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Žinios iš Lietuvos — Elta

SKAT
reor ganizuoj ama

Jelcinas priešinasi 
NATO narystės 

praplėtimui
Vilnius, gruodžio 9 d. (Elta) —

„Ateities Savanoriškąją Krašto
Apsaugos Tarnybą įsivaizduoju 
kaip karinę struktūrą, kuri bū
tų panaši į nacionalinę gvardi
ją”, pasakė Lietuvos krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius, po ketvirtadienį įvykusio 
susitikimo su SKAT vadovybe.

Savanoriškoji Krašto Apsau
gos Tarnyba buvo įsteigta 1990 
metais, daugelis savanorių pri
siekė 1991 metų sausio 13-osios 
išvakarėse. Šiuo metu SKAT 
gretose yra per 12,000 savano
rių, iš jų apie 1,000 — etatiniai 
darbuotojai. Pastaruosius kelis 
mėnesius visuomenė buvo su
nerimusi dėl drausmės šioje ka
rinėje struktūroje.

Pasak krašto apsaugos minist
ro, savanorių prestižą būtina ap
ginti ir išsaugoti. Todėl įvyks jų 
peratestavimas, o vėliau struk
tūra bus reorganizuojama. Min. 
Linkevičius pažymėjo: „Reorga
nizavimas — tai ne naikinimas, 
o šios struktūros kokybės tobu
linimas”.

Lietuvos pramonė jau 
pradėjo atsigauti

Vyriausybės rūmuose įvyku
sioje reguliarioje ketvirtadienio 
spaudos konferencijoje kartu su 
ministru pirmininku Adolfu 
Šleževičiumi dalyvavo vidaus 
reikalų ministras Romasis Vai
tekūnas ir pramonės ir preky
bos ministras Kazimieras Kli
mašauskas.

Ministras Klimašauskas pra
nešė, kad Lietuvos pramonė jau 
pasiekė duobės dugną ir po 
truputį pradeda ropštis iš jos į 
viršų. Liepos mėnesį parduota 
pramonės produkcijos už 172 
milijonus litų, rugpjūčio — už 
194, o spalio mėnesį — už 273 
milijonus litų. Padidėjo ir 
eksportas — per trečiąjį šių 
metų ketvirtį užsienio valsty
bėms parduota produkcijos dau
giau negu per visus praėjusius 
metus.

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius pranešė išvadas, 
dar kartą su Seimo komitetų 
pirmininkais svarstant 1994 m.

' valstybės biudžetą. Didėjant ša
lies gyventojų pajamoms, atly
ginimams, didėja ir surenkami 
mokesčiai, todėl valstybės 
biudžeto pajamų dalis taip pat 
bus padidinta. Papildomos lėšos 
bus paskirstytos socialinėms 
reikmėms tenkinti, švietimui ir 
kultūrai. Anot premjero, taip 
pat bus mažinami kapitaliniai 
įdėjimai valstybinių objektų 
statybai, o jiems skirtos lėšos 
nukrepiamos svarbiems švieti
mo ir kultūros objektams, pa
vyzdžiui, Vilniaus žemutinės pi
lies atstatymui.

Kalbėdamas apie naftos ter
minalą, Šleževičius papasakojo, 
kad išėjus Rusijos kariniams 
daliniams, išlaisvintas liko 
Liepojos uostas, kuris, kaimynų 
siūlymu, galėtų priiminėti iš 
Vakarų valstybių gaunamą na
ftą tiek Latvijai, tiek ir Lietu
vai. Latvija neatsisako net ir 
tokio varianto, kad kontrolinį 
uosto akcijų paketą turėtų 
Lietuva. Be to, Liepojos projek
tas Lietuvai kainuotų apie 50 
milijonų dolerių pigiau, negu 
savo terminalo statyba. Tačiau 
neatsisakoma ir statybos Būtin
gėje. Praėjusią savaitę atrinktos ' 
kelios Vakarų firmos, dalyvavu- j 
sios konkurse naftos terminalo

Būtingėje projektavimo dar
bams parengti.

Vidaus reikalų ministras Ro
masis Vaitekūnas konstatavo, 
kad per praėjusius metus pa
daugėjo nusikaltimai. Per 11 šių 
metų mėnesių palyginti su tuo 
pačiu pernai metų laikotarpiu 
padaryta 5,299 nusikaltimų, t.y. 
10.7% daugiau. Sunkių nu
sikaltimų padaryta 32% dau
giau negu pernai — daugiau 
tyčinių nužudymų.

Daugiau užfiksuota ir išaiškin
ta turto prievartavimo, arba 
tiksliau reketo, atvejų (pernai — 
37, šiemet — 195). Anot min. 
Vaitekūno, tai rodo, kad visuo
menė labiau pasitiki policija, 
prevencinio sulaikymo įstaty
mu, liudininkų apklausos slap
tumu ir nebijo duoti parodymų.

Seimas priėmė pajamų 
deklaravimo įstatymą

Visas po 1990 m. kovo 11 die
nos įsigytas, taip pat įsigyjamas 
turtas, kurio rinkos kaina ne 
mažesnė negu 15,000 litų, turės 
būti deklaruotas. Jo savininkas 
arba pretendentas į savininkus 
privalės nurodyti pajamas, už 
kurias jį pirko. Tai įpareigoja 
gruodžio 9 d. Seime priimtas 
įstatymas „Dėl brangų turtą įsi
gijusių arba įsigijančių Lietuvos 
Respublikos gyventojų pajamų 
deklaravimo”.

Pajamos deklaruojamos tada, 
kai registruojamas vyriausybės 
nustatyta tvarka privalomas re
gistruoti turtas, įskaitant ir pa
čių pasistatytus pastatus bei 
statinius, taip pat įsigyjant ver
tybinius popierius, sumokant 
pajus (nustatytus įnašus) ar ki
tas įmokas kooperatyvams, že
mės ūkio bendrovėms, ūkinėms 
ir kitokioms bendrijoms arba in
vestuojant lėšas. Deklaracija 
pildoma ir grąžinant paskolas, 
jeigu jų visa suma ne mažesnė 
kaip 15,000 litų.

Nepateikus valstybinės mo
kesčių inspekcijos pažymos apie 
pajamų deklaravimą, draudžia
ma registruoti turtą, parduoti 
vertybinius popierius, priimti 
pajus, taip pat priimti suteikia
mas paskolas, investuojamas lė
šas ar kitas įmokas. Įstatymas 
įsigalios nuo 1994 m. birželio 1 
dienos.

Manoma, kad 
„Vilniaus brigada” — dalis 

didesnės organizacijos
Oficialus kaltinimas „Respub

likos” dienraščio redaktoriaus 
pavaduotojo Vito Lingio nužu
dymo byloje kol kas pateiktas 
tik vienam įtariamajam, pra
nešė spaudos konferencijoje ge
neralinis prokuroras Artūras 
Paulauskas. Gruodžio 7 d. tai 
padaryta 28 metų amžiaus vil
niečio Igorio Achremovo adresu. 
Igoris Achremovas — vadinamo
sios „Vilniaus brigados” narys, 
kaltinamas tyčiniu nužudymu 
sunkinančiomis aplinkybėmis, 
nukentėjusiam atliekant pilie
tines pareigas (Lietuvos Respub
likos baudžiamojo kodekso 105 
straipsnio 10 dalis). Pateikiant 
kaltinimą, dalyvavo advokatas.

Generalinis prokuroras taip 
pat pranešė, kad surinkta pa
kankamai įrodymų Vito Lingio 
nužudyme dalyvavus dar trims 
asmenims, tačiau pavardžių ne
minėjo. Jiems kaltinimai bus 
pateikti artimiausiomis dieno-

Šį sekmadieni Rusijoje vyksta rinkimai parlamento — Durnos narių ir referendumas dėl naujos 
Konstitucijos, kuri žymiai sustiprins prezidento galią. Jelcinui atvykus i elitinių dalinių bazę 
netoli Maskvos, moterys, šarvuočio vairuotojos, jam įteikė gėlių.

Opozicijos siūlyti pakeitimai 
Pilietybės įstatymui — atmesti

Vilnius, gruodžio 9 d. (AGEP) 
— Iki šiol asmenims, turintiems 
kitos šalies pilietybę, Lietuvos 
pilietybė buvo suteikiama „iš
imties tvarka”. Antradienį pri
imta Lietuvos Respublikos Pi
lietybės įstatymo pataisa, pagal 
kurią kitose valstybėse gyve
nantys lietuvių kilmės asme
nys, prieš 1940 m. birželio 15 
dieną, turėję Lietuvos Respub
likos pilietybę ir jų vaikai, taip 
pat kiti asmenys, iki 1940 m. 
birželio 15 d. buvę Lietuvos 
piliečiais, ir iki 1990 m. kovo 11 
d. pasitraukę arba ištremti iš 
Lietuvos, turės teisę atstatyti 
Lietuvos Respublikos pilietybę.

Kaip rašo „Respublikos” laik
raštis, Vytautas Landsbergis 
siūlė pataisoje įrašyti ir vaikai
čius bei formuluoti „lietuviai ir 
lietuvių kilmės asmenys”. Ši 
formuluotė gimė, kai popiežius 
Jonas Paulius”, būdamas Lietu
voje, kreipėsi į „Lietuvos lenkus 
ir lenkų kilmės lietuvius”. Pa
čiame pirmajame opozicijos siū
lomame variante, pateiktame 
dar vasarą, buvo sakoma, kad 
pilietybę atstato lietuviai, turėję 
ją, ir nuo 1940 m. birželio 
15-osios iki 1990 kovo 11-osios 
pasitraukę arba ištremti iš Lie
tuvos, bei jų vaikai, raštu 
pareiškę, kad jie yra lietuviai 
tautiškai arba pilietiškai.

mis pagal tą patį baudžiamojo 
kodekso straipsnį. Generalinis 
prokuroras patvirtino, jog žmog
žudystę suplanavo, paruošė ir 
įvykdė „Vilniaus brigados” 
nariai. Pasak jo, „Vilniaus 
brigada” yra labai gerai orga
nizuota grupė, disponuojanti 
dideliais pinigais, įsigytais 
nusikalstamu būdu.

Tiriamos žmogžudystės pėdsa
kai, pasakė spaudos konferen
cijoje dalyvavęs vidaus reikalų 
ministras Romasis Vaitekūnas, 
veda toliau. Egzistuoja nusi
kalstamos grupės, kurios krimi
naliniais metodais siekia desta
bilizuoti politinę padėtį Lietuvo
je. Ir šis nusikaltimas padarytas 
organizuotų nusikalstamų 
struktūrų vadovų užsakymu.

Kaltinamasis Igoris Achremo
vas bei įtariamieji saugomi itin 
griežtai, jų parengtinio kalini
mo vietos laikomos paslaptyje. 
„Mes pranešime spaudai ir visuo
menei apie bylos eigą tiktai 
tiek, kiek leis aplinkybės”, 
pabrėžė ministras R. Vaitekū
nas.

LDDP frakcijai atmetus visus 
Tėvynės Sąjungos pasiūlymus, 
Vytautas Landsbergis pasiūlė 
esminį pakeitimą, atsižvelgda
mas į Australijos lietuvius: 
sąvoka „atstatymas” pakeisti 
„naujų pilietybės dokumentų 
išdavimas”. Ir šiam pakeitimui 
Seimas nepritarė.

Dalis Seimo narių mano, kad 
ši pataisa įteisina dvigubą 
pilietybę. Pats Vytautas Lands
bergis akcentavo, kad priimta 
pataisa „nėra dviguba pilie
tybė”, Vienas iš šios pataisos 
autorių, LDDP atstovas Algir
das Gricius „Respublikos” 
žurnalistui pasakė, kad, kol 
nėra dvišalių susitarimų, nau
juoju įstatymu pasinaudojęs, 
pavyzdžiui, JAV lietuvis, 
peržengęs Lietuvos sieną, bus 
traktuojamas tik kaip Lietuvos 
pilietis. Amerikoje jis būsiąs tik 
jos pilietis.

JAV LB valdybos
nariai lankėsi
Ambasadoje

Washington, DC, gruodžio 7 
d. — Ambasadorius Alfonsas 
Eidintas gruodžio 4 d. Lietuvos 
ambasadoje susitiko su JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos nariais: Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininku Al
gimantu Gėčių, Visuomeninių 
reikalų tarybos raštinės vedėja 
Washingtone Asta Banionyte, 
vicepirmininku informacijos rei
kalams Rimantu Stirbiu ir vi
cepirmininku mokslo reikalams 
dr. Vitoliu Vengriu.

Kaip praneša Lietuvos am
basada Washingtone, pokalbio 
metu ambasadorius Eidintas su
pažindino JAV LB vadovybės 
narius su pasikeitimais amba
sadoje, darbuotojų veiklos 
krypčių pasiskirstymu, kai ku
riais Lietuvos užsienio politikos 
aspektais bei problemomis.

Lietuvių Bendruomenės atsto
vai supažindino ambasados 
darbuotojus su išeivijos 
organizacijų struktūra ir iškėlė 
visą eilę tiek Lietuvos žmonėms, 
tiek išeivijos atstovams aktua
lių klausimų bei problemų, ypa
tingai akcentavo pilietybės įsta
tymo priėmimo svarbą.

Buvo aptartos veiklos sritys, 
kuriose Ambasada ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto val
dyba galėtų ateityje tampriau 
bendradarbiauti.

„Respublika” turi 
daugiau duomenų
nei Prokuratūra 

skelbia
Vilnius, gruodžio 10 d. 

(AGEP) — Lietuvos generalinis 
prokuroras Artūras Paulaus
kas, gruodžio 9 d. paskelbęs, jog 
„Respublikos” redaktoriaus 
Vito Lingio nužudymu yra kal
tinamas Vilniaus rusas Igor 
Achremov, pasakė, jog yra su
rinkta užtektinai žinių apkal
tinti ir kitus tris asmenis, tačiau 
jų pavardžių neminėjo.

„Respublikos” redaktorius 
Vitas Tomkus televizijos „Vaka
ro žinioms” pasakė, kad redak
cija turi „šimtą kartų daugiau 
medžiagos nei paskelbė” ir kad 
galima būtų atskleisti nusikals
tamo pasaulio ryšius su „aukš
čiausiais valdžios sluoksniais”.

Kaip praneša Algio Gedrio 
Elektronininis Paštas (AGEP) 
iš „Respublikoje” spausdintos 
žinios, Vidaus reikalų ministras 
Romasis Vaitekūnas spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad žur
nalistus, skelbiančius tiriamos 
bylos duomenis, galima apkal
tinti suokalbiu su nusikaltė
liais.

Nauji banknotai 
išleisti apyvarton

Vilnius, gruodžio 9 d. (AGEP)
— Gruodžio 10 d. Lietuvos Ban
kas į apyvartą išleidžia naujus 
5 ir 50 litų vertės banknotus. 
Naujo pavyzdžio banknotai cir
kuliuos apyvartoje kartu su 
anksčiau išleistais 50 litų vertės 
banknotais ir 5 litų vertės mo
netomis.

Naujajame 50 litų vertės 
banknote, kaip ir ankstesniuo
se, pavaizduotas Jonas Basa
navičius. Šis banknotas turi 
devynis apsaugos požymius, o 5 
litų vertės banknotas — dešimt.

Penkių litų vertės banknote — 
lietuvių kalbininko Jono Jab
lonskio portetas. Vyraujančios 
abiejų banknoto pusių spalvos
— violetinė, mėlyna, žalia ir 
raudona. Ultravioletiniuose 
spinduliuose visas banknotas 
nešvyti, o matomi mėlyni, žali, 
oranžiniai plaušeliai.

Bankonoto serijos numeris — 
trys lotyniškos raidės ir septy
ni skaitmenys. Dešinėje bank
noto pusėje esantis numeris 
ultravioletiniuose spinduliuose 
švyti geltonai žalia spalva, o 
kairėje pusėje esantis numeris 
nešvyti. Gali būti banknotų, ku
riuose vietoj pirmos raidės at
spausdintas skaičius „5”.

Briuselis, gruodžio 9 d. (NYT) 
— Kad NATO ir Rusija skirtin
gai įsivaizduoja Europos ateitį, 
pasirodė iš Rusijos prezidento 
Boris Jelcino vėl pakartoto pasi
priešinimo bet kokiam NATO 
narystės plėtimui į Rytus, tuo 
tarpu kai NATO pareigūnai pa
brėžė, kad būtina palikti atviras 
duris naujiems nariams.

Briuselyje susitikęs su NATO 
generaliniu sekretoriumi Man- 
fred Woemer, prez. Boris Jelcin 
išdėstė sekretoriui, kad NATO 
narystė Rytų Europos šalims, 
kaip Lenkija, Čekija ar Vengri
ja būtų nepriimtina Maskvai. 
Bet lankydamasis Lenkijoje ir 
Slovakijoje rugpjūčio mėnesį jis 
leido suprasti, kad Rusija nesi
priešintų bent Lenkijos ir Slova
kijos narystei. Tačiau spaudžia
mas Rusijos karininkų, Jelcinas 
pakeitė savo poziciją.

„Ponas Jelcinas pakartojo sa
vo poziciją ir leido aiškiai 
suprasti, kad jis nenorėtų maty
ti sprendimo, praplečiant narys
tę”, pareiškė M. Woemer po dvi 
dienas trukusių NATO gynybos 
ministrų posėdžių. „Aš jam aiš
kiai ir draugiškai pasakiau, kad 
mes esame suvereni sąjunga. 
NATO sąjungoje sprendimai nė
ra daromi bendrai”.

JAV gynybos sekretorius Les 
Aspin pasakė: „Prezidentas Jel
cinas priešinasi sąjungos praplė-

Bankininkų nuomonės apie 
pakeitimus Banke įvairuoja

Vilnius, lapkričio 26 d. — Nuo 
lapkričio 25 d. Lietuvos Banko 
valdybos pirmininko Kazio 
Ratkevičiaus teikimu ir prezi
dento dekretu iš pareigų buvo 
atleisti Lietuvos Banko val
dybos nariai A. Karalius, R. Mė- 
činskienė, P. Milašauskas, G. 
Preidys ir J. Sinkevičius.

Kaip rašo „Lietuvos aide” 
Sniege Balčiūnaitė, nuomonės 
apie šį veiksmą — įvairios. 
Žemės ūkio banko valdytojas 
Pranas Vilūnas mano, kad ban
kininkų pasauliui Kazio Ratke
vičiaus grįžimas į Lietuvos Ban
ką turės teigiamą įtaką. Litim- 
pex banko atstovas, nenorėjęs 
skelbti pavardės, pasakė: „Ar 
Ratkevičius vertas Lietuvos 
Banko valdytojo kėdės, dar pa
matysim”.

Gintauto Preidžio nuomone, 
Lietuvos Bankui daromas tota
linis spaudimas. „Buvusi Lietu-

— Seime priimtas Susirin
kimų įstatymas, 68-24 balsų 
santykiu. Pagal įstatymo 24-tą 
straipsnį, policijos komisaras 
gali nuspręsti, kad susirinkimo 
prieigose būtų tikrinami pilie
čiai ir jų bagažas.

— Latvijos ir Lietuvos 
prezidentai gruodžio 2 d. ap
svarstė penkių Šiaurės valsty
bių ir trĮjų Baltijos valstybių 
politinės ir ekonominės sąjun
gos „5 + 3” sukūrimo galimy
bes. Netrukus Latvijos preziden
tas lankysis Suomijoje, kur taip 
pat aptars šios idėjos įgyvendi
nimo galimybes.

— Vytauto Didžiojo univer
siteto prorektorius Paulius Za
karevičius, lankydamasis JAV, 
nori suburti JAV gyvenančius 
lietuvius, iki 1940 m. baigusius 
VDU, į absolventų organizaciją. 
Tokių narių žada būti apie 40.

1 timui, bet (JAV siūlomoji) 
„Partnerystė taikai” nėra (na
rystės) praplėtimas”. Jis taip 
pat pareiškė savo nuomonę, jog 
yra „gera galimybė”, kad Rusija 
pati galinti priimti dalinę na
rystę — vadinamąją partnerys
tę.

Sekr. Woerner pasakė, jog kai 
susitikęs su prezidentu Jelcinu 
pasiūlė Rusijai dalyvauti „Tai
kos partnerystėje”,, jo nusista
tymas aplamai atrodė teigia
mas”.

NATO gynybos ministrų tar
pe nuomonės, ar patvirtinti 
JAV siūlomą Partnerystę tai
kai, įvairuoja. Vieni, nenorėda
mi užgauti Rusijos, sako, jog 
Partnerystės planą reikia priim
ti, bet visai neminint, kad 
partnerystė yra žingsnis į pilną 
narystę.

Vokietija, tačiau, pabrėžė, jog 
būtina nedviprasmiškai parem
ti buvusių Varšuvos pakto šalių 
norą tapti NATO narėmis. 
„NATO praplėtimas nėra klau
simas ,ar’, bet ,kas’ ir ,kada’ ”, 
pareiškė Vokietijos gynybos 
ministras Volker Ruehe.

JAV pareigūnai, tačiau, pasi
sakė atsargiau: svarbu, kad 
narystės norinčios šalys pir
miausia pademonstruotų, ką jos 
gali NATO sąjungai duoti, tiek 
finansiškai, tiek kariškai, daly
vaudamos Partnerystėje taikai.

vos Banko pinigų politika atme
tama. Neaišku, ar Lietuvos 
Bankas stengsis išlaikyti nepri
klausomybę nuo politinių parti
jų, pavienių politikų, vyriausy
bės, pasakė Preidys”. „Vyriau
sybės noras susieti litą su tam 
tikra valiuta”, kaip sakė Prei
dys, „žingsnis atgal. Jeigu jau 
litą tikrai susies, Tegu seka 
Lenkijos pėdomis”.

Paklaustas ką veiks po Kalė
dų, Preidys atsakė, kad eis į ver
tybinių popierių biržą, nors ne
atsisako ir bankininko profesi
jos.

Naujosios valdybos sudėtis 
bus paskelbta prezidento dekre
tu. „Lietuvos aido” žiniomis, 
lapkričio 25 d. buvo minimi šie 
kandidatai; Lietuvos Banko 
tarptautinio departamento di
rektorius S. Kropas, Komerci
nių bankų departamento direk
toriaus pavaduotojas J. Bublys,
P. Aleliūnas iš Pramonininkų 
konfederacijos ir ekonomikos vi
ceministras V. Navickas.

Pasak Preidžio, formuojant 
naują valdybą, kandidato kom- 
pentencija gali nieko nereikšti, 
svarbu pirmininko norai. Iš bu
vusios valdybos narių, pasak 
Preidžio, gali išlikti finansų 
viceministras R. Šarkinas ir 
Žemės Ūkio Bendrovių 
Asociacijos generalinis 
direktorius J. Kraujelis.

KALENDORIUS
Gruodžio 11 d.: Šv. Damazas; 

Artūras, Valdis, Dirvone.
Gruodžio 12 d.: 3 Advento 

sekmadienis; Joana, Gilmintas, 
Vainė, Gaiva.

Gruodžio 13 d.: Šv. Liucija; 
Odilija, Kastytis, Šviesis.

, Gruodžio 14 d.: Šv. Jonas 
Kryžiaus; Fortūnatas, Ona- 
Marija, Žvangutė.
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„Iš ateitininkų gyvenimo” 
skyriaus „Drauge” ilgametis re
daktorius Jonas Žadeikis mirė 
šių metų kovo mėnesį. Po jo mir
ties iki pat šiandien šiuo sky
riumi rūpinosi ir jį sureda
guodavo „Draugo” redaktorė 
Irena Regienė ir vyr. redaktorė 
Danutė Bindokienė. Už visą tą 
rūpestį ir darbą D. Bindokienei 
ir I. Regienei tariame nuošir
džiausią padėką.

Su malonumu ir dideliu 
džiaugsmu norime dabar vi
siems skaitytojoms ir skaityto
jams pranešti, jog turime naują

PASIKEITIMAI ATEITININKŲ 
SKYRIAUS REDAKCIJOJE

Paprašyta perimti ateitininkų 
skyrių „Drauge”, su baime su
tikau. Dirbti darbą, kurį atliko 
a.a. Jonas Žadeikis, yra labai 
sunku. Jis su didele patirtimi ir 
pasišventimu tęsė jį iki savo 
mirties. Tokių žmonių yra labai 
mažai, o jeigu ir yra, nenori 
apsiimti pareigų, nes tam reikia 
laiko ir kantrybės. Nežinau 
kodėl, bet lietuviai, o tuo pačiu 
ir ateitininkai, sutingo ir neno
riai sėdasi su plunksna, kad 
parašytų straipsnį, aprašytų 
kokį parengimą ar įvykį, tuo 
būdu pasidalintų savo nuomone 
ar įspūdžiais. Turiu prisipažinti, 
kad į tokių žmonių grupę įsi
terpiu ir aš. Kadangi reikalas 
svarbus visiems ateitininkams, 
jaučiu pareigą suimti save į 
griežtas rankas ir atlikti tą 
redagavimo darbą.

Nuoširdžiai kviečiu visus į 
darbą, kuris mus suartins,

MIELI BENDRAMINČIAI ATEITININKAI,

Pradėjome naujus ateiti- 
ninkiškos veiklos metus. Darbo 
dienos savaitgalį sušauktoje 
Ateitininkų darbo konfe
rencijoje girdėjome stiprių 
pasisakymų, ir mums teko ap
svarstyti: „Kas mes esame, ko 
mes siekiame?” Šitie metai yra 
kritiški Amerikos ateitininkų 
istorijoje. Ne su baime ar pesi
mizmu, bet su viltimi ir jaunat
viška energija žiūrime į ateitį. 
Mums tebelieka šūkis „Visa at
naujinti Kristuje”. Per Ateities 
savaitgalį vėl susirinkome 
diskusijoms ir svarstyboms. 
Pasisėmėm naujų minčių ir 
įkvėpimo atnaujinti, ne tik 
išlaikyti, mūsų ateitininkišką 
veiklą.

Nauji žmonės perėmė inicia
tyvą suorganizuoti šių metų 
Čikagos ateitininkų sendraugių 
veiklą. Dirbame kartu su 
buvusia valdyba ir išreiškiame 
didelę pagarbą bei padėką 
Jadvygai Damušienei už jos 
ilgametį pasišventimą, nenuils
tamą darbą ir degančią meilę 
ateitininkijai. J. Damušienė ir 
kiti buvusios valdybos nariai 
yra sutikę teikti mums 
paramą, kol apsiprasime su ap
siimta atsakomybe ir darbais.

Kreipiamės dabar į jus, mieli 
idėjos draugai, prašydami 
paremti naują valdybą morali
niai ir finansiškai. Prašome 
Jūsų dalyvauti mūsų su
rengtuose įvykiuose ir pasaky
ti, ko Jūs laukiate iš mūsų. Tuo 
pačiu prašome, kad užsimokė
tumėte metinį nario mokestį. 
Siūlome atsiųsti 10 dol. auką,

ateitininkų skyriaus redaktorę 
— Karoliną Kubilienę. 
Dėkojame naujai redaktorei, su
tikusiai skirti savo laiką ir 
darbą ateitininkų gyvenimo 
nuolatiniam pavaizdavimui 
„Draugo” puslapiuose.

Raginame taip pat visus as
menis, ypač tuos, į kuriuos 
redaktorė kreipsis, prašydama 
ką nors skyriui parašyti, nie
kada neatsisakyti ir šią pagalbą 
jai suteikti.

Ateitininkų Federacijos 
valdybos vardu

Juozas Baužys

padės mums pažinti vieni kitus, 
sužinosime vieni apie kitus, 
suprasime, ko mums reikia, kad 
ateitininkija veiktų ir tobulėtų 
savo dvasiniuose bei visuomeni
niuose reikaluose.

Pradėdama šį darbą, nuošir
džiai prašau sendraugius, stu
dentus, moksleivius, jaunučių 
globėjus jungtis į bendrą spau
dos darbą, kad padarytume atei
tininkų skyrių įdomų. Norėčiau 
priminti, kad vieno žmogaus 
galvojimas nėra visų nuomonė, 
todėl būtų negerai, jeigu tą pus
lapį tektų man vienai užpildyti. 
Siųskite veiklos aprašymus, 
nuotraukas, pasiūlymus ir 
straipsnius apie mūsų veiklą ar
ba įvykius pasaulyje, kurie 
rišasi su dvasiniu žmonių 
gyvenimu.

Garbė Kristui!
Karolina Kubilienė

bet, aišku, jeigu tas sudarytų 
finansinių sunkumų, atsiųskite, 
kiek galite. Veikla reikalauja 
ne tik energijos ir laiko, bet ir 
pinigų.

Baigiant siunčiame Jums šil
čiausius kalėdinius sveiki
nimus. Tegul Kalėdų Kristus 
gimsta mūsų širdyse, atnaujina 
mūsų viltį ir pasitikėjimą. Te
gul Šventoji Šeima palaimina 
mūsų lietuviškas šeimas Ameri
koje ir Lietuvoje. Ir tegul Nau
jieji Metai atneša Jums ir Jūsų 
šeimoms daug laimės, džiaugs
mo ir sveikatos.

Garbės Kristui, 
Valdyba

P.S. Čekius rašykite ATEITIS 
FEDERATION INC. Tax Ex- 
empt No. 1160 35 59 2; siųskite 
adresu: 1110 Kip PI., Lemont, 
IL 60439.

ŽIEMOS AKADEMIJA 
STUDENTAMS

Ateitininkų studentų Žiemos 
akademija Dainavoje vyks 1994 
m. sausio 1-5 d. Registracijos 
mokestis (užsiregistravusiems 
iki gruodžio 20 d. - 65 dol. as
meniui. Registruojantis po nu
statytos datos - 75 dol. asmeniui. 
Registracijai iki gruodžio 18 d. 
skambinkite Audrai arba Juli
jai tel. 217-344-0467. Po gruo
džio 18 d. skambinkite Audrai 
Čikagoje, tel. 312-226-7275. 
Nedelskite! Tai bus aktyvaus 
galvojimo savaitgalis, tikimasi 
daug įdomių diskusijų ir sma
gaus laiko.

Los Angeles moksleivių ateitininkų Kun. St. Ylos kuopa. Iš k. I eil. — Audra Kudirkaitė ir Adri
ja Karaliūtė. II eil. — Irena Valentinaitė, Amanda Ragauskaitė, Vilija Tompauskaitė, Vilija Seksi
te, Augis Kuolas, Aidas Kuolas ir Andrius Ragauskas.

FEDERACIJOS VADAS LIETUVOJE
Ateitininkų Federacijos vadas 

Juozas Polikaitis pranešė apie 
savo kelionę į Lietuvą. Vieš
nagės metu jis turėjo progos tar
tis su Lietuvos Ateitininkų fede
racijos valdyba artėjančio Atei
tininkų kongreso rengimo klau
simais. Patvirtinta, kad Ateiti
ninkų kongresas vyks Vilniuje 
1994 m. liepos 15-17 dienomis. 
Lietuvos Ateitininkų valdyba 
rūpinsis salės užsakymu. Gal
vojama, kad šv. Mišios trijų 
Kongreso dienų laikotarpyje 
gali būti laikomos net trijose 
Vilniaus šventovėse. Galvo
jama, kad Kongreso metu vyks 
kultūrino pobūdžio parodos ir 
renginiai, sąjungų pasitarimai, 
bus kviečiami garbės svečiai, 
vyriausybės pareigūnai, dvasi
ninkai ir kt.

Lietuvos Ateitininkų valdyba 
telkia specialius komitetus Kon
greso ruošai. Bus atsakingi 
asmenys spaudos reikalams,

KUN. STASIO YLOS KUOPOS VEIKLA ____________________
Kun. Stasio Ylos kuopa Los 

Angeles mieste spalio 24 d. vėl 
pradėjo savo veiklą. Pirmojo su
sirinkimo metu buvo išrinkta 
nauja kuopos valdyba: pirmi
ninkė — Vilija Tompauskaitė, 
vicepirm. — Aidas Kuolas, iždi
ninkė ir sekretorė — Vilija 
Sekaitė, korespondentė — 
Amanda Ragauskaitė.

Šiais metais turime keturius 
moksleivių ateitininkų kandi
datus: Augį Kuolą, Andrių 
Ragauską, Adriją Karaliūtę ir 
Audrą Kudirkaitę.

Susirinkimo metu buvo aptar
ta kuopos metinė veikla, žiūrint 
vaizdajuostę prisiminta vasaros 
stovykla Santa Barbaroje. Vaiz
dajuostę filmavo video būrelio

STOVYKLOS, KURSAI IR 
SĄJUNGOS

Moksleivių ateitininkų „Ka- 
lakursai”, vykę Padėkos dienos 
savaitgalį, buvo sėkmingi. Daly
vavo daugiau negu 20 mokslei
vių. Šiuo metu Moksleivių Atei
tininkų sąjungos centro valdy
ba ruošiasi žiemos kursams, ku
rie vyks Kalėdų ir Naujųjų me
tų laikotarpyje. Neseniai Stu
dentų ateitininkų sąjungos įves
ta tradicija - akademija Daina
voje vyks 1994 m. sausio pra
džioje.

Žvelgiant į 1994 m. vasaros 
kalendorių, matyti, kad bus tam 
tikrų keblumų planuoti ir 
pritraukti stovyklautojus ir 
vadovus į ateitininkų vasaros 
stovyklas Dainavoje. Federa
cijos valdyba žada tartis su 
atskirų sąjungų centro valdy
bomis, nustatant stovyklų 
datas. Labai norima, kad Daina
vos vasaros stovyklų tradicija 
būtų tęsiama, nors daugelis 
vyks į Lietuvą, į Tautinių šokių 
ir Dainų šventę bei Ateitininkų 
kongreą.

planuojama paskirti reikalų 
vedėją ir parinkti centrinę 
raštinę Užjūryje. Sendraugių 
Ateitininkų sąjungos centro 
valdyba viena iš pirmųjų pasi
siūlė platinti žinias apie Kong
resą savo narių tarpe per savo 
žiniaraštį ir kitais būdais. 
Vokietijos ateitininkų paramą 
užtikrino Marytė Šmitienė, nes 
iš Vokietijos į Lietuvą atstumas 
mažesnis talkininkams važiuo
jant ar vežant raštinės reikme
nis ir pan. Dar svarbiau už orga
nizacinius reikalus, žinoma, tai 
Kongreso akademinė programa. 
Ateitininkų kongresas užtikrins 
ateitininkijos tęstinumą po tiek 
metų pogrindžio ir egzodo veik
los. Lietuvos Ateitininkų val
dyba jau ruošiasi ir tame „fron
te” ir žada palaikyti nuolatinius 
ryšius su uiįjūrib ateitininkais, 
nes tikimasi, kad prelegentų ir 
paskaitininkų tarpe bus asme
nų iš abiejų Atlanto pusių.

nariai, vadovaujami Aido Kuo
lo, Aro Mattis ir Andriaus 
Pupio. Smagiai pabendravę, visi 
išsisikirstė.

Spalio 30 d. Šv. Kazimiero li
tuanistinė mokykla aplankė lie
tuvių kapus Forest Lawn kapi
nėse. Nors šiais metais atei
tininkai nebuvo įpareigoti pra
vesti maldas, tačiau visi akty
viai dalyvavo. Sukalbėję mal
das, įsmeigė trispalvę vėliavėlę 
prie lietuvių kapų ir padėjo 
nedidelę puokštelę gėlių. Aplan
kę kapus, visi grįžo į mokyklą 
tęsti pamokas.

Amanda Ragauskaitė

BUS LEIDŽIAMA 
„LIETUVOS ATEITIS”

Federacijos vadas Juozas Poli
kaitis pranešė, kad Lietuvos 
Ateitininkų Federacijos valdyba 
nuo sausio mėn. planuoja leisti 
„Lietuvos Ateitį”. Leidinys 
(žurnalas ar žiniaraštis) bus lei
džiamas kaip dažnai sąlygos leis 
ar reikalaus. Jame išspausdinti 
straipsniai ir žinios gal bus 
perspaudinti „Ateityje”, nes 
abu leidiniai galės bendra
darbiauti straipsnių pasikei
timu. „Ateities” žurnalas toliau 
bus leidžiamas ir platinamas 
kaip ir anksčiau. Vis bus ragi
nama jį užprenumeruoti Lietu
vos ateitininkams ir ateitinin
kams už Lietuvos ribų.

ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS 

VALDYBOS POSĖDIS

Ateitininkų Federacijos 
valdyba posėdžiavo Ateitininkų 
namuose gruodžio 6 d. Posėdyje 
buvo aptarti įvairūs einamieji 
reikalai, ir Federacijos vadas 
Juozas Polikaitis pranešė apie 
savo kelionę į Lietuvą.

Federacijos vadas turėjo pro
gos nuvykti į Berčiūnų stovyk
lą, kur remontai vyks per visą 
žiemą. Jis parvežė nuotraukų ir 
braižinių, kuriuose rodomi sto
vyklos namelių, administraci
nio pastato ir bažnyčios remon
to planai. Berčiūnų bažnyčia 
buvo pastatyta ir pašventinta 
1944 m., bet ji buvo susprog
dinta tuometinės Panevėžio val
džios įsakymu. Lietuvos Atei
tininkų valdybos narys kun. Ri
mas Gudelis ir būrys pasišven
tusių architektų, inžinierių ir 
statybininkų (dalinai pasamdy
tų, dalinai labdaros darbuotojų) 
vykdo atstatymo projektą šiame 
svarbiame ateitininkijos ir Ber
čiūnų gyventojų centre. Berčiū
nų bažnyčia bus galima naudoti 
žiemą ir vasarą. Bus įdomu už
jūrio ateitininkams pamatyti 
Berčiūnų stovyklos gamtą ir 
žmogaus sukurtus vaizdus nuo
traukose ir asmeniškai J994 m. 
vasarą.

Ramunė Kubiliūtė

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIJA KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem, tel. 708-594-0400 
Bridgvievv, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E. 127st St.
Lemont, IL 60439

Tel.(708) 257-2265
Pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road 
Hickory Hills

Tel. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Medical Cllnlc 
15505 — 127 St., Lemont, IL 60439
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą

Tol. (705) 257-2265

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1ų-312) 767-7575 
5780 Archer Avė.

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

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
Chicago Ridge Med. Center 

9830 S. Ridgeland Avė. 
Chicago nidge, IL 60415

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

312-735-7709 
Chicago, IL

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS

DANTŲ GYDYTOJAI
Pensininkams nuolaida 

2436 W. Lithuanian Plaza Court 
Tel. (1-312) 925-8288 

507 S. Gllbert, LaGrange, IL 
Tel. (708) 352-4487
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
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8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
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ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

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

McHenry 815-344-5000, ext. 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGA

9760 S. Kedzie
Tel. 708-636-6500

Vai. 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Cllnlc 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel. 312-284-2535 
Pirmd., antrd., ketvd.

1 v. p.p.—7 v.v.
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
7915 W. 171st

Tinley Park, IL 60477 
(708) 614-6871

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.
6132 S. Kedzie Avė., Chicago

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 st Street 
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

1 Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
5540 S. Pulaski Rd., tel. 312-585-2802

Pirm., antr., penktd. 9 v.r.-3 v. p.p., 
ketv. 10 v.r.-7 v.v., trečd., 
šeštd 10 v.r.— 2 v.p.p.

Susitarimo nereikia trečd. ir šeštd.
Sumokama po vizito

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776

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

Rez. (312) 779-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St.
Vai: pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

I055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71 st St.

Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTlS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center- 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Suite 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą



Nepavydėkime skęstančiam

BENT ŠIAUDO
LIETUVOS ATSTOVAVIMAS 

AMERIKOJE
Rimties valandėlė

DŽIAUKIMĖS!

Sakoma, kad skęstantis ir už 
šiaudo griebiasi. Šią patarlę 
galime pritaikyti ne tik įkritu
siam į per gilų vandenį, bet ir 
kitais atvejais — pavyzdžiui, pa
tekus į „padėtį be išeities”. Atsi
dūrę akligatvyje, desperatiškai 
dairomės bet kokios angos, pro 
kurią galėtume išsprūsti iš susi
dariusios situacijos.

Ši analogija tinka ir „Drau
gui”. Metų eiga jam labai 
palanki nebuvo, nes daug skai
tytojų iškeliavo ten, kur joks 
paštas dienraščio pristatyti ne
gali. Kad jaunesni skaitytojai 
neužpildė susidariusių spragų, 
manome, net aiškinti nereikia, 
nes jie neužpildė tuštumų mūsų 
organizacijose, renginių salėse, 
visuomeninėje veikloje, bent ne 
tokiais gausiais pulkais, kaip 
anksčiau vyresnieji išeiviai.
Susidarė padėtis, kur ir pirmo 

skyriaus mokinuko matema
tikos žinių pakaktų uždaviniui 
spręsti: spausdinimo ir kitos 
išlaidos padidėjo daug kartų 
greičiau, negu skaitytojų prie
auglis; prenumeratorių skaičius 
nuolat biro ir byra lyg sausas 
smėlis iš netvirtai užspaustos 
saujos. Geravalių tautiečių 
aukos ir vienkartiniai vajai ar 
renginiai laikinai apstabdo 
„ligą”, bet negali „ligonio” 
išgydyti.

Ir štai kažkas pakišo „šiaudą 
skęstančiam” — mintį steigti 
„Draugo” fondą. Nors skeptikai 
kraipė galvas ir gūsčiojo pečiais, 
tvirtindami, kad idėja pavėluo
ta mažiausiai 10 metų, atsirado 
ir optimistų, kurie vadovaujasi 
šūkiu: „Geriau vėliau, negu nie
kad...”

Nepaisant abejonių, fondas 
įsteigtas. Galima teigti, kad 
pradžia nebloga, tikrai geresnė, 
negu optimistai tikėjosi, o 
pesimistai pranašavo. Žinoma, 
iš tos fondo sumos palūkanų dar 
negreit „Draugas” finansiškai 
sutvirtės, bet pamažu auga sau
gesnė ateitis.

Rodos, visi, kurie rūpinasi 
lietuviškos spaudos išlikimu, 
turėtų truputį lengviau atsidus
ti, kad švystelėjo vilties 
žibuliukas vieninteliam mūsų 
dienraščiui. Rodos, visi be 
išimties sutinkame, kad toks 
dienraštis reikalingas, ugdant 
veiklą, kultūrą, tarpusavaį 
bendravimą ir darbą. O vis dėlto 
„Draugo” fondas įnešė daug 
disonanso, nepasitenkinimo ir 
priešiško nusistatymo. Galbūt 
toliau nuo didesnių lietuvių 
telkinių gyvenantiems toks 
pasakymas bus nemaža staig
mena. Nemaloni (ir tikrai nesi
tikėta) staigmena tai yra „Drau
go” fondo sumanytojams, steigė-

LIETUVOJE NEBETINKA 
„COCA-COLA”

Didžiausia Lietuvoje gėrimų 
gamintoja „Utenos gėrimai” ne- 
bepilstys amerikiečių bendrovės 
„Coca-Cola” gėrimų — „Coca- 
Cola” ir „Fanta”. Pasak Utenos 
gamyklos direktoriaus, „Coca- 
Cola” bendrovės gaminiai 
kenksmingi žmogaus organiz
mui. Direktorius mano, kad vie
toj šių gėrimų būtų galima 
sukurti naujus lietuviškus 
nealkoholinių gėrimų pakai
talus su natūraliais koncentra
tais. Tačiau lietuviški gėrimai 
dėl aukštų cukraus kainų bus
10-15 proc. brangesni nei „Coca- 
Cola”. „Utenos gėrimai” 
atsisakė bendradarbiauti ir su 
Švedijos „Pripps” alaus 
gamykla. Uteniškiai ruošiasi 
eksportuoti dalį savo gaminamo 
alaus, už kurį gauna 70 proc. 
pelno. Neseniai spaudoje buvo 
kilęs šurmulys dėl to, kad „Ute
nos gėrimai”, pradėdami pre
kiauti naujoviškai, savo preky
bos atstovais pasirinko firmas, 
kuriomis domisi organizuoto 
nusikalstamumo tyrimų sky
rius.

jams ir visiems, besisielo- 
jantiems dienraščio likimu.

Kodėl? Turime ir savo teoriją, 
kurią galėtume apsakyti vienu 
žodžiu — varžybos.

Staiga į eiles fondų, fondelių, 
berungtyniaųjančių tarpusavyje 
dėl tų pačių aukotojų dėmesio, 
įsirikiavo dar vienas. „Tai 
didelė klaida”, — tvirtina mums 
vieni; „Turime per daug fondų 
ir per mažai aukotojų”, — rūgoja 
kiti; „Fondas steigiamas blogu 
laiku, kiti fondai praras daug 
įnašų”, — prideda dar kiti.

Štai tau, Luce, žuvys! „Drau
gas”, padėjęs steigti ne vieną 
fondą, ugdęs jo veiklą, rėmęs ir 
teberemiąs, staiga apšaukiamas 
griovėju! Norėtųsi pasakyti 
tiems irzliems priekaištau
tojams, kad iki šiol egzistavę 
fondai susikūrė ne vakar ir ne 
užvakar. Jie rinko narius ir 
įnašus, stengėsi užverbuoti nau
jus aukotojus (daugiausia per tą 
patį „Draugą”) ir, rodos, tikrai 
neliko nė vieno lietuvio išeivio, 
negirdėjusio apie tą ar kitą 
fondą, nepakviesto į jį įsijungti. 
Žmonės, kurie šiandien aukoja 
„Draugo” fondui, daugiausia 
jau yra kurio kito fondo nariai. 
Paklauskime, ar jie savo įnašus 
tame fonde būtų padidinę tokia 
suma, kokią skyrė „Draugo” 
fondui? Labai visiems aišku, 
kad išlaikyti savo dienraštį yra 
būtina, todėl žmonės ryžtasi at
siskirti su viena kita šimtine ir 
įstoti į „Draugo” fondą. Tai daro 
ne iš savo pertekliaus, bet iš 
tvirto įsitikinimo, kad tokia 
parama gyvybiškai svarbi.

Jau seniai įpratome vieni su 
kitais dalintis ištekliais ir žmo
nėmis. Tai kodėl dabar staiga 
atsiranda nepasitenkinimas, 
priekaištai? Per didelė pra
banga sakyti: čia mano — aš 
svarbiausias; čia tavo — jeigu 
kas nuo manęs liks. Džiugu, kad 
bent mūsų jaunesnioji karta, 
kuri dar iš viso domisi 
visuomeniniu darbu, nebeturi to 
sunkaus bagažo, vis dar tampo
mo ant vyresniųjų pečių. Kai 
kurie yra kartu ir skautai, ir 
ateitininkai, ir neolituanai. Jie 
padeda „Lietuvos Vaikų vilčiai” 
ir „Lithuanian Mercy Lift” ir 
„Saulutei”. Niekas nesako: tu 
mums priklausai, tai negali 
dirbti su anais, nes „interesai 
kryžiuojasi”. Galėtume iš jų ir 
mes, vyresnieji, pasimokyti, nes 
kai kurie žmonės, atėję į talką 
„Draugui” (ir jo fondui), girdi 
nemažai skaudžių išmetinė
jimų. Kaip liūdna, kai tie, kurie 
sėdi gan stipriuose ir saugiuo
se savo laivuose, gaili skęs
tančiam lietuviškam dien
raščiui šiaudo...

Danutė Bindokienė

SUMAŽINO MUITĄ
EKSPORTUI Į RUSIJĄ

Lapkričio 18 d. Vilniuje Lietu
vos ir Rusijos ministrai pirmi
ninkai Adolfas Šleževičius ir 
Viktoras Černomyrdinas pasi
rašė susitarimus, kurie numato 
iš Lietuvos į Rusiją eksportuoja
miems gaminiams muito 
mokesčius sumažinti nuo 100 
iki 50 proc. Susitarta dėl iš
vedamos iš Vokietijos Rusijos 
kariuomenės važiavimo per 
Lietuvą. Premjerai ir Lietuvos 
prezidentas kalbėjosi apie 
Lietuvos Respublikai priklau
siusių ambasadų pastatų 
Paryžiuje ir Romoje grąžinimą. 
Tai turėtų būti svarstyta susi
tikimuose kitų metų pradžioje.

STATO NAMUS RUSŲ 
kariams

Kauno statybinė firma „Sei
mą” jau pastatė devynis daugia
bučius namus Karaliaučiuje 
Rusijos kariškiams, dar aš- 
tuoniems klojami pamatai. Šias 
statybas apmoka ir Jungtinės 
Amerikos Valstijos.

Išvykus iš Vašingtono į Romą 
Lietuvos ambasadoriui Stasiui 
Lozoraičiui, išeivijos lietuvių 
dėmesys nukrypo į naujai pa
skirtą iš Lietuvos Amerikai 
ambasadorių Alfonsą Eidintą, 
kuris lapkričio 15 d. su šeima iš
skrido į Vašingtoną.

Prieš apleisdamas Lietuvą, jis 
su dienraščio „Lietuvos aido” 
korespondentu padarė pasikal
bėjimą. Straipsnio antraštė: „A. 
Edintas pasirengęs Amerikos 
lietuvių bendruomenės spaudi
mui”.

Čia nepaaiškinta, apie kokį 
spaudimą A. Eidintas kalba. 
Nemanoma, kad LB ar kas 
kitas pradėtų tuoj pat daryti 
bent kokius spaudimus vos 
atvykusiam ambasadoriui.

Reikėtų prileisti, kad ir lietu
viai, gyvenantieji šiame krašte, 
priprato prie Amerikos politinio 
gyvenimo ir prisitaikė prie 
Amerikos gyventojų išrinktų 
naujų prezidentų ar kitų poli
tinių vadų, duodami jiems pir
mąjį „medaus mėnesį”: jie tuoj 
pat neatakuojami, leidžiant pir
miausia „sušilti kojas”. Todėl ir 
A. Eidintui nereikėtų laukti 
greitos ar neigiamos išeivijos 
lietuvių reakcijos.

Savo duotame pokalbyje pir
miausia jis pesimistiškai pasi
sakė apie ambasadą. Pasak jo, 
laukia daug ūkinių darbų: pra
kiuręs ambasados stogas, aplin
ka nesutvarkyta, teritorija 
neaptverta. Sako, visai šalia 
susirenka juodukai, gurkšnoja

Prof. Vytautas Landsbergis, viešėdamas Čikagoje VIII Mokslo ir kūrybos simpoziumo proga, 
apsilankė Spertus Žydų kultūros tyrimų institute. Tai pirmasis demokratinės Lietuvos vyriausybės 
narys, apsilankęs institute. Prof. Landsbergis kalbėjo apie šio instituto ir neseniai Vilniuje atidary
to Žydų muziejaus galimus ateities ryšius.

LIKIMO IRONIJA
JONAS INDRIŪNAS

6
Ne vienas jis dar buvo palikęs vėlesniam išvažia

vimui. Buvo ir daugiau, tik jie Vincui nebuvo tokie ar
timi, kaip Feliksas ir Kazys. Su jais jis pradėjo lankyti 
Užpalių progimnaziją, kartu atsirado Utenos vals
tybinėje gimnazijoje, lipo iš klasės į klasę, ir jie 
niekuomet nuo viens kito nenutolo. Radosi daug naujų 
draugų toje klasėje, bet jie liko neišskiriami.

Ir su Jurgiu jis draugavo, tik jų draugystė buvo 
skirtinga. Jis gerbė Jurgį, nes pastebėjo, kad jo svajonės 
buvo panašios, kaip ir Vinco — kariškoji sritis. Jurgis 
buvo drąsesnis, atkaklesnis, daugiau matęs, kariškoje 
šeimoje brendęs, tad daug kuo skyrėsi nuo Vinco. Ir 
pati draugystė nebuvo tokia artima. Bet per ilgą bendrą 
gyvenimą gimnazijoje Vincas, stebėdamas jį, daug gerų 
savybių pasisavino. Tad, ypač paskutinėmis dienomis, 
svajonės apie bendrą tikslą juos daugiau suartino, juo 
labiau, kai jie liko nuo visų išvažiuojančių atskirti.

Lankė jie sąžiningai ir pamokas. Turėdami galvo
je, kad karo mokykla bus taip pat mokslo židinys, su 
visais pagilintais ir naujais dalykais, jie nenorėjo nieko 
praleisti, kas buvo dėstoma gimnazijoje.

Vincas, likęs vienas, savo nuobodų laisvalaikį 
bandė paįvairinti, dažniau aplankydamas Liuciją. Per 
tą laiką jis daugiau įžvelgė į ją. Pastebėjo, kad prieš 
kelis metus ta drąsi paauglė, kaip visą laiką jam atro
dė, šiandieną buvojau rimta, su nebe vaikišku galvo
jimu mergaitė.

Nors labai norėjo, kad Vincas pakeistų savo 
nuomonę ir atsisakytų ten važiuoti, bet, matydama jo

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

alų ... A. Eidintas sakė, esąs 
pasirengęs Amerikos lietuvių 
bendruomenės spaudimui, ta
čiau manąs, kad per kelis mė
nesius galės aplankyti visas 
pagrindines Amerikos bendruo
menes ir rasti supratimą

Čia reikėtų pridurti, kad dia
logas visuomet yra reikalingas 
ir naudingas abiems pusėms, 
kol randamas patenkinamas 
abipusis sprendimas. A. Eidin
tas pasakė naujieną, kad Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rija prieš Kalėdas šaukia Vil
niuje susitikimą su visais Lietu
vos ambasadoriais.

Apie išeivijos lietuvių darbą 
Vašingtono ambasadoje jis pa
reiškė: „Ministerijos koncepcija 
— visi darbuotojai turi būti mi
nisterijos atestuoti ir paskirti. 
Tačiau nė vienas Vašingtono 
ambasados darbuotojas neat
siuntė pareiškimo dalyvauti 
atestacijoje. Aš suprantu, — sa
ko A. Eidintas, — jie yra JAV pi
liečiai ir formaliai negali pre
tenduoti į diplomatinio rango 
darbuotojus”.

Iš Lietuvos į ambasadą jau 
prieš mėnesį pasiųsti du nauji 
žmonės: Žalys ir Paslauskas. 
Dabar Lietuvos atstovybės už
sienyje pereina Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijos žinion 
ir finansiškai.

„Mano idėja tokia, — sako A. 
Eidintas, — jeigu didžiosios

Amerikos lietuvių bendruome
nės norės turėti savo atstovus 
prie ambasados, mes jiems duo
sime darbo. Čia jis nieko nesako 
apie JAV LB krašto PLB ar 
Alto atstovus, ir kokius darbus 
jis turi omenyje.

A. Eidinto nuomonė apie S. 
Lozoraitį yra, kad jis daugiau 
politikas, negu diplomatas. „Ži
nodamas, kad Lietuvoje 40 proc. 
rinkėjų balsavo už jį, aš žinau, 
kad einu prieš tam tikrą visuo
menės dalį”.

Čia jis nepasakė, kad išeivijos 
lietuviai balsavo už S. Lozorai
tį daugiau kaip 90 proc.; S. 
Lozoraitis visą savo gyvenimą 
yra Lietuvos diplomatas.

Naujasis ambasadorius pa
reiškė, kad Vašingtone dirbs 10 
žmonių: 7 iš jų turės diplomatinį 
rangą. Bus priimta dar trys ne- 
diplomatai - sekretorė, ūkvedys, 
vairuotojas ir personalo 
vadovas. Pirmasis sekretorius 
ambasadoje bus V. Žalys, buvęs 
A. Eidinto kolega istorijos ins
titute Vilniuje.

Baigdamas pokalbį, A. Edin
tas mini darbo pirmenybes: bus 
sudaryta komisija, kuri bandys 
išspręsti tą nesusipratimą dėl 
pilietybės, einantį iš pirmų 
nepriklausomybės dienų.

Paskutiniai naujojo ambasa
doriaus žodžiai yra: „Aš taip pat 
buvau šokiruotas, kai pamačiau 
šį įstatymą — žmonės, kurie jį 
ruošė, nežinojo, kad Amerikoje 
gyvena žmonės su prieškari
niais Lietuvos pasais.

užsispyrimą, nebenorėjo savęs varginti ir jo nervinti. 
Ji žinojo, kad niekas jo nebūtų perkalbėjęs: ten jo drau
gai nuvažiavo ir jis ten norėjo važiuoti. Jis ir dabar 
prisiminė netikėtą Felikso paklausimą, kai jie buvo 
išskirti: „Vincai, gal tu pakeitei savo nuomonę? Gal 
apsisprendei nebevažiuoti? Juk tavęs nešaukia” Ir jis 
pasijuto nejaukiai, niekuomet to nepagalvojo. Užtvir
tino jam, kad tai netiesa, jis savo nuomonės nekeis ir, 
kai tik gaus pranešimą, jis greit atsiras pas juos.

Pagaliau vieną gražų pavakarį Vincas, Jurgis ir 
dar keli bendrų tikslų vedini pasiryžėliai įlipo į 
traukinį kelionei, kurios taip laukė. Šypsojosi, mažy
tės trispalvės puošė atlapus. Su garvežio švilpimu tolo 
jie nuo tos visos jaukios aplinkos, nuo bemosuojančių 
baltų nosinaičių...

III
Graži ankstyvo pavasario popietė. Saulutė, lyg 

nenorėdama, slinko į vakarus. Atrodė, tarytum norėjo 
dar valandėlę pabūti, pasigrožėti ta ramia, tylia 
aplinka, tuo gražiai atgimstančiu pavasariu.

Kauno geležinkelio stotis. Traukinys, tik ką 
atskubėjęs, stovėjo. Juodi dūmų kamuoliai iš garvežio 
kamino tebesiveržė aukštyn, kartais net spjaudydami 
raudonas žarijas, o po ratais šnypštė baltų garų debesys 
ir, atrodė, lyg ristas žirgas ruošėsi lenktynėms.

Vieno vagono kūpėję sėdėjo keli jaunuoliai. Iš jų 
veidų buvo matyti, kad jau ilgai keliavo. Nuvargę, bet 
jaunatviška energija nepasidavė. Visi tylėjo, tartum 
sekė pro langą besiveržiančių, vakarėjančios saulės 
spindulių žaidimą. O gal skendo savo netolimos pra
eities prisiminimuose, gal išvarginti ilgos kelionės, 
traukinio užsiūbuoti norėjo užmigti, sapnuoti dar kartą 
visa tai, kas taip neseniai buvo praėję.

Trečią Advento sekmadienį 
esame kviečiami džiaugtis, nes 
Dievo dvasia veikia mumyse. 
Izaijo pranašystė pirmajame 
skaitinyje (Iz 61:1-2, 10-11) yra 
ta, kuri Jėzui apibūdino jo pa
ties misiją ir kurią jis paskaitė 
iš Šventraščio Nazareto sina
gogoje, savo viešojo gyvenimo 
pradžioje (Lk 4:16-22): „Dievo 
dvasia ant manęs, kadangi 
mane yra Viešpats patepęs. 
Jisai mane pasiuntė nešti džiu
giosios naujienos vargdie
niams, gydytų tų, kuriems 
skauda širdį, skelbti belaisvių 
išvadavimo, kalinių paleidimo, 
pagarsinti Viešpaties malonės 
metų”.

Ši pranašystė tikrai išsipildė 
Jėzuje, bet jos išsipildymas 
neužsibaigė su Jėzumi, o tęsiasi 
ir su mumis, jei tik (kaip sako 
šv. Paulius antrame šio sekma
dienio skaitinyje), negesinsime 
Krikštu mums duotos Švento
sios Dvasios, panaudosime tas 
malones, kurias Dievas mums 
duoda savo gyvenimo aplinky
bėse vykdyti tą pačią misiją. 
Krikštu ir mums yra pavesta 
„skelbti džiugiąją naujieną 
vargstantiesiems” — savo 
rūpesčiu ir dėmesiu parodyti, 
kad Dievas išklausė jų maldų, 
kad atsiuntė jiems mus, kad 
juos paguostume, padėtume iš
vaduoti iš to, kas jiems trukdo 
pilnavertiškai gyventi, kad per 
mus jie sužinotų, jog prasidėjo 
„Viešpaties malonės metai”.

Ši Izaijo pranašystė yra iš tre
čiosios Izaijo pranašysčių dalies, 
kurios įvyko tautai sugrįžus iš 
tremties ir nusiminus, kad 
gyvenimo tikrovė neatitinka 
tremtyje išgyventų svajonių 
apie paliktą tėvynę. Matyt, 
besimelsdamas apie nepage
rėjusią Dievo tautos būklę su
grįžus į tėvynę, pranašas yra 
įkvėptas pranašauti, kad prasi
dėjo vadinamieji .jubiliejiniai 
metai”, kaip nurodyta Senojo 
Testamento Kunigų knygos 
25-ame skyriuje. Tai Viešpaties 
malonės metai, kurie pirmą 
kartą buvo skelbiami, Dievo 
tautai įžengus į žadėtąją žemę.

Pagal tą įstatymą (Kun 
25:8-17, 29-31), kas 49-eri metai 
kiekvienas žmogus turėjo teisę 
atgauti savo paveldėtą žemę, 
tais metais žemė negalėjo būti 
dirbama — jai buvo duodamas 
poilsis-šabas — ir visos skolos 
buvo dovanojamos. Nors atrodo, 
kad praktiškai jubiliejinių metų 
įstatymas nebuvo vykdomas, jis 
buvo laikomas idealu ir štai 
Izaijo pranašystėje tapo priemo
nė paskatinti nusiminusius 
žmones įvertinti, kiek daug

Ką jiems ta, prieš akis pasirodanti, ateitis žadėjo? 
Pasiryžėliai, tėvynės meilės kupini, palikę gimnazijos 
suolą, važiavo ne laimės ieškoti, bet savo tėvynės gero 
vei pasiaukoti.

Karo mokykla... Ne vienas apie tai galvojo. Ne 
vieno akyse tebeslinko vaizdai, kaip jie buvo išlydėti: 
„Gražu. Visi mumis didžiavosi. Išleido kaip didvyrius. 
Inspektorius išleistuvių žodyje, mus pavadino tautos 
elitu, kuriais ateityje mūsų tėvynė tesirems. Mes tuo 
didžiavomės. Mes pasiryžę jos neapvilti”. Ne vienoju 
galvoje slinko panašios mintys.

Dabar gi patys netikėjo. Štai tas elitas. Susitraukę, 
kelionės išvarginti, sėdėjo vagono kūpėję snausdami. 
Nieks į juos nežiūrėjo, nieks nekreipė dėmesio, nieks 
ir nesidomėjo, kas jie tokie, kur važiuoja.

Pagaliau sušvilpė garvežys, ir traukinys palengva 
pajudėjo. Pro langą pradėjo slinkti pastatų šešėliai, 
gatvių sankryžos, medžiai, viską palikdami užpakalyje. 
O traukinys, persiritęs pervažas, pradėjo skubėti, lyg 
norėdamas kuo greičiau išsinešdinti iš tos spūsties į 
atvirą erdvę.

— Važiuojame toliau, vyrai! — prabilo pirmas Jur
gis į savo susimąsčiusius draugus. — Dar dvi, trys 
valandos, ir mes būsime Marijampolėje. Ar nebus 
smagu? Juk tuojau jau būsime kariūnai-kandidatai. 
įsivaizduojat — kariūnai! Bus baltas diržas... Grįšime 
atostogų, sutiksime mergaites, įsivaizduojat, kaip jos 
žiūrės į mus!

Tokių Jurgio uždegančių žodžių pagauti, lyg iš 
miego pabudo ir kiti. Jausmas gražus. Kariūnas — lyg 
širdį kutena. „Argi viskas taip lengvai ir bus, ar kar
tais ne vienam teks grįžti su nepasisekimu, jei būsi 
netinkamas?” — ne vieną vargino mintis.

(Bus daugiau)

Dievas jiems yra padaręs: „Šir
dingai aš džiaugsiuos Viešpačiu, 
mano siela džiūgaus Dievu 
manuoju, nes jis mane rengia iš
ganymo rūbais... Kaip žemė 
augina pasėlius, kaip sodas 
želdina sodinius, taip Viešpats 
Dievas apreikš teisybę ir šlovę 
visų tautų akivaizdoje”.

Dievo nuostabiais darbais 
džiaugsmo tema yra pratęsiama 
atkartotinėje psalmėje, tačiau 
kuri šį sekmadienį yra paimta 
ne iš psalmyno, o iš šv. Luko 
evangelijos (Lk 1:46-54) — tai 
Marijos giesmė, aplankius Elz
bietą, susumuojanti visų Seno
jo Testamento pranašysčių viltis 
ir lūkesčius. Senojo Testamento 
psalmistų tradicijoje Marija 
džiaugiasi, nes patyrė, jog 
Dievas yra ne tik jos tautos gel
bėtojas istorijoje, bet ir jos pačios 
gelbėtojas jos gyvenimo is
torijoje. Matydama Dievo rūpes
tį ja, nors ji nėra nei svarbi, nei 
galinga, Marija prisimena, kad 
Dievas kaip tik tokius žmones 
gelbėjo praeityje — ir dėl to 
Dievo vardas yra šventas.

Antrajame skaitinyje (1 Tęs 
5:16-24) šv. Paulius ragina 
Tesalonikos tikinčiuosius 
džiaugtis ir melstis, stip
rindamas jų viltį, kad Kristus 
tikrai antrą kartą ateis ir atsta
tys teisingumą žemėje, nors jie 
jau buvo netekę vilties ir savo 
gyvenimu jau buvo pradėję 
pamesti maldą bei artimo 
meilės darbus, kuriais ruošėsi 
Antrajam atėjimui.

Šv. Paulius juos skatina ne
gesinti juose degančios Švento
sios Dvasios, neatmesti prana
šavimų, kad Dievas tikrai ateis, 
o ištirti, ką girdi, pagal 
krikščionišką gyvenimą ir tiesą, 
kuria jie yra skatinami gyven
ti savo krikščionių bend
ruomenėje. Ir jei kuri pranašys
tė jiems padeda būti geresniais 
krikščionimis, skatina jų ryšį 
Kristuje ir jų ištikimybę tas 
pranašystes priimti, o jei ne — 
jas atmesti.

Evangelijoje girdime Jono 
Krikštytojo dialogą su žydų 
kunigais, kuriame Jonas yra 
apibūdinamas, kaip liudytojas 
apie Šviesą — Kristų. Jonas yra 
tas, kuris krikštija tik van
deniu, bet jis ruošia kelią tam 
(kaip girdėjome praėjusį sekma
dienį), kuris krikštija Šventąja 
Dvasia.

Tad ypač mes, Kristaus Krikš
tu gavusieji Šventąją Dvasią, 
turime džiaugtis, nes didžių 
dalykų padarė mums Viešpats 
— tik negesinkime savyje Dievo 
dvasios.

a.j.z.
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LOS ANGELES, CA 
LITERATŪROS VAKARAS

Rudens sekmadieniai Los An
geles visados pilni malonių 
renginių, todėl visad mielai 
subėgame pabūti tarp savųjų. 
Šių gruodžio 5-tos dienos popie
tę, Lietuvių Fronto Bičiulių 
ruoštas, vyko 27-tas Literatūros 
vakaras, kuriame girdėjome ir 
svečią iš Lietuvos poetą aktorių 
Kęstutį Genį, savąjį poetą Ber
nardą Brazdžionį, o su tikslia 
vakaro apybraiža vakaronę pra
dėjo Alė Rūta.

Taigi štai išgirdome poetą-ak- 
torių. Iš tikrųjų — pamoksli
ninką ir graudintąją. Ištisą 
valandą pergyvenome visas nei
giamybes, kuriose dabar, pagal 
autorių, skęsta Lietuva. Jokio 
vilties žiburėlio, kad ir ten, ir 
čia, išeivijoje, gal dar gyva 
dvasia, kad atsitiesime ir pasi
keisime. Juk auga nauja karta, 
o toks pesimizmas gali jai atimti 
norą dalyvauti savo tautos, kal
bos ir ateities vizijų įgyven
dinime.

Fronto Bičiuliai, surengę šią 
literatūros popietę, nebus labai 
patenkinti šiais mano žodžiais 
ir įspūdžiais. Bet jie irgi žino, 
kad teisę į savo įspūdžius turi
me šiame žodžio laisvės krašte. 
„Pabudome ir kelkimės!” — 
skaitome programos užvardini- 
me. Bet argi tikrai miegojome, 
ar buvom kurti savo Tėvynės 
vargams, ar nesinešiojome Jos 
savo širdyse? Ar nebandome ten 
esantiems padėti, o ne vien 
kritikuoti?

Taigi, tokie buvo mano įspū
džiai. Pagaliau scenon įžengė ir 
mūsų mėgiamas poetas Bernar
das Brazdžionis, bet, gaila, labai 
trumpam. Jis pakalbėjo apie ki
tus poetus — Aistį, jo būdą ir 
kilmę, Antaną Vaičiulaitį — li
teratą ir estetą, apie suvalkietį 
Bradūną, po to išgirdome ir ke
letą jo paties eilėraščių — 
„Hunai ir Atila”, vieną čia pat 
prie stalo parašytą „Piramidę” 
ir dar keletą filosofine ir 
religine tematika.

Dr. Zigmo Brinkio žodis pabai
gai buvo irgi apie Tėvynę, ragi
nimas „Dar vis aukokimės Lie
tuvai”. Manau, kad tie, kurie 
šią popietę rengė, ir tie, kurie 
atėjo pasiklausyti poetų žodžių, 
Lietuvą tvirtai tebeturime savo 
širdyse.

Dėkojame kolegai Kojeliui už 
pakvietimą.

RKV

LB LOS ANGELES 
APYLINKĖ

Kristaus Karaliaus šventa
dienį Šv. Kazimiero parapijos 
kieme ant lentos kabėjo gražus 
skelbimas - „Los Angeles Lietu
vių Bendruomenė maloniai vi
sus kviečia į jos rengiamą Nau
jųjų - 1994 - Metų sutikimą Šv. 
Kazimiero parapijos slėje”. Apy
linkės pirmininkė Liuda Avižo- 
nienė nekantriai stabtelėjo, kai 
ją prabėgančią čia pat užkal
binau.

— Pažvelgus į tą skelbimą, 
atrodo, nuotaika darbuotis 
visuomenės labui tebėra pa
kili?

— Ačiū! Iš tiesų taip ir yra 
Norisi geros valios šviesoje at
liktus darbus susumuoti visus 
apjungiančiu bendruomenės po
būviu - Naujų Metų sutikimu. 

— Ar lengva buvo pirminin
kauti tai Bendruomenei?

— Rūpėjo užmegzti ir palai
kyti ryšį su visais bendruome
nės nariais. Ruošėme vakaro
nes, viešus pokalbius Lietuvą 
liečiančiomis aktualijomis. Mū
sų pačių būklė vietoje irgi 
neliko nepastebėta. Susižinoji
mui su žmonėmis labai reika
lingas sudabartintas Califor- 
nijos lietuvių almanachas. Tas,

išleistas Antano Skiriaus prieš 
keletą metų, gerokai pasikeitęs. 
Dabar jau visų apylinkės lietu
vių adresų naujas rinkinys bai
giamas sudėstyti ir bus leidžia
mas LB vardu. Tuo rūpinasi val
dybos narys Juozas Pupius. 
Jautri problema yra senelių na
mai. Tai nėra naujas sumany
mas; mūsų valdyba tarpusavy
je tą klausimą tebegvildena. 
Būtų labai gerai čia gero kli
mato aplinkoje amžių nugyven
ti tarp savųjų nuosavose patal
pose. Šis viliojantis planas tebe
stovi mano mintyse visą laiką. 
Dar šių matų pradžioje buvo 
užsibrėžta įgyvendinti labai 
prinokusį reikalą - pagerbimą 
amerikiečių, padėjusių Lietu
vai. Vienbalsiu valdybos narių 
pritarimu buvo nuspręsta 
suruošti iškilmingą pokylį jiems 
ir tuo pačiu paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės 75 m. sukak
tį bei Los Angeles-Kauno mies
tų (seserystės) sąjungą. Noriu 
pasidžiaugti, ši bendrų sumany
mų triguba produkcija visais 
atžvilgiais buvo sėkminga! 
Gausi publika, pasigėrėtina (Lie
tuvos menininkų) programa, ge
ras maistas, puošni patalpa, 
patenkinti ir dėkingi svečiai 
amerikiečiai; esu gavusi keletą 
laiškų. Prie pokylio pasisekimo 
labai daug prisidėjo ir darbų 
naštą žymiai palengvino Birutė 
Viskantienė, Ina Sekienė, arch. 
Rimas ir Rūta Mulokai ir dau
gelis kitų. Į klausimą, dėl pirmi
ninkavimo pareigų, savo pasa
kojimu, kaip ir teigiamai, at
sakau. Prisipažinsiu, pradžioje 
buvo nedrąsu - „į balą puolęs, 
sausas nekelsi”, - taip ir aš,

I murdžiausi, dirbau, stengiausi, 
kaip geriausiai mokėjau...

— O ką šeima į tai? Kas 
sudaro jūsų šeimą? Jūs esate 
Los Angeles, palyginus, nela
bai žinomi.

— Šeima manęs nevaržo. 
Vaikai jau savarankiški. Vyras 
uždirba duoną. Vedėm abu jau
ni. Gimė dvi dukros ir sūnus. 
Vyresnioji - medicinos daktarė, 
onkologė-radiologė, žentas - 
anestziologas, vienerių metų 
anūkė, vardu Rima. Antra duk
tė šiais metais apgynė fizinės 
chemijos disertaciją; dabar 
gilina post-doctoral studijas 
U.C. San Francisco. Abi dukros 
neseniai buvo Lietuvoje, jos 
gerai kalba ir rašo lietuviškai. 
Sūnus įpusėjęs fizikos mokslų 
daktaratui. Taip pat gerai iš- 
sireiškia lietuviškai. Au
gindami vaikus, gyvenome toli 
nuo lietuviškų telkinių. Juos 
mokėme namie lietuviškai kal
bėti, skaityti, rašyti ir dainuoti. 
Tarpusavyje visada kalbamės 
lietuviškai. Aš turiu magistrą iš 
chemijos. Šiek tiek dirbau real 
estate, buvau veikli skautė, vie
nok didesnę dalį gyvenimo ati
daviau šeimai ir vaikams. Gi
miau Kaune, augau Vokietijo-

Los Angeles — Kaunas „Sister City” są-gos oficialūs dalyviai miesto rotušės priėmime š.m. rug
sėjo 24 d. Iš k. — Virgilijus Kasperavičius, Romas Bubnelis — pagrindinis sąjungos vykdytojas 
Lietuvoje, Gediminas Aleksoms — Kauno policijos šefas, Vygintas Grinis — Kauno miesto tary
bos pirm., Hal Bernson — Los Angeles miesto tarybos narys, Arimantas Račkauskas — Kauno 
meras, Vytautas Čekanauskas — Lietuvos gen. konsulas Californijoje, Rimas Mulokas — sąjungos 
plano vykdytojas Los Angeles ir Vytautas Černius.

je, o dar vis bręstu Amerikoje...
— Ar Lietuvių Bendruome

nė gali užtikrinti tautinį išsi
laikymą aplamai? Jūsų šei
ma, manau, yra retenybė.

— Esam tipingi dviejų pasau
lių žmonės. Užaugę lietuviais, 
savo prigimties savybes brangi
name labiau už viską (kalbą, 
papročius, šventines tradicijas, 
tikėjimą...). Ginčai, nepasiten
kinimai, barniai siejasi tuo pa
čiu savigarbos saitu, ir iš tikrųjų 
esame vieningi. Palyginkime 
tik didžiųjų tautinių švenčių 
minėjimus, demonstracijas. Ta
čiau lietuvybė prasideda šeimoj, 
lietuvybės išlaikymo pagrindas 
yra šeimoje. Organizacijos, įvai
rūs sambūriai bei draugijos, 
bažnyčia ir religija stiprina 
mus. Turime tėvynę ir turime 
kraštą, kuriame laisvi, be per
sekiojimų, be priespaudos gyve
name. Šių dimensijų apimtyje 
galime ugdyti sąmoningą jauną
ją kartą. Svarbu mums išsilai
kyti bendruomenėje, kur kiek
vienas asmuo labai reikalingas 
ir labai svarbus. Bendravimas 
yra išsilaikymo sąlyga. Los An
geles, aš manau, kad negalima 
nusigręžti nei nuo vieno 
lietuvio. Į Šv. Kazimiero 
parapiją, bažnytinės pamaldos 
patraukia net kitataučius; yra 
naujas nuostabus kunigas iš 
Lietuvos, choras labai gerai 
gieda. Čia mūsų jaunimas pa
vyzdingai suburtas, nekelia rū
pesčių, rieda, kaip gerai patep
ti ratai. Belieka prilaikyti, kad

jie riedėtų ne į pakalnę, pri
laikyti su meile ir giedriu veidu, 
nukreiptu į Lietuvą.

Sv. Kazimiero parapijos kie
me žėrėjo saulė, kai išsiskyrėm 
su Liuda Avižoniene po nuošir
daus šnekesio. Aplink ją būria
vosi žmonės, šalia juokavo su 
kitais jos vyras dr. Petras Avi
žonis. Laikas buvo skirtas kito
kiam kalbėjimui, dabar, sekma
dienio popiečio kalbėjimui su 
pažįstamais, su seniai matytais 
draugais lietuviais.

Stasė V. Šimoliūnienė

MIRUSIŲJŲ
PRISIMINIMAS

Los Angeles lituanistinė mo
kykla šįmet minėjo Vėlines ap
silankymu kapinėse. Anksty
vesniais metais tai darydavo tik 
grupelė ateitininkų.

Mokiniai ir jų tėvai iš ryto 
suvažiavo į Forest Lavvn ka
pines, kuriose ilsisi daugiau 
negu pusšimtis lietuvių. Minė
jime dalyvauti buvo pakviesti ir 
šiose kapinėse palaidotų asme
nų šeimų nariai.

Mokyklos vedėja Marytė New- 
som trumpu žodžiu paaiškino 
šio lankymosi kapinėse prasmę. 
Amandas Ragauskas, jo dukra 
Amanda ir sūnus Andrius pa
skaitė maldeles. Paskui buvo 
aplankyti visų ten palaidotų 
lietuvių kapai, papuošiant juos 
gėlyte ir lietuviška vėliavėle.

E.D.

Lietuvos reikalus rėmusių amerikiečių pagerbime, Californijoje. Iš k. — arch. 
Rimas Mulokas, kongremanas Christopher Cox ir kongresmenui dovaną 
įteikianti LB Los Angeles apylinkės pirm. Liuda Avižoniene.
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75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
‘ 2567 VVEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV
8929 S. HARLEM AVĖ. 

(708) 598-9400

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

(guu musu;
LENDER

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

G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS

Member
Q) City Center GT-lnternatlonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA

60457
American Society

TELEFONAI: (370) 2-223-147

TELEFONAI: (708) 430-7272 of Travel Agents 2-223-154

TELEFAX: (708) 430-5783 TELEFAX (370) 2-223-149

Jau 30 metų organizuoja grupines ir individualias keliones 
į Lietuvą ir kitus kraštus geriausiomis kainomis.
Siūlome naują paslaugą mūsų klientams. Iki kovo 31 d., 
1994 m., galite nupirkti bilietus iš Vilniaus į įvairius 
Amerikos miestus pačiomis pigiausiomis kainomis. Bilietai 
apmokami mūsų raštinėje, Evergreen Park ir atsiimami mūsų 
raštinėje, Vilniuje.

$780.00-$800.00 
$830.00—$880.00 
$030.00—8080.00 
$1,000.00—$1,080.00 

profesionaliai Jus aptarnausime.
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmd., 
antrd., ketvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—8 v. p.p. Ir trečd. 9 
v.r.—7 v. p.p. American Travel Service, 9439 S. Ked
zie Avė., Evergreen Park, IL 60642.

New York 
Chicago 
Saattla 
Lo* Angola*

Maloniai, sąžiningai ir

1994Dainų ir Šokių

ČA Jau 30 metų, kai mūsų kelionių agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis ir patogiausiomis oro linijomis.
Kviečiame visus keliauti drauge su išeivijos šokėjais ir daini
ninkais į 1994 metų Dainų ir Šokių Švente Lietuvoje. 
Siūlome pačias patogiausias išvykimo ir grįžimo datas 
pigiausiomis kainomis. Dėl didelio keliautojų skaičiaus,

vietų skaičius yra ribotas. Prašome nedelsiant kreiptis į mūsų 
raštinėj užtikrinsime prieinamiausias išvykimo ir grįžimo datas.
Jūsų patogumui, mūsų raštinėje galėsit įsigyti bilietus į visus Dainų ir Šokių šventes 
renginius, užsisakyti viešbučius, automobilius bei turistines keliones Lietuvoje.

Maloniai, sąžiningai bei profesionaliai Jus aptarnausime. Informacijai skambinti:

American Travel Service
1 9439 S. Kedzie Evergreen Park, IL 60642

>7 Tel. 708 422-3000 • FAX 708 422-3163

Darbo vai: pirmd., antrd., ketvirtd., ir penktd., 9 v.r. - 5 v.p.p. ir trečd., 9 v.r. - 7 v.p.p.

City Center GT-International
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE.
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS ĮOAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS.

SIŪLOME:
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas.

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE.

DABARTINĖS KAINOS IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ Į VILNIŲ:

CHICAGO $738.00 HOU8TON $766.00
NEVV YORK $625.00 LOS ANGELES $865.00
BOSTON $649.00 SAN FRANCISCO $795.00
ATLANTA $685.00 MIAMI $720.00
DALLAS $678.00 VVASHINGTON D.C. $649.00
DETROIT $675.00

BILIETAI IR REZERVACIJOS TURI BŪTI IŠPIRKTI NEVĖLIAU GRUODŽIO MĖN. 31 D., 1993.

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



Prof. dr. A. Šlepetytės Janačienės Pro Eclesia Et Pontifice medalio įteikimo proga š.m. spalio 
24 d. Brooklyne, NY, dalis garbės svečių. Iš k. - Gintė Damušytė, Lietuvos Misijos prie Jungtinių 
Tautų patarėja, dr. N. Paronetto, M. Iannace, dr. G. Iannace, dr. A. Šlepetytė Janačienė, vysk. 
P. Baltakis, OFM, J. Simutienė, Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių Tautų A. Simutis.

POPIETĖ SU KATHLEEN 

JOHNSON

PROF. DR. ALDONAI ŠLEPETYTEI 
JANAČIENEI ĮTEIKTAS PRO ECCLESIA 

ET PONTIFICE ORDINAS
Įspūdingos šv. Mišios

1993 m. spalio 24 d., lietuviai 
rinkosi į iškilmingas pamaldas 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje, Brooklyne, N.Y. Įspūdin
gas Mišias koncelebravo vysk. 
P. Baltakis, OFM, kun. klebo
nas V. Palubinskas, kun. J. 
Pakalniškis ir kun. dr. W. K. 
Jaskevičius, S.J. Skaitymus 
lietuvių ir anglų k. atliko J. 
Samušis ir M. Iannace. Pamoks
le vysk. P. Baltakis iškėlė dr. A. 
Janačienės ilgametį krikščioniš
ką pasišventimą ir nuopelnus 
Bažnyčiai ir lietuvių tautai. 
Perskaitė Šv. Tėvo Pauliaus 
Jono II atsiųstą aktą-doku- 
mentą, suteikiant jai Pro Eccle
sia Et Pontofice kryžių-medalį. 
Prie altoriaus jį atnešė dr. N. 
Bražėnaitė-Paronetto ir P. 
Ąžuolienė, Pasaulio Lietuvių 
Katalikių organizacijų sąjungos 
valdybos atstovės. Dr. A. Jana- 
čienei,prisegus ordiną, visi Mi
šių dalyviai atsistojo ir stipriais 
plojimais ją pasveikino.

Akademija — pietūs
Po pamaldų didesnė dalis 

dalyvių susirinko Apreiškimo 
parapijos mokyklos didž. salėje, 
kur prie papuoštų stalų laukė 
šių iškilmių iniciatorės ir ren
gėjos New Yorko Lietuvių Kata
likių moterų kultūros draugijos 
valdyba ir narės.

Akademiją pradėjo LKM Kul
tūros draugijos pirm. B. Luko
ševičienė, pažymėdama šio 
pagerbimo prasmę. Ji taip pat 
paminėjo, kad ši draugija šiemet 
švenčia 30 m. veiklos sukaktį. 
Po to pakvietė G. Damušytę, 
Lietuvos Misijos prie Jungtinių 
Tautų patarėją, vesti aka
demijos programą. Po trumpo 
žodžio ji perskaitė visą pluoštą 
gautų sveikinimų iš Lietuvos, 
Australijos, Kanados, Anglijos, 
Amerikos, Prancūzijos, Italijos, 
Belgijos ir kitų kraštų lietuvių 
ir kitataučių organizacijų bei 
pavienių asmenų.

P-

Dr. N. Bražėnaitės-Paronetto 
kalba

Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
Nijolė Bražėnaitė-Paronetto. Ji 
nušvietė prof. dr. A. Janačienės 
ilgametę plačią veiklą ir nuopel
nus per 25 metus jai esant 
Pasaulio Lietuvių katalikių or
ganizacijų sąjungos valdybos 
pirmininke. Ši sąjunga jungia 
visas lietuves katalikes moteris 
išeivijoje, o dabar ir laisvoje 
Lietuvoje. Pasaulio Katalikių 
organizacijų unijos (WUCWO) 
kongresuose, studijų dienose, 
simpoziumuose Romoje, Angli
joje, Kanadoje, JAV bei kitur. 
Dr. A. Janačienė nepraleido pro
gos kelti Lietuvos katalikų 
bažnyčios sunkią padėtį, tikin
čiųjų persekiojimą, pabrėžiant 
mūsų tautos teisę į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą.

Dr. N. Bražėnaitė-Paronetto 
paminėjo dr. A. Janačienės 
sėkmingą darbą Pasaulio Kata
likių Moterų organizacijų unijos 
(WUCWO) taryboje. Išrinkta 64

tautų atstovių 1991 m. suvažia
vime Meksikoj, dr. A. Janačienė 
dirba Žmogaus teisių ir Šeimos 
komisijose. Tarybos narės iš 
keturių kontinentų savaitei 
renkasi posėdžiams, kuriuos 
sprendžiamos šeimos, žmogaus 
teisių, ekologijos, religinės, 
ekumeninės, AIDS, beraščių, 
migrančių ir išvietintųjų bei ki
tos svarbios problemos, liečian 
čios moteris plačiame pasauly
je. WUCWO (World Union of 
Catholic Women’s Organiza- 
tions) taryboje dr. A. Jančienė 
atstovauja Lietuvai ir išeivijai.

Dr. N. Bražėnaitė-Paronetto 
kalbėjo ir apie dr. A. Janačienės 
mokslinį ir pedagoginį darbą. 
Per 30 metų ji dėstė svetimas 
kalbas, literatūrą ir kultūrą 
Fordhamo, New Yorko ir Pace 
universitetose. Be tiesioginio 
darbo, skaitė daug paskaitų 
įvairiuose universitetuose bei 
tautinėms grupėms apie paverg
tą ir kenčiančią Lietuvą, o šiuo 
metu informuoja apie dabartinę 
padėtį ir reikalą padėti mūsų 
Tėvynei.

Prof. dr. A. Janačienės žodis
Pasveikinusi New Yorko 

Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros draugijos pirmininkę 
B. Lukoševičienę ir buvusią 
ilgametę pirm. dr. A. Radziva- 
nienę, valdybą ir visas nares 30 
metų veiklos sukakties proga, 
dr. A. Janačienė palinkėjo 
dvasinės stiprybės toliau 
sėkmingai tęsti švietimo, 
našlaičių, ligos prispaustų 
vaikų globą ir mūsų kultūros 
puoselėjimą.

Ji pažymėjo, kad Rytų Euro
pos kraštų ir išeivių problemos

Kathleen Johnson, žmona JAV ambasadoriaus Lietuvai, su Washingtono 
valstijos LB pirmininke Jūrate Mažeikaite-Harrison, po ambasadoriaus Dar- 
ryl Johnson spalio 23 d. pranešimo Seattle lietuviams.

skiriasi nuo kitų Europos, 
Lotynų Amerikos, Afrikos, Azi
jos ar Australijos rūpesčių, nors 
esama ir panašumo.

Ryšių palaikymas su Vakarų 
kraštais, informacija apie da
bartinę padėtį Lietuvoje yra 
svarbus kelias pristatant mūsų 
siekius, kultūrą, istoriją, litera
tūrą, meną ar papročius. Kitų 
tautų draugystė ir galima 
pagalba mums svarbi ir reikal
inga.

Dr. .A. Janačienė padėkojo 
vysk. P. Baltakiui, OFM, Pasau
lio Lietuvių Katalikių organiza
cijų sąjungos valdybai, N.Y., 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros draugijai ir Ateiti
ninkams sendraugiams už ini
ciatyvą, atlikusius paruošimo 
darbus ir netikėtą staigmeną šio 
įspūdingo Pro Ecclesia Et Ponti
fice ordino įteikimo proga. Nuo
širdžiai padėkojo kunigams už 
Mišias, savo seseriai Birutei 
Venskuvienei, PLKOS Tarptau
tinių Ryšių atstovei, pirmajai iš 
lietuvių katalikių praskynusiai 
kelią į iarpfltBtifcinę veiklą, savo 
vyrui dr. G.^Iannace už morali
nę pagalbą, skatinant ir palai
kant jos visuomeninę veiklą bei 
už jautrumą ir dėmesį lietuvių 
tautai.

Dr. A. Janačienei trumpai 
padėkojo giminaičiai iš Lietuvos 
V. ir D. Rasteniai už globą ir 
rūpestį jiems atvykus į JAV, ir 
įteikė didelę raudonų rožių 
puokštę. Žodį tarė ir Pace 
universiteto prof. dr. Percy 
Black. Be lietuvių organizacijų 
vadovų ir visuomenės šiame 
pagerbime dalyvavo profesoriai 
iš Pace, Fordhamo, Stony Brook 
ir Farmingdale universitetų. 
Iškilmių vaizdajuostę ir 
nuotraukų parodėlę paruošė 
Mindaugas Iannace.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
organizacijų s-gos inf.

ELVYRA VODOPALIENĖ

ambasadoriuiAmerikos
Lietuvai Darryl Johnson 
lankantis Vašingtone, turėjau 
progos susitikti su jo žmona 
Kathleen Johnson. Ši maloni 
proga įvyko lapkričio 8 d. Susi
tikom mudvi netoli užsienio 
reikalų ministerijos, Guest 
Quarters viešbutyje, kur jie 
buvo apsistoję. Čia Kathleen 
Johnson su pasididžiavimu 
parodė keletą suknelių-kostiu- 
mėlių, kurie buvo stilingai, 
nepaprastai kruopščiai pasiūti 
Vilniaus madų salone. Buvo 
smagu, kad amerikietė moteris 
šiuo darbu didžiavosi.

Pokalbis vystėsi į klausimus 
ir atsakymus.

— Papasakokit apie savo 
pirmuosius metus Lietuvoje. 
Ar išsipildė viskas, ką 
planavot?

— Kai kurie mano siekiai, 
ateities perspektyvos, viltys ėjo 
tuo keliu, kuriuo norėjau, kad 
eitų, tačiau kitos ne. Gal dėl to, 
kad aš tikrai nežinojau, kokios 
sudėtingos bus mano asmeniš
kos pareigos, padedant mano 
vyrui, JAV ambasaodoriui 
Lietuvoje: įsikraunant, su
tvarkant ambasadą, vedant 
kiekvienos dienos programą 
ambasadoje. Tačiau mes esame 
labai laimingi, kad buvom labai 
šiltai Lietuvos žmonių priimti. 
Visi stengėsi mums padėti, kiek 
sąlygos leido. Tačiau yra ir kai 
kurie pagrindiniai skirtumai 
tarp mūsų darbo atlikimo, mūsų 
galvosenos ir jų darbo atlikimo 
bei jų galvosenos. Be to, mano 
štabas labai mažas. Turiu dvi 
tarnautojas, namų ūkvedę ir 
virėją. Visas jas aš pati 
išmokiau eiti šias pareigas. 
Tarnautojos tikrai turi daug 
darbo. Dažnai būna priėmimai, 
kuriuose susirenka 50-80 žmo
nių. Dabar yra steigiamas 
Amerikos Kultūros centras. 
JAV Informacijos centras šiam 
Kultūros centrui išnuomavo pa
statą, kuriame vyks didesnio 
masto priėmimai, konferencijos, 
parodos, koncertai, kultūriniai 
ir politiniai suėjimai. Šis Cen
tras palengvins darbą amba
sadoje. Šiuo laiku prasidėjo 
ambasados atnaujinimas, tad 
vėl jaučiuosi, kad kraustomės 
antrą sykį. Viskas eina atgal į 
dėžes. Mes patys išsikelsim ir 
gyvensim netoli ambasados, kol 
ji bus atnaujinta.

— Ar Jūsų noras užvesti ir 
įkurti sodą išsipildė; kaip 
sekasi sodininkauti?

— Iš tikrųjų nuostabiai. Mes 
ne tik auginam įvairių priesko
nių ir vaistažolių, bet ir daržo
vių. Šiais metais auginom net ir 
moliūgų, kuriuos panaudosiu 
kepimui. Aš mėgstu dovanoti 
puodukuose pačios susodintus 
augalus savo draugams bei 
pažįstamiems. Mes sode taip pat 
turėjome ir daug priėmimų. 
Vienas didesnių buvo, kai vyko 
tarptautinis dramos festivalis 
Lietuvoje. Buvo atvažiavusi 
grupė „Shades of Harlem” iš 
Amerikos. Vaišinom susi
rinkusius svečius, kurių buvo 
per šimtą, tradicine pica ir 
,,brownie” pyragaičiais. 
Šventėm ir ambasadoriaus 55 
metų sukaktį, turėjome ir mažų, 
privačių suėjimų.

— Koks įvykis Jums asme
niškai labiausiai atmintinas, 
įspūdingiausias?

— Iš tikrųjų mes turėjom 
daug, tačiau man asmeniškai 
tai buvo Šv. Jono naktis. Mes 
buvom ką tik atvykę į Lietuvą 
ir buvom pakviesti dalyvauti 
Joninių lauže. Buvo atsiųstas 
autobusas, ir visi ambasados 
tarnautojai galėjo vykti į šią 
šventę. Vakaras vyko gražioje 
miško aikštelėje, prie didžiulio 
laužo: ten mes šokom ir daina
vom iki ryto. Buvo nepaprastai 
malonus jausmas. Mums labai 
patiko ši visa Joninių tradicija:

šokiai, dainos, kostiumai ir visa 
to vakaro romantika. Tai buvo 
lyg mudviejų sutikimas ir 
priėmimas, atvykus į Lietuvą.

Žinoma, antras įvykis buvo 
popiežaius atsilankymas Lietu
voje. Tai buvo nepaprastai svar
bu Lietuvos žmonėms. Aš galvo
jau, žiūrėdama į veidus žmonių, 
matančių šv. Tėvą, kad jiems tai 
buvo lyg stebuklas. Aš taip pat 
galvojau, kad šv. Tėvas pats 
daug apie Lietuvą galvojo ir 
ruošėsi šiam atvažiavimui, nes 
jis kitos kalbos nenaudojo, 
išmoko lietuviškai. Aš taip pat 
buvau gatvėje ir laukiau popie
žiaus pravažiuojant, ir jaučiau 
keistą tylumą: nebuvo jokio plo
jimo, nedaug mojavimo, tačiau 
ši tyla turėjo nepaprastą 
prasmę.

Kathleen Johnson, JAV ambasado
riaus Lietuvai žmona, viešnagės Va
šingtone metu.

Nuotr. Elvyros Vodopalienės

— Ankstesniame mūsų po
kalbyje teigėt, kad dirbsit su 
Taikos korpusu ir Amerikos 
lietuviais, gyvenančiais 
Lietuvoje. Kaip vyksta šis 
darbas?

— Aš turėjau geras intencijas, 
kaip minėjau anksčiau, bet 
neįsivaizdavau, kiek laiko man 
užims tik įsikurti ambasadoje, 
paruošti savo štabą, susipažinti 
su įvairiomis ambasados pro
gramomis. Tačiau aš pradėjau 
tarptautinę moterų grupę 
Vilniuje. Šiai grupei priklauso 
moterys, kurios yra iš kitų 
kraštų (Ex-patriot Womens’ 
Group). Norėčiau, kad ši grupė 
būtų lyg tiltas, kuris sujungtų 
įvairias Lietuvos moterų grupes 
ir pasidalintų žiniomis bei 
informacija taprtautinėje plot
mėje.

— Ar esat aplankius ligoni
nes, senelių namus, našlaity- 
nus?

— Ambasadorius ir aš praei
tą žiemą aplankėm psichines in
stitucijas. Amerika suteikė 
maisto pagalbą šioms instituci
joms. Atrodo, kad maistas buvo 
labai sąžiningai išdalintas. Tos 
institucijos, kurias aplankėm 
pagal savo išgales, gerai 
sutvarkytos. Taip pat aplankėm 
vaikų su negaliomis ir tėvų ap
mokymo centrą. Matėm, kaip 
gražiai ir gerai dirba vietinis 
personalas, savanoriai ir keletas 
žmonių iš užsienio. Aš dar nesu 
aplankius našlaitynų, tačiau 
žinau, kad kelios tarptautinės ir 
išeivijos lietuvių grupės tai 
daro. Šioje srityje ypač daug dir
ba Ramunė Rimas. Ji lanko li
gonius, našlaitynus ir vaikų su 
negalia centrą. Ji dėsto uni
versitete, padeda išvystyti 
mokymo planus, rašo vadovėlį 
ir apskritai stengiasi pakeisti 
žmonių nuomonę apie invali
dus. Ji yra šios srities žinovė, 
mes ja tikrai didžiuojamės ir 
gerbiam.

— Pati būdama menininkė, 
ar turėjot progos ką nors 
dirbti šioje srityje ir kokia 
Jūsų nuomonė apie meną 
Lietuvoje?

— Aš tikrai neturėjau laiko 
puoselėti savo meną. Tačiau
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Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą" (Jn. 10, 10)
Simboliškai Kristaus gimtadieni pradedame švęsti gruodžio 

24-08 vidurnaktį, kada baigiasi metų ilgiausia naktis, kada šviesa 
nugali tamsą. Vidurnakti mes dar nematome užtekančios saulės, 
saulės, nei jaučiame jos šilumos, tačiau žinome, kad aušra jau 
pakeliui, kad gruodžio 25-oji — Kalėdų diena — bus ilgesnė už 
praėjusią kūčių dieną

Iš tiesų šį Kristaus gimtadieni švenčiame moralinės žiemos 
šaltyje ir netikėjimo tamsoje, tačiau, kaip ir kiekvienais metais, su 
atnaujinta krikščioniška viltimi sulaukti šviesesnio rytojaus.

Nors švęsdami šį 1993-tjjį Kristaus gimtadieni labai pasi
gendame Jo atneštos meilės, Jo skelbto socialinio teisingumo, Jo 
linkėtos ramybės, tačiau šiandien, labiau negu per praėjusias Kalė
das, mes esame tikri, kad Kristus tebėra su mumis, kad 1994-ji 
metai bus labiau krikščioniški, kad „Lietuva daugiau niekada 
nebebus tokią kokia buvo iki 1993-jų rugsėjo ketvirtosios šv. Tėvo 
apsilankymo" (Apžvalgą 1993.X.10).

Džiugių ir viltingų šv. Kalėdų ir Dievo palaimintų Naujųjų 
1994 metų linkiu visiems, gyvenantiems valstybinę nepriklausomy
bę atgavusioje tėvynėje ir išeivijoje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

tikiu, kad tai galėsiu įvykdyti 
šiais metais. Žiemą turėsiu 
nugaros operaciją ir gydymosi 
laiku galėsiu truputį padirbėti 
šioje srityje.

Lietuva turi daug talentingų 
menininkų. Mes lankome paro
das ir glaudžiai bendradar
biaujame su viena galerija 
Vilniuje. Perkam dailininkų pa
veikslus. Man tik gaila, kad 
Lietuvos menas, kuris yra iš
vežamas, nėra pats geriausias. 
Aš suprantu, kad menininkai 
dabar nėra valstybės išlaikomi, 
tai turi verstis, kaip gali, 
tačiau kvalitetinis pristatymas 
yra labai svarbus. Lietuvoje yra 
daug talento, tik jį reikia pa
sauliui gražiai, profesionaliai 
pristatyti. Gal išeivija šioje 
srityje jiems galėtų padėti.

— Jūsų vyras ir Jūs labai 
mėgstat muziką. Minėjot, kad 
turėsit muzikos vakarus. Ar 
daug tokių turėjot?

— Turėjome, tačiau ne tiek 
daug, kiek norėjom. Dabar 
galvojam perkelti mūsų Stein- 
way pianiną į Amerikos kultū
ros centrą. Tenai bus galima 
sutalpinti daugiau žmonių ir 
reguliariai turėti Amerikos 
muzikos vakarus.

Dar vienas iš man asmeniškai 
įspūdingų atsiminimų, tai kai 
pirmą sykį Ambasadoje 
turėjome priėmimą Kalėdų 
švenčių proga. Turėjom muzi
kinę grupę, kuri atliko antiki
nes giesmes. Kadangi buvo 
sukviesti visi ambasadoriai 
Vilniuje, tai ši muzikinė grupė 
pradžiugino ir juos, sugie
dodama iš to krašto, iš kur jie 
atvykę, kalėdinę giesmę. Mūsų 
eglutė buvo papuošta šiaudinu
kais, kuriuos aš per daug metų 
rinkau bei pati dariau.

— Kaip praleidžiate šešta
dienį ir sekmadienį?

— Šeštadienį mes mėgstame 
eiti į Kalvarijos turgų. Mes 
mėgstam daug ką patys nusi
pirkti. Be to, mums smagu susi
tikti turgaus pardavėjus ir su 
jais pašnekėt bei pabendrauti. 
Ambasadorius mėgsta pasi
kalbėti ir pąjausti žmonių nuo
taikas, kaip prekyba vyksta, ką 
ūkininkai sako, kaip jie verčia
si.

— Sekmadienį Ambasado
rius, jeigu gali, eina lošti tenisą. 
Šį sportą jis labai mėgsta.

— Ar galite papasakoti 
apie moterų gyvenimą Lietu
voje ir kaip jūs prie to 
prisidedat?

— Šiuo laiku dirbu su Ex- 
patriot moterų grupe. Moterys, 
kaip minėjau, yra iš kitų kraš
tų, tačiau gyvena Lietuvoje. Aš 
mačiau abipusį norą bendrauti, 
pasidalinti žiniomis ir informa
cija apie moterims svarbius 
dalykus, rūpesčius, reikala
vimus, socialinę būklę, Lietuvo
je moterys tikrai sunkiai dirba 
ir kai kinių socialinė būklė nėra 
pati geriausia. Aš norėčiau, kad 
Ex-patriot moterų grupė būtų 
kaip junginys, kuris sujungtų 
įvairias moterų grupes, dabar 
veikiančias Lietuvoje.

Gražiai veikia Vilniaus 
universiteto Moterų studijų cen

tras, kurį pradėjo Vilniaus 
universiteto rektoriaus žmona 
p. Pavilionienė. Ji nepaprastai 
sumaniai ir energingai čia dar
buojasi. Jai padeda keletas 
savanorių ir kelios Taikos Kor
puso mergaitės. Čia jos renka 
visokią informaciją apie moterų 
pasaulį. Jos taip pat bando 
reikštis politiniai, kad galėtų 
paveikti valdžią dėl moters 
gerovės.

Taip pat yra įsisteigus 
Ūkininkių moterų sąjunga, nes 
daug jaunų moterų grįžta į 
kaimus. Šiai grupei vadovauja 
Onutė Bobravičienė, kuri kartu 
glaudžiai dirba su „Volunteers 
in Overseas Cooperative Asiss- 
tance (VOCA) organizacija. Yra 
taip pat įsisteigę ir kitų grupių, 
įskaitant ir vieną, susibūrusią 
apie K. Prunskienę. Tačiau 
mano tikslas suvesti Ex-patriot 
tarptautinę moterų grupę, 
Universiteto ir Ūkininkių mo
terų grupes, kad pasidalintų ži
niomis ir informacija.

Būdama Jungtinėse Tautose 
New Yorke, taip pat kalbėjau su 
moterų organzacijos nare prie 
JT. Ji pažadėjo atsiųsti infor
macijas apie šią moterų or
ganizaciją. Medžiagą perduosiu 
poniai Pavilionienei, viliuosi, 
kad jai bus įdomu įtraukti ir 
Lietuvos moteris į šią organiza
ciją.

Aš taip pat linkiu, kad išeivija 
bei išeivijos moterys remtų, 
palaikytų kontaktą, padėtų iš
vystyti pasitikėjimą Lietuvos 
moterimis ir kad pasidalintų 
savo žiniomis, organizaciniais 
sugebėjimais, paskatintų jų 
darbus.

Linkiu visiems, nors ir esam 
skirtingų kultūrų, bendravimo. 
Lai šis bendravimas būna 
pagrįstas pasitikėjimu, ko
munikacija ir informacijos 
pasidalinimu.

*

Tuo laiku prie mūsų priėjo 
ambasadorius Johnson. Kai aš 
lietuviškai paklausiau: „Kaip 
Jums einasi, ponas amba
sadoriau?”, jis atsakė lietu
viškai: ,,O gerai, gerai ir 
šiandieną labai gerai, kadangi 
oras yra geras ir Virginija 
(valstija) yra taip pat graži...”

Pakilom ir mudvi. Tačiau dar 
spėjom pralaužti kinietišką 
pyragaitį, kuriame radom 
posakį: „Esti tarp draugų”. Ir 
tikrai, padėkojusi Kathleen 
Johnson už tokią malonią progą 
bei pokalbį, eidama galvojau, 
kad ne tiktai aš, bet ir Lietuva 
įsigijo nuošridžią draugę.

• Rūgščių kopūstų gamin
tojų draugija tvirtina, kad kiek
vienas amerikietis per metus 
suvalgo apie pusantro svaro 
raugintų kopūstų.

• 1792 m. spalio 13 d. prez. 
George Washington padėjo ker
tinį akmenį pastatui, kuriame 
turėjo apsigyventi JAV prezi
dentai. Vėliau pastatas pava
dintas Baltaisiais rūmais.
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

LIETUVOS KOMERCINIU 
BANKŲ PALŪKANOS

1993 m. gruodžio 1 d. gauta 
informacija apie keturių dides
nių, privačių Lietuvos komerci
nių bankų siūlomas palūkanas 
už indėlius doleriais ir litais. 
Šiuo metu Lietuvoje veikia apie 
25 privatūs komerciniai bankai. 
Mes pristatome iš keturių ban
kų surinktus palūkanų procen
tus žemiau sudarytoje lentelėje 
dėl informacijos, bet nereko
menduojame bet kurio šių ar 
kitų bankų. Kuriame banke lai
kyti pinigus ar iš viso juose 
laikyti, paliekame spręsti skai
tytojui. Reikia pridėti, kad 
indėliai — kapitalas Lietuvai 
yra naudingas. Procentai už 
indėlius yra aukšti ne vien, kad 
investicijos rizikingos, bet taip 
pat, kad yra pinigų stoka.

Rizika ir pasitikėjimas

Palūkanų procentai mus vilio
ja, nes yra žymiai didesni, negu 
gaunami JAV. Tik reikia prisi
minti, kad Lietuvoje indėliai 
nėra apdrausti ir bankininkystė 
nėra ant tokio tvirto pagrindo, 
todėl yra rizikinga. Net JAV, 
kur bankininkystė yra gerai įsi
tvirtinusi, dėl nesąžiningo 
skolinimo ir pasikeitusios eko
nominės padėties prieš kelerius 
metus žlugo nemažai taupymo 
ir skolinimo (savings and loan) 
bendrovių su šimtais bilijonų 
dolerių nuostolių. Jų turtą dar 
ir dabar likviduoja. Gerai, kad 
buvo federalinis draudimas 
(FDIC), kuris garantavo indėlių 
saugumą. Tik, deja, jo lėšų 
nepakako, ir Kongresui tenka 
parūpinti lėšų iš kitų šaltinių. 
O tos kitos lėšos ateina iš 
mokesčių mokėtojų, t.y., iš 
mūsų. Tokiu būdu susidaro sa
votiškas pinigų pervedimas iš 
vieno mūsų kišeniaus į kitą.

Iš kitos pusės, Lietuvos Akci
nis Inovacinis, Litimpex, Vil
niaus ir kai kurie kiti bankai, 
įsteigti prieš dvejus ar trejus 
metus sėkmingai veikia ir ple
čiasi. Pavyzdžiui, Akcinis In
ovacinis bankas turi 18 filialų 
arba skyrių Lietuvoje ir 27 kore- 
spondencinius bankus 17 šalių; 
Litimpex bankas turi 8 filialus 
Lietuvoje ir 67 koresponden- 
cinius bankus 23 šalyse; Vil
niaus bankas turi 8 filialus ir 6 
korespondencinius bankus ke
turiose šalyse. Reikia manyti, 
kad augantys bankai sėkmingai 
saugoja savo gerą vardą ir deda 
pastangas indėlininkų pinigų 
neprarasti. Savo gerą vardą 
praradus, sunku jį atstatyti. 
Kaip tam tikra atestacija apie 
šių bankų patikimumą, jiems ir 
Balticbank pavesta skolinti 
smulkiam verslui Europos Ben
drijos skirtas lėšas. Berods, šių 
pinigų grąžinimą Europos Ben
drijai garantuoja Lietuvos Vy
riausybė. Be Vyriausybės ar 
kitokių garantijų indėlinin
kams visuomet yra galimybė, 
kad, pablogėjus ekonomikai ar 
dėl kitų priežasčių didesniems 
skolintojams nesugebėjus gra
žinti skolų, žūtų indėliai. Kai 
kas gali rūpintis Lietuvos Vy
riausybės nusavinimu ar kitais 
Vyriausybės veiksmais. Čia gali 
būti reikšminga Pasaulio opini
ja, nes kas po to investuotų į 
Lietuvą. Taip pat gali būti, kad 
nusavintas JAV piliečių in
vesticijas bandytų atgauti JAV 
Vyriausybė.

Kaip rašyta gruodžio 4 d. skil
tyje, Taupomasis bankas yra la
biausiai paplitęs Lietuvoje ir 
turi daugiausia sąskaitų, ne di
džiuma žmonių per jo skyrius 
užmoka komunalines sąskaitas

už dujas, elektrą, telefoną ir 
kitas. Šis bankas privatizuotas 
tik šių metų rugpjūčio mėnesį, 
tad jo veikla kaip privataus ko
mercinio banko yra labai trum
pa. Šiuo metu Lietuvos Valsty
bė dar turi didelę dalį šio banko 
akcijų.

Palūkanų procentai

Lentelėje surinkti duomenys 
rodo, kad bankų siūlomos palū
kanos už valiutinius (dolerių) 
indėlius nėra vienodos. Ap
skritai, juo didesnė suma ir il
gesnis terminas, tuo didesni pro
centai. Išimtį sudaro Taupoma
sis bankas, kurio siūlomi pro
centai už 12 mėnesių termino 
indėlius yra šiek tiek mažesni, 
negu už 6 mėnesių termino in
dėlius. Vadinasi, bankas numa
to, kad ateityje bus mažesnė ri
zika, daugiau lėšų šaltinių ir 
procentai bus mažesni, todėl 
nenori įsipareigoti mokėti indė
lininkams aukštus procentus 
ateityje. Kad procentai kris 
ateityje, samprotavo šio banko 
valdybos pirmininkas dr. Vygin
tas Bubnys, lankydamasis Los 
Angeles lapkričio mėnesį. Akci
nis Inovacinis bankas siūlo pa
lyginti aukštus procentus mažo
mis sumomis ($100 ir daugiau),
t.y., nuo 15% iki 24%, priklau
sant nuo termino. O Vilniaus 
bankas siūlo aukštus procentus 
tik stambesnėms sumoms — 
daugiau kaip $5,000; už $10,000 
sumas įdėtas 12 mėnesių siūlo 
net 38%.

KOMERCINIŲ BANKŲ PALŪKANOS
• gruodžio 1 d., 1993 m.

Bankas
Indėlių Suma

Terminas (mėn):

• Akcinis Inovacinis Bankas
$100 iki $25,000 
virš $25,000 - sutartim
100 Lt iki 10,000 Lt 
virš 10,000 Lt

• Litūnpex Bankas
virš $1,000
1,000 Lt iki 20,000 Lt 
virš 20,000 Lt

• Vilniaus Bankas

50-70
70

$500 iki $5,000 5 5.2 6
$5,000 iki $10,000 7 14 18
virš $10,000 24 30 38

virš 1,000 Lt 50 60

Taupomasis Bankas
Terminas (mėn): 3-6 6-12

iki $1,000 8 8
$1,000 iki $5,000 12 10
$5,000 iki $10,000 16 12
virš $10,000 20 16

indėliai litais 50 60

Terminas (metai): 1-3 3-5 virš 5

indėliai litais 50 65 70

LIETUVIŲ PREKYBOS RŪMU 
direktoriai ir tarnautojai visiems lietuviams linki 

džiaugsmingų KALĖDŲ ŠVENČIU ir ramių, sėkmingų 
NAUJUJŪ METU!

David H. Mackievvich, Pres.
Lithuanian Chamber of Commerce of America

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS

PATARIMAI VELTUI 
PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

5958 S. Pulaski 
Chicago, IL 60629

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

Linas Kliarskis 
Tel. 312-735-8111 

"Pager" 312-289-4806

Šeduvos aukštesniosios Žemės ūkio mokyklos rūmai. Kalifornijos lietuvių 
įsteigta ALIDCORP bendrovė skiria lėšų šios mokyklos mokinių stipendijoms.

Už indėlius litais procentai 
žymiai aukštesni, net iki 70%. 
Dr. Bubnio teigimu, tai yra 
todėl, kad padengtų spėjamą lito 
nuvertėjimą prieš valiutą. Ta
čiau litas laikosi gan tvirtai. 
Išskyrus Taupomąjį banką, kiti 
bankai siūlo litų indėliams ne 
ilgesnius terminus kaip 5 mėne
sius. Tai suprantama, nes ne
norima garantuoti tokių aukštų 
procentų indėlininkams ilgam 
terminui. Čia išimtį sudaro 
Taupomasis bankas, kur indė
lius litais priima net penkerių 
metų ir ilgesniems terminams 
ir siūlo 70%. Tai sunku suprasti, 
nebent bankui ypač svarbu gau
ti indėlius litais greitu laiku ar
ba yra žinoma, kad litas nuver
tęs ar bus nuvertintas.

Sąskaitos bankuose

Daugeliu atvejų sąskaitas pa
prasčiausia bankuose atidaryti 
per patikimus gimines arba 
esant Lietuvoje asmeniškai. Ga
li būti, kad kai kurie bankai pri
ima sąskaitos atidarymo doku
mentus ir sutartį dėl terminuo
tų indėlių paštu arba telefaksu. 
Pinigus galima siųsti, perve
dant elektroniniu būdu (wire 
transfer) per korespondencinius 
JAV bankus. Dažnai pinigus

METINIAI PROCENTAI (%)

12

15

70-75
80

18 20 24

18 20

galima siųsti į savo sąskaitą ar
ba sau, nurodant savo paso nu
merį. Šios paslaugos gali kai
nuoti apie $30, o kartais 
mažiau. Pavyzdžiui, kai aš 
pervedu pinigus, naudojant 
„wire transfer”, iš mano darb
davio bendrovės kredito koope
ratyvo (Credit Union) į vieną 
Lietuvos komercinio banko są
skaitą per šio komercinio ban
ko korespondencinį banką Ban- 
kers Trust Co., New York, man 
kainuoja tik $10. Dėl tikslesnių 
nurodymų, kaip atidaryti są
skaitas, sutarti dėl terminuotų 
indėlių ir persiųsti pinigus, 
reikia kreiptis tiesiog į pačius 
bankus.

Pagal „Lietuvos Bankų žiny
ną” ir kitus šaltinius šių bankų 
adresai yra:

Dr. Artūras Balkevičius, Val
dybos pirm., Lietuvos Akcinis 
Inovacinis Bankas, A. Jakšto 6, 
Vilnius 2600, tel 61 15 01, 
telefaksas 62 26 08;

Zenonas Grigošaitis, Valdybos 
pirm., Litimpex bankas, Verkių 
37, Vilnius 2600, tel 35 40 48, 
telefaksas 35 56 15;

Julius Niedvaras, Valdybos 
pirm., Gedimino pr. 12, Vilnius 
2600, tel 61 07 23, telefaksas 
62 65 57.

Dr. Vygintas Bubnys, Valdy
bos pirm., Taupomasis bankas, 
Vilniaus 16, Vilnius 2736, tel 61 
84 09, telefaksas 62 45 82.

PASITEIRAVIMAI IŠ 
LIETUVOS

Originalus drėgmės 
matavimo instrumentas

ETT vadovas Dainius Diską 
rašo, kad bendrovė užsiima 
matavimui ir valdymui elektro- 
mechaninių prietaisų projekta

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šis paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, Calif. ir 
Grand National Avvard Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui. Knygos kaina 
25 dol. Illinois gyventojams Tax 2.19 dol. Persiuntimo 
išlaidos: USA — 3 dol., Canada — 4.50 dol. Užsakymus 
siųsti:

DRAUGAS, 4545 VVest 63rd Street,
Chicago, IL 60629

vimu ir gamyba žemės ūkiui. 
Bendrovė nori išvystyti drėgmės 
matavimo instrumentą, naudo
jantį originalų, mikrobangas 
susekantį metodą. Ieško į šią 
technologiją norinčių investuo
ti. ETT yra maža uždara akcinė 
bendrovė; adresas — Kalvarijų 
125, Vilnius 2042, tel & tele
faksas 353 221. Šiais metais 
bendrovės pajamos siekia 
119,000 Lt.

MacDonald valgykla Vilniuje

Gautas laiškas iš UAB „Ka
ligula” prezidentės Vilijos 
Girdvainienės. Jame rašo, kad 
turi sumanymą Vilniaus centre, 
500 kv. m. ploto patalpose įkurti 
MacDonald maitinimo įstaigą. 
Šiuo tikslu ieško partnerių JAV 
su konkrečiais pasiūlymais ir 
bus dėkinga už atsiliepimus. 
Bendrovės adresas — Savanorių 
49/12-3, Vilnius 2015, tel & 
telfaksas 26 35 40.

Edmundas Kulikauskas

• Mažiausiai storulių gyve
na Colorado valstijoje, kaip 
praneša Ligų kontrolės ir iš
vengimo centro statistika iš 
1992 m.

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI

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

Catering
6216 S. Archer Ava. 
Chicago, IL 60636 

Tol. 581-8800

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

Parduoda • Taiso • Priedaį 
' ir Reikmenys

Virš 75 metų 
patikimas patarnavimas 

TYPEVVRITERS • COPIERS 
FAX • CALOULATORS 
5610 S. Pulaski Rd, 

Phone (312) 581-4111

PARDAVIMAS.IR TAISYMAS

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

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

CLASSIFIED GUIDE
FOR SALE

Parduodu staltieses kalė
diniams stalams 3'A ir 4 jardų il
gumo, arba ilgesnes. Mezgu 
megztinius, sukneles ir kostiu
mėlius. Kreiptis: Angelė 
312-927-8577.

Parduodami gražūs, įvairūs gintaro 
išdirbiniai. Ii Lietuvos: karoliai, 
medalijonai su muselėmis, paveikslai, 
Aušros Vartų Marija. Taip pat inkrus
tuoti paveikslai ir įvairūs lininiai au
diniai. Pristatome į namus arba pa
siunčiama. Kreipkitės: 708-656-6599.

MISCELLANEOUS

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

FRAflK ZAPOLIS •
3206 Va Weet 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-776-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė —- $18 

Skambinkite: 708-532-5951
Pristatomo UPS

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

1

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto. nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrarf.ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.
3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.
BEN SERAPINAS 708-636-2960

IMEX AMERICA, INC.
524 Stato Una Rd. 

Calumct City, IL 60409
Nuomoja automobilius. Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius j Lietuvą. 

iTel. 708-868-0049, , F0x
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v.

VALOME
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

IHinon Raaidantial 

Arą Providad by

R"ĖAL estate

greit
PARDUODA

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

RIMAS L. STANKUS

Perkant ar Pardliodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAK pagalba 
Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida.

REALMART, (NC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

S
BALYS BUDRAITISt *

jsmeniškai patarnauja įvairių nuosavy- 
ų pirkime bei pardavime, mieste Ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus 312-585-6100, ręš. 312-778^971

,Centui
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KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui.

St. Petersburgh Beach, FL par
duodamas „condo" antrame aukšte; 
2 mieg., 2 vonios kamb. Kaina labai 
prieinama. Tai. 813-367-4055 arba 

813-367-7843.
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ACCENT REALTY, INC.
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 80453

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

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 

, ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose.

FOR SALE
Arlington Hts., IL 3 bdrm. „split 
level”, 2 car garage; near schools, 
park, train & shopping. $210,000. 
Tel. 708-255-0287. i

Ford City parduodamas , .con
do”, 10 aukštas; 2 mieg., 2 vonios. 
Apie $60,000. Skambinti 
312-778-9027.

FOR RENT

Brighton Pk. linuomojamas
šviesus 6 kamb. 3 mieg. butas pir
mame aukšte. Informacijai skam
binti: 312-847-2614

linuomojamas „garden apt.” 4
kamb. 2 mieg. Arti Washtenaw ir 
Pope John Paul II St.

Tai. 312-767-2680

Licnece ot Illinois Savings & Residential Loan Commisaionar Funda 

Entity VVhich May Atact The Avallability of Funda



JAV LB Kraito Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba

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

TESTAMENTAS - JŪSŲ TURTO 
TVARKYMAS

Žodis „testamentas”, arba 
pomirtinis palikimo tvarkymas, 
dažnai gąsdina žmones — jie 
mano, kad tik seniems žmonėms 
reikia testamento. Tai neteisybė 
— visiems yra reikalingas tes
tamentas, visiems reikia 
pagalvoti, kas atsitiks su jų 
sunkiai uždirbtais pinigais ar 
kitu turtu, jei jie staigiai mirtų. 
O miršta ne tik seni, bet ir 
jauni. Dažnai girdime, kad 
mirusio asmens, kurio turtas, 
santaupos, nekilnojama nuo
savybė, sunkiai uždirbtas ir su
taupytas turtas, dokumentuose 
užrašytas vieno asmens vardu ir 
nesutvarkytas kaip reikia, 
atiteko valdžiai. Giminės 
Lietuvoje, draugai, ar organiza
cijos, kurioms velionis priklausė 
ir jas palaikė, negavo nieko. O 
draugai turtingą velionį, kurio 
turtas siekė kelis šimtus tūks- 
tanių, palaidojo kaip didžiausią 
vargšą, nes valdžia laidotuvėms 
duoda tik kelis šimtus dolerių.

Kiekvieno pareiga, nesvarbu, 
kokio amžiaus žmogus būtų, yra 
reikiamai sutvarkyti savo 
pinigus ir kitą turtą taip, kad 
nebūtų vargo mirties ar 
nelaimės atveju likusiems ir 
kad turtas atitektų tiems, 
kuriems velionis norėtų jį 
palikti. Turtą sutvarkyti galima 
labai paprastai arba labai 
komplikuotai. Yra įvairūs 
valdžios įstatymai, kurie nu
stato kai kuriuos dalykus 
palikimo atveju: gyvybės ap
drauda, bendra sąskaita banke, 
pirkimas namo kartu su savo 
vyru/žmona. Šių reikalų tvar
kyme valdžios įstatymai 
nurodo, kaip tai turi būti 
tvarkoma — turtas gali būti 
likviduotas pagal giminystės
ryšius ir be testamento.

Bet jeigu norite, kad jums 
mirus, jūsų turtas būtų paskirs
tytas taip, kaip jūs norite, tai 
galite padaryti, surašydami 
savo norus testamente, 
sudarydami įvairius „trust” ar, 
dar gyvam būnant, savo turtą 
dovanojant vaikams ar kam jūs 
norite.

Testamentas. Tai dokumen
tas, kuriame jūs surašote — 
paskirstote savo turtą ir kuris 
įgauna galią, jums mirus. Kiek
vienas suaugęs žmogus, būda
mas sveiko proto, gali sudaryti 
testamentą. Testamente jūs 
galite paskirstyti savo turtą 
pagal savo norą. Tačiau yra 
teisių, kurias turi likęs 
vyras/žmona ir kurios negali 
būti ignoruojamos. Tęstame..las 
paprastai negali dalinti turto, 
jei jis yra bendrai įgytas. Toks 
turtas priklauso likusiam 
vyrui/žmonai, bet ne testamente 
išvardintiems. Testamentai 
paprastai nedalina gyvybės ap- 
draudos pajamų. Šios pajamos 
priklauso draudimo dokumente 
įvardintam asmeniui. Bet jei 
gyvybės draudime įvardinto 
paveldėtojo nėra, jei jis mirė pir
ma jūsų, tada gyvybės ap- 
draudos pajamos bus jūsų turto 
dalis ir teks asmenims, išvar
dintiems jūsų testamente.

Testamentas turi būti suda
rytas raštu, pasirašytas bent 
prie dviejų liudininkų. Jūsų 
pageidavimai, surašyti tiktai 
ant popieriaus gabalo, nebus 
pripažinti kaip testamentas.

Testamentą galima pakeisti 
bet kuriuo metu. Bet jūs turite 
išpildyti tuos pačius forma
lumus, kaip ir sudarant pirmąjį 
testamentą. Naujas testamen
tas, ar pakeitimas prie tes
tamento, turi būti parašytas 
raštu ir pasirašytas prie 
mažiausiai dviejų liudininkų.

Testamente šalia turto 
paskirstymo po jūsų mirties

sumą, jūsų federaliniai palikto 
turto mokesčiai prasideda nuo 
37% ir gali būti ki 55% ar 60%.

Teisminis testamento pa
tvirtinimas (probate). Kiek
vienas testamentas turi būti 
užregistruotas teisme — pas 
„Clerk of the Court”. Jeigu 
palikimas yra mažas, jeigu 
vyras/žmona miršta, jų namas ir 
banko sąskaitos yra abiejų var
du, tada nereikia teisminio tes
tamento patvirtinimo. Teis
minis palikimo patvirtinimas 
nusprendžia, kad testamentas 
yra jūsų paskutinis noras, kur 
ir kaip jūsų turtas turi būti 
paskirstytas, ir taip pat patvir
tina asmenį ar banką, kurį jūs 
paskyrėte administruoti jūsų 
turtą.

„Probate” sąvoka yra naudo
jama ir platesne prasme, pvz., 
„probate your estate”. Šiuo 
atveju „probate” reiškia pro
cesą, kuriuo jūsų turtas yra 
surenkamas ir panaudojamas 
skolų, mokesčių ir administra
vimo išlaidų apmokėjimui, o li
kutis paskirstomas tiems, kurie 
testamente įrašyti būti paveldė
tojais. Testamento vykdytojas, 
įvardintas testamente, tvarko šį 
procesą, o „probate” šiuo atve
ju įgalina tvarkingą turto admi
nistravimą — paskirstymą. Tes
tamento vykdytojas turi teisę į 
nuosaikų užmokestį, o kiti ir 
visai neima jokio užmokesčio. 
Mokesčių įstatymai įpareigoja 
testamento vykdytoją užpildyti 
mirimo mokesčių dokumentus 
ir atlikti visus mokėjimus. 
Todėl tinkamas testamento 
vykdytojo pasirinkimas yra la
bai svarbu.

Išmintingai naudojant vedu
siųjų nurašymus, dovanas ir 
kitas išimtis, federalinius 
palikimo mokesčius galima 
sumažinti arba ir visai jų iš
vengti. Jeigu jūsų turtas 
didesnis negu nuo mokesčių 
atleidžiama suma, pomirtinis 
turto paskirstymo planavimas 
pasidaro ypač svarbus.

Paskutiniu metu daug advo
katų ir asmenų, kurie žino šiuos 
reikalus, siūlo įvairius būdus iš
vengti „probate”, sudarant įvai
rius „trusts”. Tai ypač aktualu 
tose Amerikos valstijose, kur 
teismo procedūra yra lėta ir 
brangi. Apie įvairius „trust” 
parašysime kitoje „Draugo” šeš
tadienio laidoje.

Surinkta iš įvairių teisinių 
brošiūrų ir įvairių advokatų 
pasisakymų.

Birutė Jasaitienė

galite pareikšti pageidavimų, 
pvz., galite paskirti testamento 
vykdytoją. Testamento vykdy
tojo pareiga yra prižiūrėti, kad 
turtas būtų tinkamai administ
ruojamas ir jūsų norai vykdomi. 
Testamento vykdytojas turėtų 
būti asmuo, kuriuos jūs pasi
tikite. Jūs galite suteikti neri
botą įgaliojimą savo testamento 
vykdytojui ar patikėtiniui 
tvarkyti pajamas, procentus, 
santaupas pagal besikeičiančius 
jūsų vaikų ar kitų giminių 
poreikius. Jūs galite pasirinkti 
asmenį, kuris būtų jūsų nepil
namečių vaikų globėjas. Tes
tamente galite nurodyti, kaip 
jus laidoti (paprastai ar sude
ginti ir pan.). Jei testamente jūs 
paskiriate turtą asmenims, 
kurie turtą paveldėtų ir be tes
tamento, su testamentu jūs 
palengvinate jiems turto 
paskirstymo administravimą.

Tinkamai sudarytas testa
mentas paprastai sumažina 
išlaidas, nes suteikia tes
tamento vykdytojui galią veikti 
be kai kurių uždelsimų ir 
išlaidų, kurias turto administra
torius turėtų be testamento.

Kai kurie vedusieji mano, 
kad, jei jie įsigijo ir valdo turtą 
kartu, žmona ar vyras gaus 
viską vien dėl to, kad jis/ji yra 
palikęs/usi gyvas.

Bet kas bus, jei vyras ir žmona 
mirs kartu ir paliks maža
mečius vaikus? Tuo atveju tes
tamentas yra būtinybė.

Palikimo mokesčiai. Fede
ralinė valdžia yra išleidusi 
įstatymų dėl palikimo mo
kesčių. Tuose įstatymuose 
yra taisyklė, vadinama „unified 
credit”, pagal kurią pirmieji 
600,000 dol. gauto palikimo yra 
atleidžiami nuo mokesčių. Į šią 
sumą įeina visas turtas, 
paliktas velionio, pvz. šeimos 
namas, kartu pirktas, gyvybės 
draudimas, namų baldai, iš 
darbovietės gautos įvairios 
premijos. Federalinės valdžios 
mokesčių įstaigai jūs galite 
atrodyti turtingesns, negu jūs 
tikite. Kada jūsų palikimas 
viršija nuo mokesčių atleistą

Kava SKAT’o vyrams (ir bibliotekos vedėjai...), atsiųsta iš Čikagos, 
daugiausia A. Jarūno rūpesčiu.

We Ship UPS

Užsiimam maisto tiekimu (catering)

talman

312-434-9766

ddicatessen
Skaniausi lietuviški gaminiai

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

L I

Tel.

E T U V O S AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

Visos laidos iš VVCEV stoties
1450 AM banga.

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

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

iLietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th STREET 
LEMONT, IL 60439 
Tel.: 708-257-1616 
Fax.: 708-257-1647

LIETUVIŲ FONDAS LITHUANIAN FOUNDATION

Santrumpos: atm. įn. « atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 
= aukotojas, įm. « įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės » 
įnašų iš viso.

1993 m. rugsėjo mėn.

3 x $50 Balas Kazys ir Agnė, $330; Balašaitienė-Žitkus Aurelija, 
$200; Narusevičienė Michalina, $400.

1 x $60 Krajauskas Pranas atm. įn.: įm. 4 asm., $60.
1 x $70 Petrikienė Ona atm.: Kačinskas Leonas $25, Kra

sauskas Mečys ir Elena $25 ir 1 kt. asm., $1,070.
10 x $100 Adomaitis Jonas (miręs) ir Ona, $1,700; Cukuras An

tanas (miręs) ir Janina, $550; Gasiūnas Kazys (miręs) ir Liuda, $100; 
Jasaitis Jonas (miręs) ir Birutė, $300; Lesniauskas Viktoras ir Milda 
(mirusi), $1,100; Pranskevičienė Marija, $300; Pranskevičius Augus
tinas ir Genovaitė (mirusi), $700; Ramas Povilas (miręs) ir Ona, $600; 
Varneckas Vladas ir Adelė, $500; Vitas dr. Robertas ir Gailė, $600.

2 x $200 Marchertas Antanas ir Vilią, $500; X, $2,000.
1 x $500 Paronienė Kairytė Branguolė atm. jos mirties 5-tų 

metinių proga, $1,600.
2 x $1,000 Jablonskis dr. Konstantinas, $11,000; Kodis Stella, 

testamentinis palikimas, $1,000.
Iš viso $4,180.00

1993 m. spalio mėn.

2 x $10 Kapčius Jonas ir Irena, $250; Štančius Petras, $120.
3 x $20 Paliulis Viktorija, $220; Tomkutė Milda, $155; 

Vaičeliūnienė Kazimiera, $720.
4 x $25 Bajauskas Jonas atm.: Geldys Stasys ir Danutė, $225; 

šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulytė Dalia, $3,005; Šimukonis 
Algirdas, $150; Vidžiūnienė Rūta-Kleva, $725.

1 x $30 Laučka Juozas atm.: Lieponis Eilėn, $150.
8 x $50 Ališauskas Kazys atm. įn.: Ališauskienė Marija, $350; 

i Buffalo Lietuvių Klubas, $250; Palys Petras ir Marta, $650; Puzinas 
j dail. Povilas atm. įn.: Puzinas Austrą, $1,125; Samatauskas Viktoras

ir Ona, $1,200; Stašaitis Juozas (miręs) ir Sophie, $350; Urbutis 
Algimantas ir Dalia, $350; Žilinskas Petras ir Ona, $350.

34 x $100 Aukštuolis Andrius Nikolas: įm. Baras Stasys ir Elena, 
$100; Aukštuolis Nyka Baras: įm. Baras Stasys ir Elena, $100; 
Balukas Antanas atm. įn.: Geldys Stasys ir Danutė $25, Zelvvinder 
Nijolė ir 3 kt. asm., $100; Baškys dr. Bronius atm. įn.: Jansonas Irena, 
$500; Brazdžionis Balys, $200; Burneikis kun. Jonas atm. įn.: 
Morkūnas prel. Simonas, $200; Černius Kazys ir Filomena, $5,000; 
Chainas Viktoras, $1,150; Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė Bronė, 
$3,200; Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Vytautas ir Joana, $2,050; 
Dapkus Petras ir Ilona, $600; Dirgėla Adolfas ir Ona (mirusi), $400; 
Fabijanskas kun. Jonas atm. įn.: Morkūnas prel. Simonas, $200; JAV 
LB East St. Louis apylinkė, $2,700; Janušis Antanas ir Zuzana, 
$1,600; Jarienė Jadvyga atm. įn.: Jaras Bronius, $600; Kalvai- 
tienė-Vilūnaitė Nijolė ir Vilūnas Kazys atm. įn.: Vilūnas Stefa, $700; 
Kamaitis Vincentas, $300; Kisielius Aleksas Juozas: įm. Baras Stasys 
ir Elena, $100; Kubiliūnas gen. Petras atm. įn.: Jansonas Irena, $700; 
Kutkutė Laimutė atm. įn.: įm. 6 asm., $200; Kvedaras Motiejus,

. $1,600; Mitkus Juozas ir Dana, $1,000: Pišnys Petras, $200; Plėnys 
Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofija, $1,950; Remienė Marija, $2,600; 
Sadauskas Aleksas (miręs) ir Kazimiera, $700; Sealey prof. Raphael, 
$900; Siaurusaitis John J., $200; Šimutis dr. Leonardas ir Zita, $600; 
Šmulkštys Vincas ir Aldona, $200; Vai Vito ir Regina, $300; Vitkus 
Valerijonas ir Viktorija, $800; Žitkus kan. Kazimieras atm. įn.:
Morkūnas prel. Simonas, $200.

9 x $200 Bazis Vincas ir Dana, $5,610; Ječius Kęstutis ir Dalia, 
$600; X, $1,900; Jasas Adomas ir Zuzana (mirusi), $2,004; Karaliūnas 
Albinas ir Aldona, $1,200; Momkus Vaclovas ir Margarita, $2,660; 
Siliūnas Bronius ir Vladė, $500; Šumskis Jonas ir dr. Nemira, $1,200; 
Tamkutonis Gerald C., $2,800.

2 x $300 Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų Draugija, 
$1,400; Elertienė Ona, $600.

1 x $500 Dubinskas dr. Viktoras ir dr. Jadvyga (mirusi), $2,900.
3 x $1,000 X, $1,000; X, $6,000; Šaknis Jonas ir Ludmila atm. 

įn.: X, $1,000.
Iš viso $9,910.00.

ifc’dtU"'“l

V/SA TAI GREITAI IR SAUGIAI PRISTA TYSIME / LIETUVĄ, 
LATVIJĄ,ESTIJĄ, RUSIJĄ, BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ

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

__________ MOSU SKYRIAI:________
636 East 185th Str.,Euclid, OH, 44119 

tel. (216)481-0011
447 Correy Avė, St. Pete Beach,FL, 33706
________ tel. (813)363-7700___________
85-17 101 Str.,Richmond Hill, NY, 11418

tel. (718)441-4414

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 11 d. T

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1993.X.31, 
6,420.880 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,448.611 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 2,319,900 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION”.

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybę.

• Padangė be žvaigždžių, • Nustebinkite ir pradžiu- 
upė be vandens ir lietuvis be ginkite savo vaikus, užprenu- 
dienraščio „Draugo” tik liūdesį meruokite jiems „Draugą”, 
sukelia.

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA. 
LIUDAS 

BIKNE VIČIUS

Mano mylimas Vyras, buvęs Lietuvos policijos nuovados 
viršininkas, baigė tremtinio kelią 1988 m. gruodžio 10 d. 
Skausmo ir kančių iškankinta širdis nutilo. Amžinybėn jis 
iškeliavo ramiai ir kilniai. Dabar velionis regi dangų Lietu
vos tėvynės, kurios visą laiką troško. Tesuteikia jam Viešpats 
Amžiną Ramybę!

Už a.a. Liudo sielą šv. Mišios bus aukojamos Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje.

Velionio giminės, draugai ir pažįstami maloniai prašome 
už jį pasimelsti.

Su liūdesiu ir meile Žmona Kazė

Mamai
A.tA.

ANASTAZIJAI BAZILIAUSKIENEI
mirus, mokslo draugę SILVIJĄ ALEKSIŪNIENE ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Nijolė ir Vytas Baniukaičiai 
Nijolė ir Stasys Bikulčiai 
Dana ir Feliksas Lukauskai 
Vida ir Romas Račiūnai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID

FUNERAL DIRECTORS 
and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

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

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
' LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)

LEMONT LOCATION OPENING JANUARY 1994 
ALL PHONES

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dr. Dovas Šaulys šeštadienį, 
gruodžio 11 d., 6:30 v.v. Atei
tininkų namuose, Lemonte, 
ateitininkams sendraugiams 
kalbės apie neseniai išleistą dr. 
Vytauto Žalio knygą „Lietuvos 
Respublikos santykiai su 
Klaipėdos krašto žmonėmis”. 
Visi ateitininkai kviečiami. 
Vaikučiams bus priežiūra, kad 
palengvintų dalyvavimą jau
noms šeimoms.

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje gruodžio 15 d., 
trečiadienį, 2 vai. po pietų bus 
tradicinė Kalėdų eglutės puo
šimo popietė. Muz. Faustas 
Strolia vadovaus giesmėms, po 
to bus bendri pietūs. Atvykite ir 
šventiškoj nuotaikoj praleiskite 
popietę. Kviečiami ir laukiami 
visi.

Ona Siliūnienė, žymi Skau
tų organizacijos veikėja, gyve
nusi Chicagoje, o šiuo metu Ale- > 
xandria, VA, išvykdama 
kuriam laikui į Floridą ir pra- 
tęsdama dienraščio prenumera
tą, kartu dar atsiuntė ir 120 dol. I 
čekį mūsų spaudos išlaikymui. I 
Nuoširdžiai dėkojame.

x Naujų Metų sutikimo po
kylis Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Pokylio viešnios ir 
svečiai parems Pasaulio Lietu
vių centrą savo atsilankymu. 
Linksma nuotaika, puiki vaka
rienė ir šokiai, grojant populia
riam „Žiburio” orkestrui, lauks 
visų svečių. Pradžia 8 v.v. Dėl 
tolimesnių informacijų ir stalų 
rezervacijoms, nedelsiant skam
binti; Aldonai Weir, tel. 
708-964-9120. Rezervacijos taip 
pat bus priimamos Pasaulio 
Lietuvių centre ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 12 d. po 11 
vai. ryto šv. Mišių.

(sk)

x „Pensininko” žurnalą, 
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, 
Kanadoje ir Europoje $20. 
Išeina vieną kartą į mėnesį. Tai 
vertinga dovana šventėms bei 
įvairioms progoms.

(sk)
Ateitininkų kūčias sekma

dienį, gruodžio 19 d., 2 vai.
.p. Jaunimo centre ruošia 
ikagos studentai ateitininkai. 

Visi ateitininkai ir jų šeimos 
kviečiami. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti 
Valerijai Žadeikienei, tel. 
708-424-4150. Dalyvavimo auka 
suaugusiems $10 asmeniui, stu
dentams ir vaikams $7. Vai
kams iki 7 m. amžiaus — veltui.

(sk)

x Ieškote darbo? Norėtu
mėt geriau susipažinti su nau
ja socialine bei kultūrine aplin
ka? Pasiilgote šiuolaikinės lie
tuviškos muzikos? Jūsų geriau
sias bičiulis ir patarėjas — radijo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 
5306 W. Lavvrence, Chicago, 
IL 60630. Galite skambinti dar
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red. tel. 
312-286-1616. Jūsų paslaugoms
- VAIRAS!

(sk)

Susitaikinimo sakramento 
pamaldos Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, III, įvyks gruodžio 14 d., 
antradienio vakarą, 6:30 
valandą. Po susitaikinimo 
pamaldų, kurių metu keturi 
kunigai klausys išpažinčių, bus 
Mišios. Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami šiuo būdu „taisyti 
Viešpačiui kelią”.

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
tradicinės kūčios-vakarienė - 
bus gruodžio 20 d., 7 vai. v. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje, Brighton Parke 
(4420 S. Fairfield). Vietą rezer
vuoti galima, paskambinant 
Evelyn tel. 312-254-7553 prieš 
gruodžio 16 d. Visi kuopos 
nariai maloniai kviečiami.

Petronėlė Laukaitienė, Chi
cago, IL, mūsų „Draugo” dien
raščio išlaidas sumažino su 100 
dol. auka. Jai tariame nuoširdų 
ačiū.

Donatas Škucas, Fairfax, 
VA, „Draugo” dienraštį prisimi
nė su šimto dolerių čekiu. Jam 
nuoširdžiai dėkojame.

Kalėdų vakaro šokiai lietu
viškam jaunimui, ruošiami 
akademikų skautų, gruodžio 25 
d., 8 v.v. vyks Lietuvių centre, 
Lemonte. Kviečiamas jaunimas 
nuo 18 m. amžiaus.

x DĖMESIO! Dar turime 
pilnus komplektus: Lietuvių 
Enciklopedijos 371., Encyclope- 
dia Lituanica, 6 t., Vinco Krė
vės raštai, 6 t. Taip pat siun
čiame į Lietuvą per agentūras, 
kaina 60-80 ct. už svarą. Teirau
tis: J. Kapočius, P.O. Box 752 
Cotuit, MA, 02635, tel. 1-508- 
4286991.

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-2336335.

(sk)

x Leidžiamas lietuviškos 
kulinaruos rinkinys jaunajai 
išeivijos kartai anglų kalba. 
Atsiųskite savo šeimos mėgsta
miausius receptus (lietuvių ar
ba anglų kalba) iki 1994 m. sau
sio 30 d. Jūsų vardas, pavardė 
ir vietovė bus pažymėta šalia 
recepto. Kanadoje siųsti: Lithu
anian Recipes, 116 Humbervale 
Blvd., Toronto, Ontario M8Y 
3P7. JAV adresas: 421 River- 
view Lane, Melbourne 
Beach, Florida 32951 USA.

(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. Su 
moderniausia „digital” apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVĖ., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

(sk)

A.P.P.L.E. vakaronės vadovės ir pedagogai iš Lietuvos: Kazimieras Pulmonas, 
Ritonė Rudaitienė, prof. Vanda Aramavičiūtė, Nijolė Martinaitytė ir prof.

Prel. Juozas Prunskis —
redaktorius, žurnalistas, visuo
menininkas, kultūrininkas ir 
dosnus įvairių organizacijų, 
spaudos, jaunimo bei kitų gerų 
darbų rėmėjas, ilgus metus tiesė’ 
ranką su parama viskam, kas 

: lietuviška, nieko sau ne
reikalaudamas. Atėjo laikas ir 
jam padėkoti, jį pagerbti. O 
tokią savo padėką Prelatui gali
me išreikšti šį sekmadienį, 
gruodžio 12 d., 1 vai. atvykdami 
į Ateitininkų namus, kur 
ruošiamos jo knygos „Atei
tininkai komunizmo ir nacių 
kankiniai” sutiktuvės ir filmo 
apie Prelato gyvenimą premje
ra. Gausiu dalyvavimu paro
dysime Prelatui, kad mokame 
ne tik nuolatos prašyti ir imti, 
bet ir padėkoti.

<
Šį sekmadienį, tuoj po šv. Mi

šių Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje (maždaug 12 
vai.), visi kviečiami į Lietuvių 
fondo naujosios įstaigos, per
keltos į Pasaulio lietuvių 
centrą, įkurtuves. Durys vi
siems atviros, visi mielai lau
kiami, tad atvykite, susipažin
kite, pabendraukite, pasivai- Vytautas Karvelis. Nuotr. T. Rudaičio
šinkite.

ŠVENČIU SVEIKINIMAI

Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

Čekius rašyti:
DRAUGAS

4545 VV. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

Birutė A. Vindašienė kalbės 
apie Kalėdas Liet. Moterų 
klubų fed. Čikagos skyriaus 
kalėdiniame susirinkime 
gruodžio 12 d. 12 vai. dieną 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Visos narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti.

Bendros Kūčios rengiamos 
gruodžio 23 d., ketvirtadienį, 4 
vai. po pietų, Vyresniųjų lietu
vių centre — Seklyčioje. Norin
tieji dalyvauti, turi registruotis 
iš anksto asmeniškai arba tele
fonu - 312-476-2655.

x Pagalba kūčioms! Nenori 
rūpintis ir vargti? Talman Deli | 
padės! Iš anksto užsakyk skanų 
maistą, tel. 312-434-9766. 
Užeik į 2624 W. 69 g-vę, kur t 
rasi, ko pageidauji kūčių stalui: 
įvairių rūšių silkių, salotų, 
šližikų, lydekos, marinuotų 
stintų, rūkytų ungurių ir t.t. 
Kalėdoms rasi: lašinėčių, kum- j 
pio ir, iš anksto užsisakius, 
rūkyto fazano, anties ir kalaku
to. Talman Deli užsakius tin
kamą maistą, pradžiuginsi 
gimines ir draugus, gyvenan
čius kituose Amerikos mies
tuose. Siunčiame UPS. Links
mų Švenčių!

(sk)_
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTCRS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-3959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)
x Optical Studio, 2620 W. 

71st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-7786766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta.

(sk)
x Baltic Monuments, Ine.,

2621 W. 71 Street, Chicago, IL, 
Tel. (312) 4762882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis.

(sk)
x Ligos draudimas atvyku- 

siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-5269191.

(sk)
x SAGIL’S restoranas yra 

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

(sk)

A.P.P.L.E.
Gruodžio 3 d. vakarą Jaunimo 

centro kavinėn susirinko gau
sus būrys APPLE (Amerikos 
mokytojai — Lietuvos mo
kykloms) narių ir bičiulių pasi
klausyti svečių iš Lietuvos 
pranešimų apie švietimo refor
mas tėvynėj.

.Kazimieras Pulmonas, Lietu
vos mokytojų kvalifikacijų in
stituto vicedirektorius, dr. Vy
tautas Karvelis, Šiaulių pedago
ginio instituto Specialiosios 
pedagogikos profesorius ir dr. 
Vanda Aramavičiūtė, Vilniaus 
universiteto Pedagogikos kated
ros profesorė, darė pranešimus 
VIII Mokslo ir kūrybos simpo
ziume, pedagogikos sesijoje, 
kuriai vadovavo Regina Pet
rauskienė. Tačiau Čikagos ir 
apylinkių APPLE bendrijos na
riai panoro suruošti jų susi
tikimą su lietuvių visuomene.

Svečius apibūdino APPLE 
narė Nijolė Martinaitytė. Kad 
nebūtų ilgų monologų, ji pati ir 
Ritonė Rudaitienė klausė 
klausimus, į kuriuos svečiai
atsakinėjo.

Kazimieras Pulmonas kalbėjo 
apie Lietuvos mokytojų 
kvalifikacijų institutą, jo svar
bų ir sėkmingą bendradarbia-

VAKARONE
vimą su APPLE. Jis supa
žindino klausytojus su Lietuvos 
švietimo reformų tikslais ir 
principų klausimais, papasakojo 
apie buvusios švietimo sistemos 
ydas ir jų pasekmes, apie dabar 
organizuojamus mokytojų to
bulinimosi židinius ir kitus 
planus ateičiai.

Prof. Vanda Aramavičiūtė 
iškėlė dvasinės, moralinės 
kultūros stoką vyresniuose 
moksleiviuose ir siūlė Lietuvos 
mokykloms įsivesti visapusišką 
humanizaciją.

Prof. Vytautas Karvelis kal
bėjo apie specialiosios pedago
gikos vietą ir kryptį dabartinės 
Lietuvos pedagogikos fone. Jis 
paminėjo pasikeitimus, įvykius 
šioje srityje nuo to laiko, kai 
buvo pradėti APPLE kursai, 
užsiminė kitas specialiosios 
pedagogikos problemas — ypač 
reikalingumą finansinės para
mos aklųjų, kurčiųjų mokymo 
priemonėms įsigyti.

Lietuvos pedagogai pakarto
tinai dėkojo visiems APPLE 
bičiuliams ir rėmėjams už perei
tų’ metų stipendijas mokytojams 
bei visokeriopą paramą Lietu
vos švietimui.

Pasibaigus simpoziumui, sve
čiai iš Lietuvos dar visą savaitę 
viešėjo Čikagoje ir apylinkėse. 
Amerikos pedagogių Viligailės

„JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba sveikiname 
Jus, „Draugo” vyriausiąją 
redaktorę, visus kitus 
redaktorius, bendradarbius ir 
administracyą su šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais metais. Linkime 
„Draugui” užgimti kiekvienoje 
šeimoje, vis augti, klestėti ir gy
vuoti šimtmečius lietuvių tarpe. 
„Draugas” tebūna visų drau
gu”. Taip rašo savo sveikinime 
LB Brighton Parko apylinkės 
valdybos iždininkė Alina 
Vadeišienė, prie sveikinimų pri
jungusi ir 300 dol. čekį paremti 
„Draugo” leidimą. Ačiū!

Danutė ir Vladas Darai,
Chicago, IL, sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga ir linki laimingų 
ir sveikų Naujųjų 1994 metų! 
Vietoje kalėdinių kortelių skiria 
auką „Draugui”.

Marytė Černiūtė, Hinsdale, 
IL, sveikina savo artimuosius ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki laimingų Naujųjų metų. 
Vietoj sveikinimo kortelių 
skiria auką „Draugui”.

Šakiečių klubas Čikagoje, 
„linkėdamas „Draugo” darbuo
tojams visokios Aukščiausiojo 
palaimos ir sveikatos eiti ir to
liau tais jau giliai išmintais pėd
sakais, sveikina visus šių šven
čių proga” ir per kasininką Alex 
Navardauską atsiuntė 50 dol. 
auką lietuviško žodžio išlaiky
mui.

Vytas Šuopys, Melrose Park, 
IL, linki visiems savo artimie
siems malonių švenčių. Spaudos 
paramai įteikė savo auką.

Lendraitienės, Nijolės Martinai
tytės, Stasės Vaišvilienės ir 
Ritonės Rudaitienės pastan
gomis, jiems buvo suteikta gali
mybė aplankyti Montessori 
„Žiburėlio” mokyklėlę Lemonte 
ir Beverly Shores, Marijos 
Aukštesniąją mokyklą, inte
gruotas bei specialiosios peda
gogikos klases Palos Hills ir 
Oak Lawn pradinių mokyklų 
sistemose, A.E.R.O. specialio
sios pedagogikos kooperatyvą, 
šeimų su specialių poreikių 
vaikais resursų centrą bei 
Shriner’s vaikų ligoninę.

Abipusis žinių pasidalinimas 
paliko visus šviesesniais ir tur
tingesniais.

Ritonė Rudaitienėx Kalėdinė dovana! Iš 
Lietuvos importuotos 100% lini
nės keturių rūšių staltiesės 
amerikietiškų išmierų. Lietu
viški raštai. Teiraukitės: Three 
Sisters of Baltics Ine. P.O. 
Box 375, Riverside, IL 60546, 
Tel. 708-447-3351.

(sk)

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 Jau penkti metai, kai 
„ŽAIBAS” sėkmingai ir sąži
ningai pristato jūsų užsakymus 
tiesiog į jūsų giminaičių namus 
be jokio muito. VISI MAISTO 
PRODUKTAI IŠ AMERI
KOS. Mėsos konservai iš Lietu
vos. Švenčių proga jums siūlo
me „KALĖDŲ STALAS”: 10 
sv. miltų, 10 sv. cukraus, 10 sv. 
ryžių, 64 oz. alyvos, 1 sv. drus
kos, 2 dėž. ananasų, 1 dėž. sly
vų, 1 dėž. razinų, 1 dėž. kakavos, 
39 oz. pupelių kavos, liežuvis 
drebučiuose, paštetas „Arkti
ka”, jautienos „Turisto pusry
čiai”, kiaulienos „Turisto pus
ryčiai”, troškinta jautiena ir 
troškinta kiauliena. Pilna kaina 
$100. „Žaibas”, 9525 South 
79th Avė., Hickory Hills, IL 
60457. Telef. (708) 4306090.

(sk.)

x Dokumentinis video fil
mas BALTIC FIRE nufilmuo
tas įvykiuose dalyvavusios 
Kanados kino režisierės ZOE 
DIRSE. Vaizduojami įvykiai 
Lietuvoje ir Latvijoje nuo 1991 
m. iki šių dienų. Filmas rodytas 
Ontario TV ir Prancūzijoje. 
Mačiusiųjų atsiliepimai labai 
teigiami. Filmo trukmė 50 min. 
Kaina: $30, plius $5 persiun
timo išlaidoms. ZOE DIRSE 
taip pat yra nufilmavusi video 
filmą apie Lietuvos sportininkų 
dalyvavimą Barcelonos Olim
piadoje, apie pirmąjį Lietuvos is
torijoje R. Ubarto olimpinį 
aukso medalį disko metimo 
varžybose ir krepšininkų me
dalius. Filmo trukmė 20 min. 
Kaina: $20, plius $5 persiun
timo išlaidoms. Video juostas 
galima įsigyti pas autorę: ZOE 
DIRSE, 4482 Esplanade, Apt. 
3, Montreal, Quebec, Canada, 
H2W 1T2, Tel.: (514) 2826582.

(sk)
x „Saulutė”, Lietuvos naš

laičių globos būrelis, dėkoja už 
aukas vargstantiems Tėvynės 
vaikams: Pranas ir Marija 
Radis $25, Bolius Kasparas $20, 
Aldona Weir $10, Aldona ir 
Norbert Miloch $10, Bronė Jo- 
zaitienė $25. Ačiū. „Saulutė”, 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Aukos nura
šomos nuo mokesčių.

Antanas ir Paulina Mikštai,
Lakeside, MI, sveikina savo 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga ir šia proga skiria „Drau
gui” auką. Ačiū.

x Ieškomi: Aleksas Stal- 
mokas gim. 1905 m., Kazimie
ras Stalmokas, gyv. Chicagoje, 
abu iš Kretingos apskr., 
Gargždų valsč., Medsėdžių km., 
taip pat Konstancija Lau
rinaitienė Stalmokaitė iš Kre
tingos apskr., gyv. New Yorke. 
Ieško Liuda Frejienė, Kęs
tučio 1637, Jurbarkas 4430, 
Lithuania.

(sk)

x NIDOS delikatesų par
duotuvė, 2617 W. 71 St., tel. 
312-4767675, praneša, kad dar 
nevėlu užsisakyti maistą Kūčių 
ir Šv. Kalėdų stalui. Turėsime 
įvairių patiekalų: mėsos vynio- 
tinių, rūkytų žuvų, žuvų pami- 
dorų padaže, įvairios rūšies 
silkių ir mišrainių. Taip pat 
turėsime gausų saldumynų 
pasirinkimą: tortų, pyragų, 
eglučių, baravykėlių, sausainių 
ir kt. skanumynų. Kalėdų sa
vaitę darbo vai.: 8 v.r. - 6 v.v. 
Penktd., Kūčių dieną iki 4 v. 
p.p. Kviečiame visus atsilankyti 
į Nidą ir linkime visiems 
linksmų Švenčių! Nidos 
savininkai.

Žemaičių Kultūros klubo 
valdyba ir nariai, su visu 
nuoširdumu linkėdami linksmų 
ir sveikų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujų metų ir dėkodami už 
atliktas paslaugas klubo veikloj, 
atsiuntė ir 25 dol. auką.

Antanas Balčytis, Chicago, 
IL, šv. Kalėdų ir Naujų metų 
proga sveikina savo gimines, 
geradarius, artimuosius bei 
draugus ir nuoširdžiai jiems 
linki daug daug Dangaus palai
mos.

Vytas Paulionis, Chicago, 
IL, sveikina visus savo prie- 
telius ir pažįstamus šventose 
Kalėdose ir linki laimingų ir 
sveikų Naujųjų 1994 metų. Šia 
proga įteikė „Draugui” 100 
dolerių.

Genė Valantinienė mums 
rašo: „Dėkoju už skoningai pa
ruoštas kalėdines korteles, 
kurias tikrai panaudosiu. 
„Draugas” visais atžvilgiais 
progresuoja. Dėkoju už puikų 
kalendorių”. Žinoma, ji pridėjo 
ir savo piniginę auką, už kurią 
mes nuoširdžiai dėkojame. Šiais 
metais gauname daug palankių 
atsiliepimų, tad džiaugiamės, 
kad mūsų skaitytojai yra paten
kinti.

I Pranas ir Marytė Radžiai, 
Hot Springs, AR, sveikindami 
„Draugo” vadovybę švenčių pro
ga, dėkoja už kalendorių ir 
sveikinimų korteles: „Draugą 
skaitome 44 metus ir esame pa
tenkinti. Linkime, kad Dievas 
duotų — nesustotų mus lankęs 
ypatingai pensininko laike. 
Siunčiame nors mažą pen
sininkų paramą Draugo fondui 
— 200 dol. Jau seniai reikėjo tai 
padaryti”. Jie pratęsė ir savo 
prenumeratą 3 metams, pri
dėdami dar auką už kalendorių 
ir korteles. Nuoširdžiai šiems 
mecenatams dėkojame už nuo
širdžią paramą.

Kazimieras Sapetka, Water- 
bury, CT, siųsdamas prenume
ratos mokestį už 1994 metus, 
pasveikino „Draugo” admi
nistraciją Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga ir palinkėjo „dir
bant sunkų darbą dėl mylimos 
tėvynės Lietuvos” sėkmės ir iš
tvermės su 200 dol. auka. 
Nuoširdžiai tariame ačiū.

Diana ir Petras Grinos, Ne-
shanic Station, NJ, gavę kalė
dinių sveikinimų korteles ir 
kalendorių, atsiuntė „Draugui” 
100 dol. čekį. Nuoširdžiai 
dėkojame už auką spaudai.

Onutė Kartanienė iš Oma
hos, NE, atsiųsdama 50 dol. čekį 
už „Draugo” kalendorių ir 
švenčių korteles, savo laiškutyje 
mums linki: „Draugo štabui 
siunčiu dar 50 dolerių nusipirk
ti šampano kalėdinei vakarienei 
ir užgerti tostą už tai”. Mes tik
rai pakelsime tostą už Onutę, 
kuri mus taip gražiai pasvei
kino. Nuoširdžiai dėkojame.
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