mininkauja tarybos pirmi
ninkas prof. Vytautas Lands
bergis. Jis sveikina susirinku
sią „pasaulinę lietuviją”, 
seimo, valdžios narius, susi
rinkusius mokslininkus iš pla
taus pasaulio, praėjus dvejiems 
metams po VIII simpoziumo 
Čikagoje. Neatvykus Lietuvos 
Respublikos premjerui Adolfui 
Šleževičiui, vyriausybės vardu 
sveikina Švietimo ir mokslo 
ministras prof. Vladislovas 
Domarkas.

— Mums ypač svarbu bend
rauti s»u išeivija Lietuvos 
mokslo ir švietimo stiprinimui, 
— priminė ministras.

Išeivijos atstovas arch Alber
tas Kerelis sveikinimo žodyje 
pabrėžė „Mokslo Lietuva” laik
raščio įžanginiame straipsnyje 
nusakytą šio simpoziumo 
reikšmę ir jo rengėjus.

JAV LB vardu sveikino kraš-

Belmont/Laramie
5150 W. Belmont 
Tel. 312-685-2020

Belmont/Central
5637 W. Belmont 
Tel. 312-237-4747

vimo sričių daug. Politika, 
kultūra, menai, spauda ir visus 
jungianti socialinė plotmė su 
panašiomis vertybėmis, panašia 
dvasine kultūra, vienas kito 
problemų supratimu, bendra 
kalba.

Dabartine Lietuvos būklę, kur 
vyrauja „laukinis kapitaliz
mas” ir nesąžiningumas išei
vijai sunku suprasti ir dar sun
kiau toleruoti. Kaltę tinka skir
ti okupacijos pasekmėms ir da
bar valdantiems biurokratams. 
Išeivija Vakaruose buvo pra
šoma ir toliau rūpintis, veikti 
Lietuvos nepriklausomybės 
išlaikymo labui. Lietuva buvo 
paprašyta „numesti rūbą seną, 
kurį užvilko svetimi”, pagal 
Maironį, atstatyti moralines 
vertybes ir išlipti iš apatijos duo
bės.

Uždaromoje simpoziumo sesi
joje prof. V. Landsbergis apskri
to stalo diskusijas pavadino 
sėkmingiausia šio simpoziumo 
dalimi.

Važiuojam į Kauną

Kad „nesupyktų” buvusi lai
kinoji sostinė, antroji simpo
ziumo diena buvo skirta Kau
nui, Vytauto Didžiojo universi
tetui.

Ankstyvą Lietuvos kariuo
menės šventės rytą su -7° C šal
tuku, du nepilni autobusai su 
užšalusiais langais iš Vilniaus 
dundėjo į Kauną. Čia labai tiko 
pūkiniai apsiaustai, tik mažai 
kas iš mūsų juos turėjom.

— Pats turbūt Sibirą lankyt 
pasiruošęs, — kalbinau gal vie
nintelį, žiemai pasiruošusį, prof. 
Z. Rekašių.

— Gal ne. Dabar juk veltui 
neveža.

Autobusas šildymo neturėjo. 
Mažai šilumos radome ir Vytau
to Didžiojo universiteto audito
rijoje, sutinkant rektoriui prof. 
Broniui Vaškeliui.

— Ar matėte lietuviškas tan
ketes?

— Matėme. Prie Karo muzie
jaus. Čia minima Lietuvos ka
riuomenės šventė.

Gal dėl šios šventės nei pusė 
auditorijos kėdžių nebuvo 
užpildytos. Plenarinės sesijos 
„Naujausioji Lietuvos istorija” 
prelegentai: prof. Vytautas 
Landsbergis, dr. Valentinas 
Brandišauskas ir dr. Arvydas 
Janušauskas analizavo 1941 
metų lietuvių tautos sukilimą 
prieš Sovietų Sąjungą, pokario 
rezistencijos kovas prieš antrą-i 
ją sovietų okupaciją ir atgimimą 
su Sąjūdžiu bei 1990 m. kovo 11 
d. Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo paskelbimą. Prof. V. 
Landsbergis plačiau nušvietė 
nuo tada besitęsiančius 
nepriklausomybės atkūrimo 
kelius ir klystkelius iki šių 
dienų.

Sesijos metu, į pirmą eilę atsi
sėdęs, su Krivių — krivaičių

iš užsienių (iš buvusios SSSR) ir 
didėja mokslininkų nedarbas. 
Ne visai aiškiai nuskambėjo ir 
švietimo ministro pareiškimas 
dėl vidurinių mokyklų ir gimna
zijų programų suvienodinimo. 
Ar gabiųjų, darbščiųjų mokslei
vių ir jų mokyklų programos 
turi būti to paties lygio, kaip ir 
atsiliekančių, ir sąlygų neturin
čių mokyklų?

Labai įtikinančiai aidėjo buv. 
švietimo ministro dp, Dariaus 
Kuolio pareiškimai, kad moks
las, jo darbuotojai visų pirma 
turi tarnauti valstybės švieti
mui, tuo siekiant krašto gerovės 
ir tinkamo piliečio ugdymo.

Apskrito stalo diskusijos

Simpoziumo pirmos dienos 
vakare, šaltoje pedagoginio uni
versiteto valgykloje susirinkę 
arti 50 dalyvių nagrinėjo Lietu
vos ir išeivijos santykius. Pirmi
ninkavo prof. Vytautas Lands
bergis, padedant prof. K. Pyra
gui. Tema labai plati. Santykia

AMTA
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Kariuomenės šventėje Kaune važiuoja tanketė su lietuviška trispalve.

barzda ir plaukais stambus 
ponas nuolat žvalgėsi į mane ir 
piešė. Per visą sesiją.

— Čia jūsų portretas. Kaip 
jūsų pavardė? Iš Amerikos?

— Taip iš Amerikos. Bet por
treto aš neprašiau, — nustebau.

— Prašyt nereikia. Aš esu 
žurnalistas, dailininkas ir daini
ninkas. Iškvieskite mane į 
Ameriką. Visų jūsų draugių 
portretus nupiešiu. Ir koncertus 
suruošime. Tik iškvieskite.

— Iškviesti negalėsiu. O kiek 
jums skolingus už portretą? — 
nežinojau, ką daryti su juo. 
Panašumas buvo šioks toks.

— Keletą desėtkų. Sunku da
bar dailininkams Lietuvoje. O 
gal kokį siuntinėlį pasiųstumėt? 
Kaip?, — nepaleido.

— Atsiprašau, manęs laukia 
televizijos interviu, — šiaip taip 
atsikračiau visur uždarbiau
jančio dailininko, jam į ranką 
įspausdamas penkias dešimtis 
litų.

Vilniaus valstybinė televizija 
jau laukė su klausimais vaka
ro „Panoramai”. Su dviem 
Kauno TV laidomis jau 
susitikau.

— Kuo išeivija organizuotai 
gali padėti Lietuvai be labdaros, 
be finansinės pagalbos? — 
klausė „Panorama”.

— Švietimo srityje. Per AP
PLE seminarus, — prisiminiau 
pirmiausia, paminėdamas ir 
kitokią paramą sveikatos sri
tyje.

— Kodėl nepaminėjai mokslo 
ir kūrybos simpoziumų? — 
vėliau mane barė Albertas 
Kerelis.

— Nežinau, ar jūsų patari
mais pasinaudojo mokslinės in
stitucijos Lietuvoje? Ar 
pasinaudos?

Papietavus tęsėsi sekcijų posė
džiai universiteto klasėse, man 
besiklausant prof. Z. Rekašiaus 
pranešimo, kaip eksportuoti Ig
nalinos atominę elektros ener
giją į Rytų ir Vakarų Europą.

Paskutinė simpoziumo 
diena

Paskutinei dienai liko dvi 
svarbios plenarinės sesijos. Pir
moje apie Lietuvos politiką ir

Ten Ir atgal
Vilnius $540
Riga $540
Tallinn $540
Minsk $540

Į vieną pusę
Vilnius $380
Riga $380
Tallinn $380
Minsk $380
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ekonomiką pranešimus davė 
prof. V. Landsbergis, prof. K. 
Glaveckas, prof. E. Vilkas ir dr. 
Gediminas Vagnorius. Tema 
labai plati, su skirtingais 
žvilgsniais iš kairės ir iš 
dešinės. Prof. E. Vilkas teigė, 
kad Lietuvos valdžia neturi 
įtakos Lietuvos ekonominiam 
vystymuisi. Į tai atsakė dr. G. 
Vagnorius, kad toks prof. E. 
Vilko teigimas nesutampa su 
ekonomijos mokslu,nei su 
esama gyvenimo realybe. Vy
riausybė, valdžia nustato 
mokesčių sistemą, importo-eks
porto reguliavimus ir finansų 
politiką. Visa tai turi nepapras
tai didelę reikšmę krašto ūkiui, 
pramonei ir prekybai, nuo ko 
priklauso viso krašto eko
nominė būklė. G. Vagnorius 
smarkiai kritikavo kenksmingą 
valdžios politiką dėl dirbtino lito 
— doleriais santykio palaikymo, 
nes labai didelis abiejų valiutų 
infliacijos skirtumas išstumia 
visus dolerius į užsienį, o Lietu
vai lieka milijonais gaminamų 
beverčių (pirkimo ir uždarbio 
požiūriu) litų perteklius. Dole
riu paremta prekyba su užsie
niu žlugdo Lietuvos ūkį, pramo
nę ir vidaus prekybą, o prekiau
tojai su užsieniu, infliacinius 
litus iškeitę į dolerius, Lietuvoje 
uždirbtą didelį pelną krauna į 
užsienio bankus. Didelis kri
tikos sulaukė ir apleistas žemės 
ūkis, bankų kontrolės stoka, 
energijos kainų išpūtimas ir 
efektyvumo stoka valstybės 
valdyme ir žmonių aprūpinime.

Dienos antroji plenarinė sesija 
„Energetika ir ekologija” turėjo 
tris prelegentus. Prof. Jurgis 
Vilemas apgailestavo didelį 
energijos praradimą dėl blogos 
gyvenamų namų statybos ir 
įmonių neefektingo naudojimo. 
Prof. Romualdas Lekevičius 
nagrinėjo su ekologija surištus 
genetinius poveikius. Dr. 
Evaldas Vėbra kritikavo da
bartinę energetikos politiką, be 
žvilgsnio į ateitį. Inž. Algirdas 
Stepaitis rūpinosi Mažeikių naf
tos pramone, saulės ir vėjo ener
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gijos Lietuvoje panaudojimu.
— Lietuvoje niekad nebuvo 

tiek vėjo, kai dabar. Iš kairės ir 
iš dešinės. Tik niekam ne į 
naudą — pastebėjo klausytojas.

Uždarymas
Į simpoziumo uždarymą at

vykęs Lietuvos Respublikos pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
savo žodyje sveikino simpo
ziumo rengėjus ir dalyvius, 
linkėdamas, kad mokslininkai, 
kūrėjai dirbtų dėl geresnės 
Lietuvos ateities. Apgailestavo 
Vilniaus universiteto auto
nominės kompetencijos peržen
gimą dėl studentų atleidimų 
nuo mokesčių, kas nusakyta 
Lietuvos konstitucijoje. Patarė 
į būsimus simpoziumus pakvies
ti vyriausybės, seimo, jo komi
sijų narius, siekiant artimesnio 
bendravimo.

Uždaromąjį žodį tarė arch. 
Albertas Kerelis, visiems dėko
damas, visus kviesdamas į X 
Simpoziumą Čikagoje.

IX Pasaulio lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziumo uždarymo 
pirmininkas prof. V. Domarkas 
dėkojo visiems planavimų ir 
sekcijų posėdžių dalyviams. 
Tarybos pirm. prof. V. Lands
bergis dėkojo lietuvių išeivijai 
už šių simpoziumų „pagim
dymą” ir į Lietuvą perkėlimą. 
Jų svarba yra didesnė Lietuvai, 
negu išeivijai, kurios darbai ir 
pastangos dar ilgai bus reikalin
gos Lietuvos gerovei.

Išeivijos padėkos plaketes šio 
IX simpoziumo pagrindiniams

AIR
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 

Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje
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rengėjams prof. V. Landsbergiui 
ir prof. K. Pyragui įteikė Algir-. 
das Stepaitis ir Raimundas 
Slėnys.

Užbaigimo pokylis

Banketas, kurį tenka vadinti 
priėmimo vardu į „Karolinos” 
viešbučio salę sutraukė ne tik 
simpoziumo dalyvius, bet ir 
kitus žymius vilniečius bei jų 
svečius. Liejosi įspūdžiai, nau
jos pažintys, senų pažinčių 
atnaujinimas. Čia su lietu
vaičiais susitiko ne tik išeiviai 
iš JAV, bet po vieną iš Australi
jos, Latvijos ir Sankt Petersbur- 
go.

Garbingo amžiaus prof. Leo
nas Kadžiulis į vieną kampą su
traukė ir dainininkų būrį, kur 
stipriai pasireiškė ir dalyviai iš 
Čikagos. Čia ištisą valandą 
skambėjo „Žemėj Lietuvos ąžuo
lai žaliuos”, „Bijūnėlis žalias”, 
„Ar aš tau, sese, nesakiau” ir 
kitos populiarios dainos.

IX PL mokslo ir kūrybos 
simpoziumas jau praeityje. Jo 
dalyviai, Lietuvos aukštųjų mo
kyklų rektoriai, dekanai, pro
rektoriai, profesoriai ir docentai 
vėl grįžo į savo auditorijas, 
klases ir kabinetus. Grįžome ir 
mes šiapus Atlanto su lietu
viškomis slogomis ir be jų. Grį
žau su mintimi, kad ateinantys 
mskslo ir kūrybos, o gal preky
bos ir pramonės simpoziumai 
būtų rengiami tik Lietuvoje. Tik 
jai tie simpoziumai gali labiau
siai pasitarnauti.

LABVU

Warwick, NY 10990 
Tel.(914)258-5133

Rochester:
(716)232-4111
Pittsburgh:
(412)481-6222

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr„ Reston, VA 22090, 
tel. 703)471-4711

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ

VYRIAUSYBĖ PADIDINO 

AKCINIO KAPITALO DALĮ

Vyriausybė nusprendė padi
dinti savo akcinio kapitalo dalį 
Žemės ūkio banke nuo 51 iki 93 
proc. Kapitalas bus didinamas 
iš valstybės lėšų iki 140 mln 
litų. Tuo tarpu Lietuva yra 
įsipareigojusi Tarptautiniam 
valiutos fondui iki kitų metų 
pabaigos sumažinti valstybės 
dalį trijuose valstybiniuose 
komerciniuose bankuose — Že
mės ūkio, Taupomajame ir 
Valstybiniame komerciniame — 
iki 20 proc. Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Kazys 
Ratkevičius pasakė, kad ši 
nuostata bus keičiama. Jo nuo
mone, ne taip svarbu, kas 
valdo bankus — valstybė ar 
privatus kapitalas. Svarbiausia, 
kad būtų didinamas jų kapita
las, pranešė žinių agentūra 
BNS.

Kiti bankininkystės stebėtojai 
tvirtino, kad Žemės ūkio banko 
kapitalas buvo padidintai su 
Tarptautinio valiutos fondo 
pritarimu patenkinti Pasaulinį 
banką. Pastarasis tarptautinis 
plėtros bankas būtent norėjo 
pervesti 30 milijonų dolerių į 
Žemės ūkio banką, sukurti jame 
fondą, iš kurio būtų duodamos 
paskolos ūkininkams. Tačiau 
Pasaulio banko valdininkai rū
pinosi, kad Žemės ūkio bankas 
nebuvo pakankamai mokus, 
kad galėtų siūlomą žemės ūkio 
programą įgyvendinti. Vyriau
sybės sprendimas, kapitalą savo 
lėšomis padidinti turėtų pagrei
tinti šios Pasaulio paskolos 
išmokėjimą.

AR PAKILS „PRIENŲ 

AVIACIJA”?

Anglai pasiūlė Prienuose ga
minti angliškus sklandytuvus. 
Jie mano, kad Prienuose pakan
ka ir specialistų, ir įrangos, kad 
per metus būtų galima paga
minti bent 10 sklandytuvų. 
Pasak „Edgley Aeronautics 
Ltd.” firmos savininko Johno K. 
Edgley, jis Anglijoje radęs tik 
vieną tokią gamyklą, tačiau 
tenykštės gamybos kaštai daug 
didesni negu Prienuose. Vienas 
Prienuose pagamintas sklan
dytuvas kainuotų apie 26,000 
dolerių. Manoma, jog per 
metus pasaulyje būtų galima 
parduoti 20-40 J. Edgley 
sklandytuvų.

„Prienų aviacijos” vyriausia
sis konstruktorius Klemas Juo- 
čas „Lietuvos rytui” angliškų 
sklandytuvų gamybos perspek
tyvas vertino santūriai. Jo 
manymu, dabar visos pajėgos 
turėtų būti skirtos amerikiečių 
projektui įgyvendinti. Pagal 
sutartį, prieniškiai kasmet 
turėtų pagaminti 50 naujausių 
amerikietiškų standartinės kla
sės sklandytuvų „Genesis”.

„Prienų aviacija” verčiasi 
sunkiai, o amerikiečiai neturi 
jokių finansavimo problemų ir 
prieniškiams tai labai svarbu. 
Tačiau firmą sudomino ir anglų 
pasiūlymas, juolab, kad juos 
domina J. Edgley sklandytuvo 
konstrukcija.

NAUJI „SNAIGĖS“ 

ŠALDYTUVAI

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
kitais metais Alytaus „Snaigė” 
visus šaldytuvus gamins be freo- 
no, jie naudos mažiau elektros 
energijos, pasikeis šaldytuvų 
išvaizda bei izoliacinės medžia
gos. Spalio mėn. iš 28,000 paga
mintų Šaldytuvų jau kas ketvir

tas buvo naujo modelio. Lapkri
čio mėnesį jau vienas iš trijų bus 
naujojo modelio gaminys.

Atvėsus orams, firma šaldytu
vų gamybą mažina, tačiau, pa
sak „Snaigės” prezidento An
tano Andrulionio, iki metų 
pabaigos gamybos tempai labai 
nesumažės, nors, palyginti su 
vasara, bus pagaminta 6-7,000 
šaldytuvų per mėnesį mažiau.

Prezidento teigimu, žiemą 
apie 10-15 proc. „Snaigės” 
darbuotojų bus išleisti nemoka
mų atostogų, sumažės ir darbuo
tojų atlyginimai.

Bendrovės specialistai ir tarp
tautiniai ekspertai apskaičiavo, 
kad „Snaigei” rekonstruoti 
prireiks apie 40 mln. dolerių. 
Dėl tiesioginės kredito linijos 
„Snaigė” tariasi su Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros ban
ku. Parengtas verslo planas, o 
derybų rezultatai turėtų pa
aiškėti pavasarį. Tačiau nepai
sant, ar šis bankas skirs kredi
tą, ar ne, įmonė vis tiek bus 
rekonstruojama.

Prezidento manymu, viešai iš
sakyta nuostata visas lėšas skir
ti bendrovės ateičiai, o ne 
mokėti dividendus, turėjo įtakos 
tam, kad vertybinių popierių 
rinkoje gerokai nukrito „Snai
gės” akcijų kaina.

BALDININKAI
NESISKUNDŽIA

Vilniaus „Litexpo” parodų 
centre vykusioje tarptautinėje 
parodoje „Jūsų namams” pusę 
parodos ploto užėmė lietuviškų 
baldų ekspozicija, kurią surengė 
Lietuvos baldų gamintojų aso
ciacija „Medė”. Joje — 26 baldų 
ir medienos apdirbimo įmonės, 
kuriose dirba apie 10,000 žmo
nių. Pernai asociacijos įmonės 
pagamino produkcijos už 280 
mln. litų, iš jų baldų už 185 mln. 
litų. Lietuvoje parduodami 52 
proc. gaminių, Baltijos ir Rytų 
rinkose 22 proc. Į Vakarus 
eksportuojama apie 100 pavadi
nimų baldų, daugiausia paga
mintų pagal užsakovų pro
jektus. Palyginti su 1990 m., 
dabar Lietuvoje baldų pagami
nama tris kartus mažiau.

Nors Lietuvos baldininkai 
skundžiasi nuolat sunkėjančių
gyvenimu, Lietuvoje beveik 
kiekvieną mėnesį atidaroma 
nauja baldų parduotuvė. Asocia
cijos „Medė” prezidento P. 
Ardavičiaus teigimu, tose im
portinių baldų parduotuvėse 
perka turtingieji, o lietuviškų 
baldų pirkėjas — vidutinių ar

net mažų pajamų gyventojas. 
Prezidento teigimu, importinių 
baldų pardavėjai jiems nėra 
konkurentai. Grėsmę kelia ma
žos bendrovės, gaminančios 
baldus tik pagal užsakymus 
mažomis sąnaudomis. „Medės” 
įmonėms, sumokėjus visus 
mokesčius, lieka 4-5 proc. pelno.

Nors baldininkai praranda 
Rytų bei vietos rinkas, tačiau 
yra bendrovių, kurios gamina 
Vakarams. Kaip rašo „Lietuvos 
rytas”, mažėja gamyba ir Vil
niaus bendrovėje „Skraja”, 
tačiau eksportas į Europos šalis 
nuolat didėja, atsiranda nuola
tinių pirkėjų. Daug „Skrajos” 
minkštų baldų komplektų „Vė
tra” perka japonai — jiems 
specialiai teko sumažinti fotelių 
gylį. „Skraja” kuria Vakarams 
madingos išvaizdos modelius, 
gamina Europoje paklausius 
baldus iš pušies.

KURIAMAS DEGALINIŲ 
TINKLAS

Bendrovė „Mažeikių nafta” 
pradeda kurti savo mažmeninės 
prekybos tinklą Lietuvoje, 
norėdama, nors ir pavėluotai, 
išsikovoti dalelę rinkos. De
galinės bus statomos Vilniuje ir 
Vilniaus rajone, prie Kauno- 
Klaipėdos automagistralės, Pa
nevėžyje. Pasak „Mažeikių naf
tos” generalinio direktoriaus 
pavaduotojo Sigito Butkaus, im
tis mažmeninės prekybos verslo 
teko dėl to, kad Lietuvoje nėra 
energetikos, kartu ir naftos ūkio 
plėtros strategijos. Kaip rašo 
„Lietuvos rytas”, S. Butkus 
sako, kad konkursai pirkti ma
zutą šildymo sezonui — visiškas 
absurdas, nes Lietuvoje, turin
čioje naftos perdirbimo įmonę, 
reikia rengti konkursus ne ma
zutui, o naftai pirkti, kad iš jos 
būtų galima gaminti mazutą. 
Jis taip pat pareiškė, kad 
valstybė neskatina gamyklos 
gaminti aukštos kokybės dega
lus. „Mes irgi sugebėtume ga
minti kokybišką dyzelinį kurą, 
tačiau, padidėjus savikainai, 
tuoj pat prarastume rinką, nes 
į Lietuvą plūsta pigus antra
rūšis dyzelinis kuras iš Bal
tarusijos, Ukrainos Rusijos ir 
Vakarų”.

Paklaustas, ar „Mažeikių naf
ta” galės diktuoti sąlygas 
degalų rinkoje, S. Butkus sakė, 
jog jau dabar užsienio bendrovės 
nuo litro parduodamų degalų 
patiria tam tikrą nuostolį. Kar
tu jis priminė, kad užsienio 
bendrovių, prekiaujančių dega
lais Lietuvoje, tikslai aiškūs — 
vietoj turėtos 40 proc. ikikarinės 
Lietuvos rinkos dabar valdyti 
dar daugiau. Tik lygioje konku
rencinėje kovoje „Mažeikių naf
tą” galės ką nors pasiekti.

Pasak S. Butkaus, penkeri 
metai veikianti ir pelno ne
duodanti bendroji Lietuvos ir 
Suomijos įmonė „Litofinn Ser
vice”, kurios 30 proc. įstatinio 
kapitalo priklauso „Mažeikių

Nemokamas PirkiniuSqrašas

DAYRDNABEACH
AREA

FUORDA

naftai”, turės atiduoti mažei
kiečiams 3 arba 4 iš 12 esamų 
degalinių. Valstybinė įmonė 
„Lietuvos kuras”, kuriai pri
klauso 20 proc. bendrosios 
įmonės kapitalo, savo dalį irgi 
žada atsiimti degalinėmis. 
Likęs „Litofinn Service” turtas 
bus perduotas užsienio kapitalo 
įmonei „Nešte Oil Lt”. Pasak S. 
Butkaus, lietuviams buvo sun- ' 
ku koordinuoti „Litofinn Ser
vice” veiklą, todėl dalyvauti ją 
valdant yra neperspektyvu.

Energetikos ministerija, ku
riai priklauso 90 proc. „Mažei
kių naftos” akcijų, dar nėra 
išdavusi įmonei leidimo steigti 
savo degalines.

PLANUOJAMA TIESTI 

DAUGIAU KELIŲ IR 

GELEŽINKELIŲ

Lietuvos Susisiekimo minis- iĮ
terijos sekretorius Algirdas 
Šakalys tvirtino „Lietuvos 
rytui”, kad tikimasi lengvatinių ’ 
kreditų iš Europos investicijų ir 
Šiaurės investicijų bankų ties
ti automagistralę VIA BAL- 
TICA per Lietuvą. Lietuvai šis 
projektas kainuos 12.5 mln. dol. 
Ką tik grįžęs iš G-24 šalių tran
sporto darbo grupės susitikimo 
Briuselyje, Ą. Šakalys pasako
jo, kad tenai buvo ir numatyta 
rengti VIA BALTICA automa
gistralės ir geležinkelio atšakų 
iš Rygos į Gdanską per Šiaulius 
projektą. Už visus numatytus 
kelių, geležinkelių ir Klaipėdos 
uosto modernizavimo projektus, 
Lietuvai tektų mokėti apie 241 
milijoną dolerių.

„Vaidilos ainių” teatro 
aktorius Saulius Siparis ir jo 
žmona televizijos žurnalistė 
Ugnė Dalinkevičiūtė laisvu lai
ku verčiasi bandelių kepimu. 
Privačioje kepyklėlėje, kurios 
įranga kainavo 15,000 dolerių, 
naktimis dirba apie 10 žmonių. 
Rytą bandelės išvežiojamos į 27 
parduotuves S. Siparis sako, 
kad „turėdamas savo verslą 
jaučiuosi laisvas ir nepriklau
somas”. Jo teigimu, daugelis 
paisto, kad Lietuvoje nėra 
rinkos. „Čia aukso kasyklos”, 
sako aktorius.

Joseph E. Stanaitis Investment Properties
Ucensed Real Estate Broter

Nuosavybė
• Acreage
• Business

• Žemė
• Biznis
• Namai• Residential

Toli Free 1 -800-330-5478 or 1 - 904-428-2412

Free List of Available Buys

Bakf. i

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750

Į Kepyklos produktai ir užkandžiai 
, miesto centreI

Savaitgalį uždaryta

„RESTAKO” TIKISI PELNO

Nors firma „Restako”, užsi
imanti pastatų restauravimu, 
statyba bei prekyba statybinė
mis medžiagomis pernai patyrė 
nuostolių, šiemet ji jau tikisi 
pelno. Firmoje nuolat dirba 70 
kvalifikuotų darbuotojų, tačiau, 
jei reikia, gali pasamdyti iki 
500. Žymiausias „Restako” re
montuotas objektas — Prancū
zijos ambasada Vilniuje. Firmos 
vadovai ypač didžiuojasi dviem 
Lietuvoje pastatytais kanadie
čių firmos „Linwood Homes” 
surenkamaisiais namais. Šie 
namai lietuviams dar neįprasti, 
nors kur kas šiltesni ir patoges
ni už silikatinių plytų namus.

Rima Jakutytė
-V r ~

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 pirmadieni ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV 
GEZRCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-776-1486

Dengiami stogai, kalamas „siding”, 
atliekami cemento, „plumbing” bei kt. 
namų vidaus ir išorės remonto darbai.
Skambinu Sigitui: 312-767-1926

Happy Holidays 
To Ali Our Customers , 

From
MT. QREENWOOD 

HAROWARB/SUPPLY 
3124 W. 1111h St., 
CMeago, IL 80885

312-661-9779 I.
Happy Holidays 

To Ali Our Customers 
From

RAY*3 ULT1MATB/AUTO
RCFINISHINO

4417 9. Kadžio, CMeago, IL 80832
312-000-1790

Serving Brighton Pk. For 13 years 
We speak English/Lithiianian/SpanishH

Happy Holidays To Ali 
From

9T. DANIEL
THE PROPMET CHURCH 

8390 8. NaahvMo 
CMeago, N. 80838 

812-888-1223
Merry Christmaa To Ali Our Customers 

From
LAWN LAN88

<780 8. RutoaM, CMeago. IL 80020 
312-802-2828

Open Ali Day & On 
Christmaa Day Also

Happy Holidays 
To AK Our Customers 

From
fArk fooo * uouon m art

2810 W. 71st 8L 
CMeago, H. 80020 

>12-770-1821
Happy Holidays To Ali From 

K a 9 PNARMACY 
2901 W. 80019L, CMosgo, H
Chock Your Preacription Prtce Batore 
You FUI Somewhere Elae. We Boat 
Thoir Prico.

212-470-0000

Happy Holidays 
To Ali 
From

rr. OEOR<»’8 Chureh
9848 8. Ewtng 

CMeago, IL 80817 
312-734-0884

Happy Holidays To Ali Our Customers 
From

BROADWAY 
AUTO WRBCKERS, LTD. 

13848 Saeramento 
Bluo letend, H 80408

708-371-0300
Merry Christmaa 

To Ali 
From

LOYAL CA8KIT CO.
134 8. CoOfomla 

CMeago, IL <0812 
212-722-4088

Merry Christmaa To Ali 
From

DIXIE MLLARD 
EOUIP. A 8UPPLIES 

18407 8. Cicero 
Oak Foreot, N 80482 

708-087-0144
Happy Holidays To Ali 

From
IDEAL AUTO PARTS

4437 S. CaMfomto 
CMeago, IL <0832 

212-823-8280 
Joo Katauekoo, Jr. Ownor

Merry Christmaa To Ali Our Customers 
From

Crawford Seueege Co., Ine. 
2310 8. Putoekl 

CMeago, IL 80822 
212-277-9008

“Everyday Frosh As A Daily”

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE RĖAL ESTATE

OAK LAWN r a 
REALTY
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 706-499-7000 
Fax. 706-499-7006

Res. 312-778-3971 
P«gw 312-308-0307

1

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

Happy Holidays 
To Ali Our Customers 

From
MARZANO? MIAMI OOWL

8023 8. Archer 
CMeago, IL 60032 

212-000-0787

RIMAS L. STANKUS

■ Perkant ar parduodant
1 Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
’ MLS kompiuteriųir FAX pagalba
■ Nuosavybių įkainavimas veltui

■ Perkame ir parduodame namus 
1 Apartmentus ir žemą
1 Pensininkams nuolaida

ACCBHTRtALTY,
5265 West 95th Štreąt 

Čak Ųėwn, llliųpis 60453

Bu*. 708-636-9409. >.
Ru. 708-423-0443

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

Ontui^
OLŠiCKm, INC. 
1180 State Street

•Nekihojamo turto 
pirkime v pardavime 
•Čikagos apytinkėe ir

MARUA STOHIKAS
Realtor® Bus. 708.257.7100 

guBaU Res. 708.969.3732

MISCELLANEOUS

Linksmų Švenčių visiems 

B & D Lounge

klientams linki 

YUGO
Sekančius du savaitgalius groja"Broliai"

Tel. 312-925-6264

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBIUO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654
(312) 581-6654

J K 8 CON8TRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alų-' 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

MOVING—KRAUSTYMAS
Profesionalus patarnavimas 

prieinamomis kainomis, 
jums patogiu laiku. Draudimas 

garatuotas. Kreiptis:

Gediminas: tel. 312-925-4331

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-8168

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
8610 8. Pulookl Rd. 
Tol. (312) 881-4111

; KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pdlaskį Rd,

•J 4365'S. Archej Avė.

DANUTE MAYER 
284-1900.

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayor. Ji pro
fesionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui.

FOR RENT

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

HELP VVANTED

Reikalinga „Sočiai VVorker". Pilnos savai
tės darbas dvikalbėje institucijoje. Geras 
atlyginimas su puikiais priedais. Reikia 
turėti BSVV ar MSW. Pageidautina patirtis 
su ligoniais (Nursing Home) ir pažinimas 
valdžios reikalavimų. Siųsti aprašymu sa
vo darbo patirties: Administrator, Matu
laitis Nursing Home, 10 Thurber Rd., Put- 
nam, CT 06260.

SIŪLOME DARBUS!v

Gail. seserų padėjėjoms, kom- 
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

Ali Caro
Employmont Agoncy 

Tol. 312-738-7900

RENATA S DOMESTIC 
PLACEMENT AGĘNCY

Positions available: nannies, house- 
keepers for English speaking vvomen. 

Call: 312-286-7267

Gėrimų parduotuvei-barui reika
lingas kasininkas; 8 vai. darbas. 
Rimti ir sąžiningi prašome kreiptis: 

B & D Liųuors, 6600 S. Kedzie, 
Chicago.

FOR SALE

DAINŲ ŠVENTĖS
VAIZDAJUOSTĖ

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainų Šventę 
Alvido Buklio 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje.

Kaina tik $25

čekius siųsti:
Llthuanian R. Cathollc 
Fedoration of America

4545 W 63 Street 
Chicago IL 606Ž9

i
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

Rūta Burbaitė su mama Danute pasiruošusi grįžti į Lietuvą po operacijų 
Shriners ligoninėje Čikagoje. Mergaitę ir mamą globojo „Lietuvos Vaikų 
viltis”.

PENSININKAI PADEDA
Jii

FBI agentai neseniai 15-koje 
valstijų sugavo 422 asmenis, 
kurie užsiėmė sukčiavimu per 
telefonų. Agentams padėjo sava
noriai pensininkai, kurie įrašė 
į juosteles telefoninius pasikal 
bėjimus su sukčiais.

Šitokie telefoniniai sukčiavi
mai JAV kainuoja 40 milijardų 
dolerių kasmet, sako vyriausia 
prokurorė Janet Reno. Apie 
telefoninius sukčiavimus ji 
kalbėjo Washington, D.C., ir 
Las Vegas spaudos konferenci 
jose. Vyriausia prokurorė sakė, 
kad daugiausia nuo šio sukčia
vimo nukenčia vyresnieji, kurie 
nieko blogo neįtaria, o tie 
žmonių apgaudinėtojai turi būti 
sugauti ir nubausti.

Telefoniniai apgavikai naudo 
ja daug apgaudinėjimo būdų, 
kad išviliotų pinigus iš vy
resniųjų, žadėdami jiems turtus 
ateityje arba neegzistuojančias 
dovanas. Kai kurie žmonės bū
na apgaunami telefonu, naudo 
jant vardus netikrų labdaros or
ganizacijų, arba viliojant juos 
suktais investavimais. Kiti 
apgaunami dovanų pažadais 
(premium promotions), kur 
asmenims yra „garantuojama'' 
viena keturių ar penkių
vertingų dovanų, bet pirma jie 
turi pirkti koki dalykų išpūsta 
kaina, o, gavę tų daiktą, pa 
mato. kad tai menkavertis niek 
niekis.

Neįtikėtina, bet viena iš bjau
riausių apgavysčių yra nukreip 
ta i tuos. kurie jau bent kartą 
buvo apgauti, reikalaujant iš jų 
nemažų sumų, tarytum už tai 
skambintojai padėsią atgauti 
jau kartą per apgavystę praras
tus pinigus Iš tikrųjų žmonės 
yra apgaunami dar kartą.

Žmonės sulaukdavo penkių ar 
daugiau paskambinimų per die
ną iš labai juos spaudžiančių 
pardavėjų po to, kai jau buvo 
padarę pirmą pirkinį ar įmo- 
kėjimą. Vienoje juostelėje buvo 
užrašyta, kaip pardavėjas nori 
išgauti 500 dol iš 78 metų 
moters, sakydamas jai, jog tie 
pinigai yra reikalingi, kad už
tikrintu jai 50,000 dol grynais

laimėjimą. Moteris verkė, saky
dama skambintojui, kad ji ne
turi tų 500 dol., o jis užtikrino, 
kad galėtų paimti ir'pusę tos 
sumos, jei ji turi kredito kortelę. 
„Supraskite, esu jūsų pusėje. Už 
tai man mokama ", — sakė apga
vikas. Kitu atveju 92 m. kali- 
fornietė prarado 180,000 dolerių 
ir dar davė 5,200 dolerių asme
niui, kuris sakė, kad galėtų dalį 
prarastos sumos atgauti. Prara
do ir tuos. Viena iš 26 apga
vysčių židinių, vadinamų „boi- 
ler room” telefoninių skam
bintojų, kurie neseniai buvo su
gauti Las Vegas, naudojo vardą 
„Feed America, Ine.”. Manoma, 
kad jie išviliojo iš žmonių 
daugiau negu 1,3 mln. dolerių, 
prašydami aukų įvairiems, la
bai gražiai skambantiems, 
tikslams. Tų tiksli) tarpe buvo 
renkamos aukos šeimoms, ku
rių nariai žuvo Oklahoma City 
bombos sprogime.

Idėja panaudoti vyresniųjų 
pagalbą, užrašant telefoninius 
pokalbius, kilo Iowa vyriausio 
prokuroro įstaigoje. Pensininkai 
agentai ir vyresnieji savanoriai 
buvo paprašyti per American 
Associated of Retired Persons 
(AARP) įsijungti j šį planą. 
Užrašyti į juosteles, tie skam
binimai buvo perduoti kompiu
terizuotam centrui San Diego 
mieste, kur jie buvo sukatalo
guoti ir perduoti ištyrimui.

Apgavikų laukia apkaltini
mas, kad jie sukčiavo paštu ar 
telefonu, už ką kiekvienas gali 
gauti 5 metus ar 30 metų kalė
jimo, jei buvo įvelta finansinė 
institucija. Praėjusiais metais 
išleistas papildomas įstatymas, 
pagal kurį gali dar pridėti nuo 
5 iki 10 metų, jeigu apgautieji 
buvo pensininkai.

Vyriausia prokurorė Reno 
sako, kad patys žmonės gali ap
sisaugoti. Jie turi pasipriešinti 
įkyriam spaudimui ir gražiems 
pasiūlymams, kurie atrodo per 
geri, kad būtų tikri. Vyresnieji 
turi būti atsargūs ir neduoti 
savo kredito kortelių numerių, 
ar „checking account" infor
macijos, jei kalbasi su nepažįs
tamais žmonėmis O jei jfaria-

Šiais laikais dirbantieji 
visokiais būdais bando taupyti 
ir papildyti savo ateities pensiją. 
Dabar daug kalbama apie „So
čiai Security” pensijos ateities 
netikrumą, o, be to „Soc. Sec.” 
pensija nėra tiek didelė, kad 
žmonės, nustoję dirbti, galėtų 
patogiai gyventi. Todėl visi 
stengiamės įsigyti dar kitą 
pajamų šaltinį, kad, išėjus į 
pensiją, galėtumėme patogiai 
gyventi.

Vienas tokių būdų yra 401 (K) 
taupymo — pensijos planas. Dir
bantysis tam tikrą sumą kiek
vieną mokėjimo periodą, prieš 
išskaitant federalinius mokes
čius, įmoka į tą fondą. Tuo būdu 
sumažėja mokesčiais apdedama 
uždirbta suma — mokama ma
žiau „taksų”. Tuos mokesčius rei
kės jums sumokėti tada kai, išėję 
į pensiją, pradėsite imti pinigus 
iš to fondo. Bet tuo metu jūs 
mokėsite daug mažesnius mo
kesčius, nes jūsų uždarbis bus 
labai mažas — tik ta išimama iš 
to fondo pinigų suma.

Tačiau, kaip ir visur, kur yra 
pinigai, pasitaiko ir įvairių 
išnaudojimų.

Paskutiniu laiku apie 401 (K) 
plano pinigų piknaudojimą 
skaitėme ir girdėjome televizi
jos bei radijo žiniose. Daugelis 
mažesnių bendrovių gali panau
doti įmokėjimus, skirtus 401 
(K), kitiems tikslams, arba gali 
padaryti klaidų, apskaičiuojant 
tos pensijos dydį — vertę.

Šimtai mažų, ar vidutinio dy
džio bendrovių piknaudoja dir
bančiųjų įmokėjimus, arba 
tiesiog pasisavina — pavagia 
juos. Tokią išvadą padarė Dar
bo departamento tyrinėjimai.

Bet tai ne vienintelė pro
blema, su kuria 401 (K) turin
tieji susiduria. Apie 30% mažų 
bendrovių padaro klaidų, ap- 
skaičiuodamos 401 (K) pensijos 
sąskaitos dydį, sako pensijų 
apskaičiavimo ekspertai, kurie 
tikrina pensijų mokėjimų są
skaitas. Tų klaidų dirbantieji 
beveik niekada nepastebi, nes 
nėra susipažinę su naudojamo
mis apskaičiavimo formulėmis.

„The Pension Rights Center ” 
įstaigos Washingtone pareigū
nai sako, kad 401 (K) nesiūlo 
nustatyto ir garantuoto pensijos 
mokesčio. Jis tik leidžia dar
bininkams taupyti dalį savo 
algų (prieš atskaitant mokes
čius) pensijai. Asmens, turinčio 
401 (K) pensijos planą, pensijos 
dydis priklausys daugiausia nuo 
to, kiek sutaupė ir kiek gavo iš 
investavimų, padarytų iš 401 
(K). Darbo departamento parei
gūnai tiesiog prašo naudoti 
sveiką protą ir sako, jog jūs 
tikrintumėte, kad suma, at
skaityta iš jūsų čekio, atitiktų 
įmokėjimams į jūsų 401 (K) pen
sijos planą. Jūs galite tai 
patikrinti, palygindami čekio 
algos atkarpą su gaunamu 401 
(K) pranešimu. Kai kada pa
skambinkite investavimų tvar
kytojui, kad sužinotumėte savo 
401 (K) pensijos sąskaitos 
balansą.

„The Labor Department’s 
Pension and Welfare Benefits 
Administration” pradeda val
stybiniu mastu informacinę 
kampaniją, įspėti dirbančiuo-

ma apgavystė, apie tai reikia 
tuojau pranešti.

FBI praneša, kad jau buvo su
imti apgavikai Alabamoje, Ari
zonoje, Kalifornijoje, Colorado, 
Floridoje, Georgia, Louisiana, 
Massachussetts, Tennessee, 
New Yorke ir kitose keliose 
valstijose.

Būkime visi atsargūs, nepir
kime ir neloškime, netikėkime 
visokioms pasiūloms, kurias 
gauname paštu ar telefonu. At
minkite, Amerikoje niekas 
nieko neduoda nemokamai, o 
jeigu kas sako kitaip, tai meluo
ja ir nori jus apgauti.

Naudotasi medžiaga iš 
„Chicago Tribūne” (1995.12.8). 

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

sius apie galimas suktybes ir 
patarti, kas darytina, kad nuo 
jų apsisaugotų.

1. Patikrinkite savo 401 (K) 
pensijos plano kopiją — „sum- 
mary description”. Šis doku
mentas išvardija 401 (K) plano 
procedūras ir sumini svarbius 
informacijos šaltinius, pvz., kaip 
bendrovę ar asmenį, kuris tar
nauja, kaip to 401 (K) plano 
patikėtinį, taip pat ir vadina
mą to plano administratorių, 
kuris prižiūri kasdieninį to 401 
(K) plano tvarkymą.

2. Pašvęskite kokią valandą 
ar daugiau, kad peržiūrėtumėte 
formules, kurios nusprendžia 
jūsų mokėjimus — „benefits” 
ypač jūsų tinkamumą — „eligi- 
bility” ir investavimų paskai
čiavimus, pataria specialistai. 
Taip pat yra svarbu gerai pati
krinti ir jūsų 401 (K) metinius 
pranešimus.

3. Sužinokite, kaip at
skaitomi iš jūsų čekio, pinigai 
yra įmokami į jūsų 401 (K) 
sąskaitą. Tą informaciją galite 
rasti jūsų 401 (K) pensijos plano 
aprašyme, arba pasiklauskite 
savo firmos „benefits” atstovo, 
kad jis paaiškintų.

Pagal įstatymus, darbovietės 
turi įdėti iš jūsų čekio at
skaitytus pinigus į jūsų 401 (K) 
sąskaitą laike 90 dienų. Bet 
negalvokite, kad jūsų viršinin
kai laikosi šios taisyklės. Dabar 
Darbo departmentas tikrina 
šimtus firmų, kurios panaudo
jo darbininkų 401 (K) įmokėji
mus kitiems tikslams, arba 
tiesiog juos pavogė. Visai kitas 
reikalas yra jūsų darbdavio 
primokėjimai (matehing con- 
tribution). Darbdaviui teisiškai 
lėidžiama laukti net visus 
metus, kol jis įmoka savo „mat
ehing” pramokėjimus į jūsų 401 
(K) planą. Tik kiek daugiau 
negu pusė visų darbdavių įmo
ka į 401 (K) sąskaitą savo „mat
ehing funds” tuo pačiu laiku, 
kai jie įdeda išskaitomus pini
gus iš jūsų čekio. Tai parodo 
apklausa, padaryta „The Pro- 
fit Sharing” (401 (K) Council of

America) grupės iš Čikagos, 
kuri ragina naudoti 401 (K) pen
sijos planus. 36% darbdavių 
imoka savo primokėjimus į jūsų 
401 (K) sąskaitą kiekvieną 
mėnesį, 8% tik kartą į metus.

4. Paprašykite „Interim sta- 
tement”. Jei jį gausite, tai 
reiškia, kad jūs turite laimės 
dirbti vienoje tų mažų bendro
vių, kurios siūlo kasdieninį 
įvertinimą. Jūsų 401 (K) sąs
kaitos balansas yra suveda
mas kiekvieną dieną ir dažnai 
duoda telefono numerį, kuriuo 
skambinant galite pasiteirauti 
apie savo 401 (K) padėtį.

Daugumas darbdavių šios 
„prabangos” nesiūlo. Bet jie 
duoda pranešimus 401 (K) pen
sijos plano savininkams kiek
vieno mėnesio gale, kas metų 
ketvirtį, arba kas metai. Reti 
pranešimai sudaro sunkumų 
jums sekti, ar įmokėjimai į jūsų 
sąskaitą buvo tinkamai padary
ti ir kaip reikia investuoti.

Jei jūsų darbdavys yra tarp tų 
47%, kurie apskaičiuoja jūsų 
401 (K) pensijos plano vertę kas 
metų ketvirtį, arba kartą į 
metus, paprašykite retkarčiais, 
savo 401 (K) plano patikėtinio, 
kad jis praneštų apie jūsų 401 
(K) padėtį. Taip pataria įvairūs 
pensijų planų žinovai. Iš 
darbdavių nereikalaujama, kad 
jie praneštų apie dabartinį jūsų 
401 (K) stovį, bet daugelis 
darbdavių, jums prašant, tai 
padarys.

5. Jei nujaučiate jūsų 401 (K) 
plano nelegalų išnaudojimą, pir
miausia parašykite nusiskundi
mą savo 401 (K) plano ad
ministratoriui, kuris yra pami
nėtas jūsų 401 (K) „summary 
plan description”. Jis turi at
sakyti į jūsų klausimus ir paaiš
kinti bet kokj trūkumą. Jei 
jums atsakymas nepatinka, dar 
kartą apeliuokite. Jei ir tas 
neišaiškins jūsų klausimo, tada 
kreipkitės į jūsų arčiausią „The 
Pension and Welfare Benefits 
Administration” įstaigą. Adresą 
galite rasti telefono knygoje. 
Čikagoje ši įstaiga yra 401 S. 
State str., telef. 312-353-0900.

Šis pensijos-taupymo planas
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labai greitai išpopuliarėjo. Tai 
rodo skaičiai: 1984 m. tų 401 (K) 
planų buvo 17,303 $92 milijardų 
suma, o 1992 m. tų planų buvo 
132,704 $553 milijardų. Kadan
gi pasitaikė įvairių šio plano 
pinigų išnaudojimų, tai dabar 
Darbo departmentas tikrina 310 
tų 401 (K) planų dešimtyje

miestų: Philadelphijoje — 63, 
Los Angeles, -43, San Francisco 
— 39, Dalias -36, Atlanta -30, 
Chicago -14.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (Your Money 
1995-12-1)

Aldona Šmulkštienė 
ir Birutė Jasaitienė

A.tA.
ALDONAI RIMIENEI

mirus, jos dukrą RASĄ ir sūnų ALGIMANTĄ, jų 
šeimas ir visus gimines bei visus, kuriems ji ištiesė 
artimo meilės ranką, nuoširdžiai užjaučiu.

Skaudu atsisveikint su Aldona, su kuria pralei
dau daug laiko, kai dirbome Lietuvos Dukterų drau
gijos socialiniame skyriuje, padėdamos vargšams ir 
nelaimės ištiktiems žmonėms.

Ramutė Alminienė

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

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

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

LACK A SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PADĖKA
A.tA.

ELENA SIDZIKAUSKIENĖ
1995 m. lapkričio 9 d. staiga mirė mūsų mylima Žmona, 

Mama, Uošvė ir Močiutė — a.a. Elena Sidzikauskienė. 
Palaidota Glendale Forest Lawn kapinėse, Glendale, Cali- 
fornia.

Nuoširdžiausiai dėkojame visiems draugams ir pažįs
tamiems už išreikštas užuojautas, maldas, ir už dalyvavimą 
rožinyje ir gedulingosiose Mišiose bažnyčioje.

Dėkojame prel. Algirdui Olšauskui už gražiai pravestas 
rožinio maldas; kun. Aloyzui Volskiui už atnašautas 
laidotuvių Mišias, jautrų pamokslą, palydėjimą į Amžino 
Poilsio vietą, Glendale Forest Lawn kapinėse ir už velionės 
lankymą ligoninėje; karsto nešėjams, mūsų vaikų draugams, 
Vincui Giedraičiui, Vaidotui Šėkui ir Andriui Pupiui; pianis
tei Raimondai Apeikytei už vargonų muziką, ir Marcos Tėti 
už giedojimą per rožinį; muzikui Viktorui Raliui už vargonų 
muziką, solistams Vitai Vilkienei ir Rimtautui Dabšiui už solo 
giedojimą ir chorui už gražiai atliktas giesmes per laidotuvių 
Mišias; Aldonai Adomėnienei ir Birutei Viskantienei už 
ligonės lankymą ligoninėje, už tai būsime amžinai dėkingi; 
Rūtai Anelauskienei ir Zigmui Viskantai už gausias lai
dotuvių nuotraukas; Daivai Mattaitei ir Kristukui Butkui už 
patarnavimą Mišiose; mūsų visiems šeimos geriems draugams 
už gražias, gausias gėles; visiems paaukojusiems a.a. Elenos 
Sidzikauskienės prisiminimui „Lietuvos Vaikų Vilties” lab
daros organizacijai; Zigmui Viskantai už pravedimą laido
tuvių apeigų kapuose; Birutei Viskantienei, Zitai Rahbar, 
Violetai Gedgaudienei ir Gražutei Sirutienei už šiltus atsi
sveikinimo žodžius kapinėse.

Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už 
užprašytas šv. Mišias ir pareikštas užuojautas raštu ir žodžiu. 
Už tą viską mūsų šeima bus visuomet dėkinga.

Vyras Pranas Sidzikauskas, duktė Aldona ir žentas 
Arvydas Kudirkai, anūkai Andrius, Paulius, Romas ir 
Audra, sesuo Ona Šiaudikienė, brolis Vladas 
Koženiauakas su šeima.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

LEMONT 12401 5. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 
ALL PHONES

CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui 
į rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 

4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00

Siunčiama suma 

Paslaugos 4 ar 3% 

Pristatymas į rankas 

VISO

Siuntėjas_________

Tel.

Ws Shlp UPS

Užsiimant maisto tiekimu (catering)

talžau

312-434-9766

ddicatcsscH
Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje)

2624 West 69th Street. Chicago. IL 60629

$
$
$
$.

12.00

Gavėjas

Tel.

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite: 
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fruitland Rd. Stoney Creek, Ont.,

CanadaL8E 5A6 tel. 905-643-3334.
•Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.

•Mes galime palydėti Jus važuojant į Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis

LIETUVOS AIDAI

veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Penktadieniais 7:00 v.v. —- 8:00 v.v. 

1450 AM banga.

Adresas: 2624 W. 69 St.
Chicago, IL 60629

Tel. 219-696-2228/Tel. - Fax 219-696-7760
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Muzikas Alvydas Vasaitis,

buvęs ilgametis Čikagos lietu
vių operos meno vadovas ir diri
gentas, Lietuvos Operos ir bale
to teatro pakviestas, vyksta į 
Vilnių, kur š.m. gruodžio 30 d. 
Lietuvos Operos ir baleto teatre 
bus švenčiamas 75-rių metų lie
tuviškos operos jubiliejus. Iš
kilmingame koncerte diriguos 
muz. Alvydas Vasaitis. Jis taip 
pat buvo dirigentas 70-ties metų 
Lietuvos Operos ir baleto teatro 
jubiliejiniame koncerte.

Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, III., lietuviškos iškilmingos 
Kalėdų Mišios vyks Kalėdų die
ną 11 vai. ryto. Mariaus Prapuo
lenio vadovaujamas choras pra
dės giedoti tradicines kalėdines 
giesmes jau 10:45 vai. ryto. Sek
madienį, gruodžio 24 d., 11 vai. 
ryto bus lietuviškos Ketvirtojo 
Advento sekmadienio Mišios. 
Visi apylinkių lietuviai kviečia
mi atvykti ir atšvęsti Kristaus 
Gimimo šventę.

Edmundas ir Dalia (Šulai- 
tytė) Remiai, įsikūrę JAV sos
tinės Vašingtono apylinkėse — 
Crofton, MD, prieš Kalėdų šven
tes buvo atvykę aplankyti savo 
artimųjų, gyvenančių Cicero ir 
Čikagoje. Jie yra lankę Cicero 
lit. mokyklą, dalyvavę lietu
viškoje veikloje. Cicere dar te
begyvena Edmundo tėvai — 
Juozas ir Valė Remiai, o taip pat 
ir kiti giminės. Dalia čia irgi 
turi artimųjų, kuriuos jie abu 
aplankė.

x Dr. Albina Prunskienė 
švenčių proga paaukojo $1,000 
Tremtinių Grįžimo Fondui, kad 
vaikai — našlaičiai iš Sibiro 
galėtų grįžti ir gyventi Lietuvo
je. Antrą tūkstantį dolerių, dr. 
A. Prunskienė paaukojo Telšių 
kunigų seminarijai, seminarijos 
auklėtiniams, studentams naš
laičiams, kurie seminarijoje 
labai skurdžiai gyvena. „Lietu
vos našlaičių globos” komi
tetas tas dideles aukas per
siuntė tam, kam jos buvo skir
tos.

(sk)

x TRANSPAK praneša:
,,1569 m. Lietuvos ir Lenkijos 
valstybės pasirašė garsiąją 
Liublino uniją, pagal kurią „abi 
valstybės buvo sulietos į vieną”, 
tačiau taip buvo tik teoriškai, 
praktiškai buvo tik bendras 
valdovas ir bendras seimas. Iš 
tikrųjų tai buvo tik „dvi vieną 
kitą prižiūrinčios valstybės”. 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cinės siuntos j Lietuvą. Mais
to siuntiniai. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

Bernelių Mišios Kalėdų 

naktį Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje bus 12 vai. lietuvių 
kalba. Mišiose giedos parapijos 
choras, vad. Antano Lino, solis
tai — Margarita Momkienė, 
Genovaitė Mažeikienė ir Vac
lovas Momkus, taip pat išgir
sime instrumentalistus: prie 
vargonų muz. Ričardą Šoką, 
fleitistę Rimą Polikaitytę, 
smuikininkę Lindą Valeckytę. 
Kviečiami lietuviai — parapijie
čiai ir iš toliau. Pirmąją Kalė
dų dieną, t.y. gruodžio 25, šv. 
Mišios parapijos bažnyčioje bus 
aukojamos sekmadienių tvarka.

Algimanto Kezio foto darbų 
paroda, pavadinta „Lietuva: be
vardės impresijos” iškilmingai 
buvo atidaryta gruodžio 12 d. 
Vilniaus „Vartų” galerijoje. Jos 
atidaryme dalyvavo ir pats 
autorius, ten nuvykęs iš Stick- 
ney, IL. Atgal į namus A. Kezys 
grįžta gruodžio 28 d. Ta pati 
paroda, papildyta A. Kezio 
išleistų leidinių eksponatais, 
vyks 1996 m. sausio 13 - vasario 
11d. Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte. Parodoje išstatytos 
nuotraukos buvo darytos Lie
tuvoje praėjusį pavasarį, 
kuomet ten su savo ankstesne 
paroda viešėjo A. Kezys.

x Zota Mickevičienė, a.a.
Gedimino Mickevičiaus atmi
nimui, paaukojo $1,000 Me
dininkų pilies atstatymui. Me
dininkų Pilies atstatymo fondas 
mecenatei nuoširdžiai dėkoja.

(sk)
x Lydia Labanauskaitė

Fisher paskyrė $500 Lietuvos 
našlaičiams palengvinti jų gy
venimą ir $500 „Lietuvos vaikų 
vilčiai” Lydiai užjos dosnumą, 
našlaičių ir ligonių vaikų vardu, 
dėkojame! „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas.

(sk)

x David Mackiewich, Stan
dard Federal Bank prezidentas, 
jau antri metai gausia auka re
mia našlaičius — studentus 
Lietuvoje. Ir šiais metais jis pa
aukojo $1,000 našlaičių stu
dentų paramai. Dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629.

(sk)
x Sutikite Naujus Metus 

Pasaulio lietuvių centre.
Gražioj aplinkoj, draugų tarpe, 
smagiai praleisite vakarą. Už
kandžiai, vakarienė, šokiai ir 
šampanas jūsų laukia. Nelauki
te, skambink Li dabar savo vie
tas rezervuoti. Skambinkit jau 
tiesiai į PLC, (708) 257-8787.

(sk)
x Rita Bureikaitė, Washing 

ton, DC, per „Lietuvos Našlai
čių globos komiteto atstovę Te
resę Landsbergienę Washingto- 
ne, atsiuntė $150 ir nori globo
ti našlaitę — mergaitę Lietuvo
je. Dėkojame! „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL.

(sk.)
x Šeštadienį pasitinkame 

džiaugsmingai, nes eteryje
transliuojama net trys radijo 
laidos lietuvių kalba: žinių 
apžvalga TILTAS 10-11 v.r. ir 
istorinė laida skirta Lietuvos 
praeičiai VERSMĖ 2 - 3 v. p.p. 
per WNDZ 750 AM. Sekmadie
niais 10 v.r. iš tos pačios stoties 
— kultūrinė pramoginė laida 
VAIRAS. ŽEMĖ L PRODUC- 
TIONS kviečia visus Illinois, In
diana, Michigan bei Wisconsin 
lietuvius klausytis visų mūsų 
laidų. Visais radijo reikalais 
įskaitant komercinius skel
bimus bei mirties pranešimus, 
kreipkitės adresu: LITHU- 
ANIAN NEWS RADIO, PO 
Box 1161, OAK PARK, IL 
60304-0161, o redakcijos tel. 
708-386-0556.

„Metų žmogaus” žymeniu apdovanotas Lietuvos ambasadorius JAV dr. Alfonsas Eidintas (iš 
kairės), Birutė Eidintienė ir Kongreso atstovas Richard Durbin Balzeko Lietuvių kultūros muzie

Nuotr. Jono Tamulaičiojuje š.m. gruodžio 9 d.

Esame nuoširdžiai dėkingi 
Lietuvos vyčių Vidurio Ame
rikos apygardai, kurios pre
zidentas yra Peter Paul Zansi- 
tis, viceprezidentė — Evelyn 
Josephine Oželienė, sekretorė — 
Theresa Frances Strolia, o 
iždininkas Edvardas Pocius, už 
gražų sveikinimą „Draugo” 
darbuotojams ir dosnią 300 dol. 
„Draugas” visuomet buvo ir vi
suomet pasiliks šios kilnios 
lietuvių organizacijos, dir
bančios „Dievui ir Tėvynei”, 
draugu.

Birutė A. Vindašienė svei
kina visus artimuosius, bendra
darbius, pažįstamus ir visus 
bendruomenininkus šventų Ka
lėdų ir Naujų 1996 Metų proga, 
linkėdama sėkmės, sveikatos ir 
daug Kūdikėlio Jėzaus palai
mos.

Po sunkios operacijos ir il
go gydymo Shriners ligoninėje 
Rūta Burbaitė, 7 m. amžiaus, 
sausio 2 m. su mama grįžta į 
Lietuvą. Gydymo metu, kai 
nereikėjo būti ligoninėje, ji su 
mama gyveno „Seklyčioje”. Lin
kime Rūtelei daug sveikatos ir 
sėkmės. Rūtelę į Ameriką 
atvežė ir jos gydymu rūpinosi 
„Lietuvos Vaikų vilties” komi
tetas, kuriam pirmininkauja 
Gražina Liautaud.

x „PENSININKO” žurna
lą, kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil- 
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenume
rata metams: JAV-bėse $15, ki
tur $25. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

(sk)

x Feliksas ir Sofija Pumpu
čiai, Lemont, IL, atsiuntė $150 
— metinį našlaičio globos 
mokestį, kurį jau jie globoja tre
ti metai. Dėkojame! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas.

(sk)

x A.a. Elenos Gruzdienės 
atminimą pagerbdama, dr. 
Albina Prunskienė paaukojo 
$35 Lietuvos našlaičiams. 
Reiškiame užuojautą velionės 
dukrai Aldonai Grinienei, o 
aukotojai dėkojame. „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x DĖMESIO VIDEO APA

RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Avė., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas.

(sk)
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. Ca- 
simir Memorials, 3914 W.
11 lth St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir 1.1. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite ap
žiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-233-6335.

(sk.)

IŠKILMĖS BALZEKO MUZIEJUJE

Žengiantis į 30-tuosius metus, 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus, nuo 1970 m. pradėjo skir
ti žymenį daugiausia nusipel
niusiam visuomeninėje veiklo
je asmeniui, apvainikuodamas 
jį „Metų žmogumi”. Taip per 25 
m. buvo pristatyti įvairių kartų 
lietuviai ir amerikiečių garbingi 
visuomenės veikėjai. Šiame lie
tuvių kultūros židinyje tiesiami 
draugystės tiltai tarp amerikie
čių visuomenės ir lietuvių tau
tos, tarp nepriklausomos Lietu
vos ir JAV.

1979 m. „Metų žmogumi” bu
vo pristatytas a.a. Lietuvos am
basadorius St. Lozoraitis, kuris 
atstovavo Lietuvai, dirbo jos 
labui sunkiomis sąlygomis, nes 
tuometines okupuotos Lietuvos 
jis nebuvo pripažintas. O šiais 
metais muziejaus direktorių ta
ryba „Metų žmogaus” žymenį 
nusprendė suteikti Lietuvos 
respublikos ambasadoriui JAV, 
Kanadoje ir Meksikoje dr. Al
fonsui Eidintui. Balzeko muzie
jaus direktorių taryba suprato, 
kad tokiu pripažinimu atkreip
sime viso pasaulio dėmesį į mū
sų pačių pripažinimą kaip nepri
klausomos Lietuvos valstybės, 
iškelsime jos vaidmenį čia ir 
svetur. Dr. A. Eidintas yra nu
sipelnęs tokio žymens. Jo, kaip 
akademiko istoriko kelias tą by
loja, jo parašyti moksliniai dar
bai tą pasako ir per dvejus am- 
basadoriavimo metus jis gina 
Lietuvos interesus.

Iškilmės įvyko gruodžio 9 d. 
Balzeko muziejuje. Į šį pokylį 
suvažiavo kviestiniai svečiai iš 
Čikagos ir kitu miestų. Jame 
dalyvavo per 200 žmonių. Meno 
galerijoje svečiai smokinguotų 
kelnerių aptarnaujami, turėjo 
progos pabendrauti ir susi
pažinti.

Iškilminga vakarienė vyko 
gražioje muziejaus „Gintaro” 
pokylių salėje. Salės dekoravi
mui pasitarnavo Loreta Višo
mirskytė, Genė Višomirskienė 
ir Antanas Jokūbavičius. Nebū
ti! šventiškų stalų be gyvų gė
lių. Jas šiai progai padovanojo 
Frank Zapolis. Visiems sustojus 
prie stalų, pirmiausia buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos valsty
bių himnai. Solo partiją atliko 
operos solistas Algirdas Brazis, 
akomponuojant Aldonai Bra- 
zienei.

Prof. Loreta Višomirskytė iš 
Kentucky „Morehead” univer-

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Kedzie 
Avė., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455.

(sk)

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
part neriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

siteto pristatė į šį pokylį 
susirinkusius garbingus sve
čius, pirmiausia pagrindinį 
dalyvį — Lietuvos respublikos 
ambasadorių dr. A. Eidintą ir jo 
žmoną Birutę, Kongreso atstovą 
Richard Durbin (pažymėjo, kad 
jo mama yra Ona Kutkaitytė iš 
Jurbarko), Vokietijos Generali
nį konsulą Čikagoje dr. Gabriele 
von Malsen — Telborch, Lenkijos 
Generalinį konsulą Čikagoje 
Michal A. Grochalski, Latvijos 
Generalinį konsulą Čikagoje 
Norbert Klaucens, P.C. Lietu
vos Generalinį konsulą Čikago
je Vaclovą Kleizą su žmona 
Astą, Illinois Kongreso atstovą 
William O. Lapinski, demokra
tų partijos vadą Michael J. 
Madigan, Ron Gibbs, kandida
tuojantį į JAV Senatą (jo mama 
Viktorija Sakalaitė nuo Vil
niaus) ir išvardijo kitus gar
bingus svečius.

Po to svečiai sugiedojo ilgiau
sių metų dr. Eidintui ir jo žmo
nai. „Steeling Jazz” orkestro 
garsams skambant, maloniai 
praėjo visa vakarienė. Šampaną 
šių iškilmių proga padovanojo 
Vytas Lauraitis, Travel kelio
nių biuro savininkas.

Vakarienei pasibaigus, kalbė
jo St. Balzekas Sr. Jis pasakė, 
kad mes šiandieną pagerbiame, 
kaip „Metų žmogų”, Lietuvos 
ambasadorių dr. A. Eidintą už 
aktyvią patriotinę veiklą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo, už jo istorinius ir 
mokslinius raštus apie Lietuvos 
praeitį ir jo diplomatines pa
stangas, stengiantis pastatyti 
Lietuvos respubliką tarptauti
nėje ir politinėje arenoje. Trum
pai supažindino svečius su dr. A. 
Eidinto autobiografija, su jo 
nueito ir pasiekto mokslo laimė
jimais, iškėlė jo darbų ir raštų 
svarbą Lietuvai. Savo kalbos pa
baigoje St. Balzekas pabrėžė, 
kad sujungti mes išsilaikysi
me, suskilę — sukrisime. Mes 
turime priimti tą demokratišku 
keliu išrinktą Lietuvos valdžią 
— visi tie, kurie laiko save 
lietuviais.

Savo kalboje dr. A. Eidintas 
padėkojo muziejaus direktorių 
tarybai už jam suteiktą garbę, 
visiems atsilankiusiems sve
čiams į šį jo pagerbimą. Jis 
trumpai peržvelgė savo am- 
basadoriavimo Vašingtone pa
tirtus sunkumus ir laimėjimus. 
Pasidžiaugė, kad Amerikos 
valdžia palaiko su pasiuntinybe 
glaudžius kontaktus. Ypač pa
brėžė Kongreso atstovo M. Dur
bin domėjimąsi ir rūpinimąsi 
Lietuvos reikalais. Sakė, kad 
Eidintų šeimos giminės yra 
plačiai išsibarstę po visą

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 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)

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga nuoširdžiai 
sveikiname Lietuvių Tautinio kultūros fondo narius, 
rėmėjus ir visą lietuviškąją visuomenę, linkėdami visiems 
linksmų švenčių, geros sveikatos ir sėkmės. Dėkojame už 
Jūsų paramą mūsų siekiams bei numatytiems darbams 
Lietuvos gerovei.

Lietuvių Tautinio kultūros fondo 
valdyba

Stasys ir Bronė Stravinskai

nuoširdžiai sveikina mielus 
gimines, draugus su šv. Kalėdo
mis ir linki labai sveikatingų, 
laimingų Naujųjų metų! '

Rūta ir Povilas Kiliai svei
kina visus gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki laimingų ateinančių 
1996-tųjų metų. Vieton kalėdi
nių atviručių skiria 200 dol. 
Auką Draugo fondui.

Birutė ir Liudas Vanagai 

sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki laimingų bei sveikų Nauju 
metų.

Praurimė ir dr. Leonidas 

Ragai sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga. Vietoj kalėdinių kortelių 
padidina savo įnašą į Draugo 
fondą.

STAŽUOTEI BAIGIANTIS

Nuo spalio mėnesio mes, Kau
no onkologijos dispanserio gydy
tojai, turėjome galimybę tobu
lintis Čikagos ligoninėse. Ir 
šiandien, pasinaudodami lietu
višku dienraščiu, norėtume 
trumpai apžvelgti kelionės 
metu nuveiktus darbus, padėko
ti žmonėms, prisidėjusiems prie 
mūsų išvykos. Dėkojame Ameri
kos Lietuvių Labdarių sąjungos 
pirm. dr. Linui Sidriui už 
pakvietimą atvykti ir nuolatinę 
pagalbą, čia būnant.

Lietuvoje, kaip ir visame pa
saulyje, sergamumas vėžiu vis 
didėja. Daugelis mūsų ligonių 
ateina pas gydytoją jau toli 
pažengusioje stadijoje. Šiuo 
metu Lietuvoje dėl nelengvų 
ekonominių sąlygų medikai ne
turi galimybių nusipirkti nau
jos pažangios tyrimo ir gydymo 
aparatūros, todėl dažnai sunku 
nustatyti ligą jos vystymosi 
pradžioje.
Ameriką. Jo senelis gyveno ir 
mirė Argentinoje. Jo žmonos 
Birutės teta, Uršulė Astrauskie
nė, yra gerai visiems žinoma 
šiaudinukų meistrė.

Kalbos pabaigoje dr. A. Eidin
tas pasakė, kad jis atstovauja 
Lietuvai kitų valstybių tarpe, o 
ne išeivijos lietuvių. Palinkėjo 
visiems geros sveikatos, turtė
jimo dvasine ir materialine 
prasme. Būti pakantesniems 
vieni kitiems. Sakė, kad, vieni 
apie kitus mažai žinodami, ne
retai apkartiname išeivijos ir 
Lietuvos bendradarbiavimą. 
Palinkėjo vieni kitų daugiau 
išklausyti ir nekelti pernelyg 
aukštų reikalavimų — tai bus 
mažiau abipusių nusivylimų. 
Pasidžiaugė, kad asmeniškai 
turėjo progos susipažinti su buv. 
prezidento A. Stulginskio du
kraite Ramune Račkauskienę, 
kuri dalyvauja šiame pokylyje su 
savo vyru dr. Jonu Račkausku.

Birutė Eidintienė buvo ap
dovanota gėlėmis.

Po visų kalbų, džiazo orkestrui 
grojant, vieni šoko, o kiti ben
dravo vieni su kitais. Svečiai il
gai nesiskirstė, gal vėl laukė 
siaučiančio šalčio, o gal dėl 
malonios aplinkos ir švelnių 
muzikos garsų.

Nijolė Nausėdienė

x Jei reikia įsigyti vairavi
mo teises (IL Driver’s License), 
kreipkitės į Ed Šumaną, tel.
1-708-246-8241. Aš padedu 
pensininkams. (sk.)

„Seklyčios” restorano 
klientai sveikina nuostabias 
„Seklyčios” padavėjas ir puikias 
virėjas su šv. Kalėdomis, linkė
dami viso geriausio ir Dievo 
palaimos!

Dr. Albina Prunskienė šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus, linkėdama sėk
mės ir Dievo palaimos. „Drau
gui” aukoja 100 dol.

Meilutė ir Kęstutis Biskiai 
visiems draugams ir pažįsta
miems linki linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų metų.

Natalija (Lialė) Sodeikienė
ir Mariukas sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga, linkėdami visokeriopos 
sėkmės. Lai Dievas laimina 
visus!

Būdami Čikagoje, stebėjome 
kaip gydomi vėžiu sergantys 
ligoniai Šv. Kryžiaus, Cook 
County ligoninėse bei Loyolos 
onkologiniame centre. Nuošir
dus ačiū šv. Kryžiaus ligoninės 
prezidentui Mark Clement, 
viceprezidentei seselei Juline, 
sudariusiems sąlygas būti labai 
tvarkingoje, pasižyminčioje dar
buotojų paslaugumu, ligoninėje. 
Dėkingi dr. Setnai ir dr. R. Mit- 
tal, kurie, negailėdami laiko, 
padėjo susipažinti su gydymo 
naujovėmis. Dėkojame Joe Ku
liui už jo didžiules pastangas 
pratęsti mūsų tobulinimąsi 
Cook County ligoninėje.

Kelionės metu buvo ne tik 
stengiamasi įsisavinti nau
jausias gydymo metodikas, kad 
vėliau jas pritaikytume savo 
ligoninėje, bet ir žengti pirmus 
žingsnius, kuriant ankstyvos 
vėžio profilaktikos ir gydymo 
programą, ypač krūties vėžiu 
sergančioms moterims. Dėkoja
me šv. Kryžiaus ligoninės ad
ministracijai, Joe Kuliui, dr. L. 
Sidriui, Ritai Riškus, Robertui 
Boris iš Detroit, MI, už paskirtą 
ir numatomą labdarinę pagalbą.

Labai dėkingi Pelagijai ir 
Steponui Leveckiams iš Or- 
mond Beach, FL. dr. Danutei 
Leveckis iš Harbor Springs, MI, 
už finansinę pagalbą stažuotės 
metu, dr. J. Jakševičienei už 
galimybę laisvalaikio metu su
sitikti su Čikagos lietuviais, 
pamatyti, kokius didelius dar
bus jie padaro, puoselėdami lie
tuvių kultūrą, remdami lietu
višką spaudą.

Tikimės, kad šios kelionės 
metu įgytos žinios padės Lietu
voje gydomiems onkologiniams 
ligoniams. Dar kartą dėkojame, 
taip pat norim pasveikinti visus 
Amerikos lietuvius su artėjan
čiomis šv. Kalėdomis ir palinkė
ti visiems daug laimės bei geros 
sveikatos Naujaisiais metais.

Edita Juodžbalienė, M.D. 
Vytautas Tiknius, M.D.

Vytautas Brasiūnas, M.D.

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

(sk
x Juozas Bacevičius patar

naus namų, apdraudų, „income 
tax” reikalais ir gaunant vaira 
vimo teises. Casa Blanca R.E., 
6529 S. Kedzie, Chicago, IL, 
tel. 708-493-7334.

(sk.)

I


