
I

Vol. LXXXVI Kaina 75 c.

^°™LAStMAIL THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, GRUODIS - DECEMBER 2, 1995 Nr. 234
A

Vyriausybė siūlo įvesti 
progresyvinį apmokestinimą

Taline prasideda Baltijos 
Asamblėjos sesija

Vilnius, lapkričio 27 d. 
(AGEP) — Vyriausybė pasiūlė 
padidinti Lietuvos gyventojų 
pajamų mokesčius, įvedant prog
resyvinę mokesčių sistemą. 
Pasak Seimo Sveikatos, sociali
nių ir darbo reikalų komiteto 
narių, priklausančių LDDP 
frakcijai, progresyvinis mo
kesčių tarifas — nuo 33% iki 
45% — padėtų sumažinti gyven
tojų pajamų skirtumą, rašo 
„Lietuvos rytas”.

Neapmokestinamas mėnesi
nių pajamų minimumas Lietu
voje yra 142 litai (35.50 dol.). 
Vyriausybė siūlo, kad pajamos 
nuo 142 litų iki 1,280 litų būtų 
apmokestintos 33%, o pajamos 
daugiau kaip 2, 840 litų — 45%. 
Pasak vieno Ekonomikos minis
terijos pareigūno, naujas pa
jamų mokesčio tarifas tikrai 
sumažins pajamų skirtumą — 
visi po to gyvens skurdžiau.

Ir ekonomistai, ir politikai 
sutinka, kad mokesčių nemokė
jimas yra viena svarbiausių 
problemų. Dauguma verslinin
kų teigia, kad jie nori mokėti 
mokesčius, tačiau jie turi pasi
rinkti, ar sumokėti visus mo
kesčius ir bankrutuoti, ar ban- 

t dyti veikti pusiau legaliai ir
laukti palankesnių įstatymų.

Šie klausimai, pasak buvusio 
ekonomikos ministro Alberto 
Šimėno, nekankina tik verslo 
„ryklių” arba tų, kurie turi 
ryšių su valdžia. Gediminas 
Vagnorius mano, kad tai ne
svarbu toms įmonėms, kurioms

Vagnorius kritikuoja 
vyriausybės mokesčių 

politiką
Vilnius, lapkričio 30 d. (Elta) 

— Numatomą progresyvinio ap
mokestinimo sistemos įvedimą, 
padidinant pajamų mokesčius 
daugiau uždirbantiems asme
nims iki 45% G. Vagnorius 
pavadino propagandiniu veiks
mu.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) valdybos pir
mininkas, Seimo narys, eks
premjeras Gediminas Vagno
rius ketvirtadienį surengtoje 
spaudos konferencijoje teigė,

Prasidėjo mokesčių 
rinkimo įstaigos 

reforma
Vilnius, lapkričio 27 d. 

(AGEP) — Lietuvos mokesčių 
mokėtojai per dešimt šių metų 
mėnesių savo noru biudžetui 
sumokėjo beveik 4.5 bilijonų 
litų (1.1 bilijonų dol.). Vals
tybinė Mokesčių Inspekcija 
papildomai išieškojo tik 176 
milijonus litų mokesčių, baudų ir 
delspinigių. Trečdalį šios sumos, 
o kartais ir daugiau, Valstybinė 
Mokesčių Inspekcija pasilieka 
sau — darbuotojų premijoms bei 
materialinės bazės gerinimui. 
Šiuo metu visoje Valstybinės 
Mokesčių Inspekcijos sistemoje 
dirba beveik 3,000 žmonių.

Dabar pradedamas Valstybi
nės Mokesčių Inspekcijos per
tvarkymas. Pasak žurnalistų, 
jis pradedamas nuo naujų pa
statų pirkimo, darbuotojų skai
čiaus didinimo ir vengimo bend
rauti su spauda. Vilniaus mo
kesčių inspekcijos viršininkas 
teigia, kad valstybės keliamus 
uždavinius mokesčių inspekto
riai galės įvykdyti tik tada, kai 
turės kompiuterius ir kur dirbti.

Pasak jo, daugiau kaip pusė

sudaromos palankesnės sąlygos 
konkuruoti rinkoje, leidžiant 
laikinai nemokėti mokesčių. 
Šiuo metu mokesčių mokėjimas 
atidėtas maždaug 250-čiai 
įmonių.

Finansų ministras Reinoldijus 
Šarkinas teigia, kad Lietuvoje 
mokesčiai pradės mažėti tuo
met, kai bus surinkti visi 
įstatymu numatyti mokesčiai. 
Jis mano, kad tai gali įvykti 
dar šiame amžiuje. Pasak vers
lininkų, valdžios mokesčių poli
tika rodo, kad siekiama surinkti 
ne visus mokesčius, o visus pini
gus, kuriuos dar pasiseka už
dirbti vyriausybės ir nusi
kaltėlių reketuojamoms bend
rovėms.

Pagal dabar veikiantį įstaty
mą, neapmokestinamas pajamų 
minimumas taikomas tik toms 
šeimoms, kurios augina tris 
nepilnamečius vaikus. Siūloma 
šią lengvatą suteikti ir šei
moms, kurios augina du vaikus, 
o šeimose augančiam trečiam 
ir kitiems vaikams pridėti dar 
po 44 litus. Tačiau, kad dėl to 
nesumažėtų įplaukos į biudžetą, 
LDDP nariai siūlo padidinti mo
kesčius tiems, kurių mėnesinis 
atlyginimas yra didesnis kaip 
1,280 litai (320 dol.). Maždaug 
tokius atlyginimus gauna Sei
mo bei vyriausybės nariai.

Pasak jo, Adolfo Šleževičiaus 
vyriausybė, matydama, kad yra 
skurstančių, nori neleisti ir 
kitiems gyventi geriau.

kad vyriausybės siūlomas 
mokesčių padidinimas daugiau 
uždirbantiesiems negali duoti 
naudos, o atneš tik didžiulę 
ekonominę žalą. Jis pažymėjo, 
kad mažo skaičiaus darbininkų 
kurie daugiau uždirba, padidin
tas apmokestinimas, kad 
likusiai daliai darbininkų būtų 
galima padidinti atlyginimus, 
leis pastarųjų atlyginimą 
padidinti mažiau kaip 1%, bet 
tai atimtų paskatą dirbti dorai 
dirbantiems.

Tokį teiginį Vagnorius grindė 
statistikos duomenimis, rodan
čiais, kad apie 70% Lietuvos 
gyventojų pajamos nesiekia 
realaus gyvenimo minimumo 
ir tik dešimtadalis gauna 1,000 
litų viršijančius mėnesinius at
lyginimus.

Vagnoriaus skaičiavimais, 
priėmus siūlomas įstatymų 
pataisas, gerai dirbantys ir 
daugiau uždirbantys žmonės, 
norėdami papildomai gauti 
vieną litą, turės sumokėti 
valstybei 1.4 lito mokesčių. Jis 
sakė, kad vyriausybė pastaruo
ju metu mokesčius didina jau 
trečią kartą. Tai netinkamai 
pasirinkta kryptis, nes pro
blemos gali būti sprendžiamos 
ne didinant mokesčių tarifus, o 
atsisakant dvigubos mokesčių 
politikos, teigė jis.

mokesčių mokėtojų nesąžiningi 
— dar sovietų laikais priprato 
vogti ir negali sustoti. Tačiau, 
patyrinėjus Vilniaus mokesčių 
inspekcijos veiklą, pasirodė, kad 
mokesčių rinkėjai 75% mokes
čių, baudų ir delspinigių pri
skaičiavo neteisingai, ir todėl 
išieškoti pavyko tik 48 mili
jonus litų.

Valstybinės Mokesčių Inspek
cijos viršininkas sako, kad susi
formavusi „tradicinė” mokesčių

Kaune, sodelyje prie buvusios Prezidentūros bus pastatytos trijų nepriklausomos Lietuvos pre
zidentų skulptūros. Arčiausiai prie rūmų stovės Antanas Smetona, o kiek toliau, abiejose sodelio 
pusėse — Aleksandras Stulginskis ir Kazys Grinius. Nors skulptūros dar tik liejamos, jau ruošiami 
jų pamatai, baigiami grįsti tašyto akmens takeliai. Skulptūros bus atidengtos vasario 16 d.

Nuotr. E. Katino, „Kaimo dienoje”

Demonstracija reikalavo 
demilitarizuoti Karaliaučių

Vilnius, lapkričio 30 d. (Elta) 
— Ketvirtadienį Vilniuje, Nepri
klausomybės aikštėje prie Lie
tuvos Seimo įvyko protesto de
monstracija, reikalaujanti kon
krečių veiksmų, pradedant Ka
raliaučiaus demilitarizavimą. 
Svarbiausia demonstracijos da
lyvių reikalavimai buvo tokie: 
„Mes reikalaujame sušaukti 
aukščiausio lygio tarptautinę 
Taikos konferenciją, kurioje 
būtų apibrėžtas naujas Rytų 
Prūsijos (Mažosios Lietuvos) 
krašto statusas. Mes reikalau
jame artimiausiu metu surasti 
būdą demilitarizuoti šį kraštą, 
mą ir keliantį grėsmę sau
gumui”.

Šia demonstracija buvo pami
nėtas 1918 m. lapkričio 30 d. 
Tilžėje pasirašyto akto sukaktis. 
Šiuo aktu Mažosios Lietuvos 
Tautinė taryba reikalavo Mažą
ją Lietuvą prijungti prie Di
džiosios Lietuvos.

Demonstracijoje kalbėję Ne
priklausomybės Partijos pir-

Dr. Antanui Razmai 
— garbės doktoratas

Dr. Antanas Razma

Kaunas, lapkričio 30 d. — 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Senato nariai dr. Antanui Raz
mai paskyrė Vytauto Didžio
jo Vytauto universiteto Gar
bės daktaro vardą. Anot uni
versiteto rektoriaus dr. Bro
niaus Vaškelio, tuo univer
sitetas įvertino dr. Razmos 
„ilgametę lietuvišką veiklą 
išeivijoje” ir jo „paramą 
atsikūrusiai Lietuvai ir Vytauto 
Didžiojo universitetui. Įteikimo 
iškilmės numatomos 1996 m. 
pradžioje.

I

inspekcijos struktūra iš esmės 
pritaikyta ir naudojama tik pa
čios institucijos vidaus funkci
joms garantuoti.

mininkas Valentinas Šapalas, 
Politinių Kalinių Partijos pir
mininkas Zigmas Medeneckas 
ir buvęs politinis kalinys Petras 
Cidzikas akcentavo, kad nei 
Lietuvos prezidentas, nei Sei
mas, nei vyriausybė nesirūpina
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M. Rostropovič apdovanotas 

Gedimino ordinu
Vilnius, lapkričio 27 d. 

(AGEP) — Pasaulyje garsų vio
lončelistas Mstislav Rostro
povičių prezidentas Algirdas 
Brazauskas apdovanojo II laips
nio Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino ordinu. Maestro 
apdovanotas už lietuvių muzi
kinės kultūros skleidimą pa
saulyje ir už asmeninę paramą, 
siekant Lietuvos pripažinimo. 
Maestro žodžiais, šis apdovano
jimas jam didelė garbė, nes jo 
prosenelis buvo lietuvis.

Tik laimingas atsitiktinumas 
lėmė maestro atvykimą į Vilnių 
praėjusį savaitgalį, nes tądien 
dėl blogo oro Vilniaus aerodro
me iki tol nebuvo nusileidęs nė 
vienas lėktuvas. Maestro Rost
ropovičių pasitiko Lietuvos Na
cionalinio orkestro dirigentas

Per tris mėnesius Lietuvos 
užsienio skola padidėjo 80 

milijonų dolerių
Vilnius, lapkričio 29 d. 

(AGEP) — Iki lapkričio 1 d., 
Lietuva panaudojo beveik 630 
milijonų dolerių užsienio pa
skolų. Per tris paskutinius 
mėnesius Lietuvos užsienio 
skola padidėjo maždaug 80 
milijonų dolerių. Į šią sumą 
neįeina paskolos, suteiktos 
įmonėms su Lietuvos vyriausy
bės garantija.

Iki lapkričio pradžios užsienio 
bankai ir tarptautinės finansi
nės organizacijos pasirašė su 
Lietuva sutarčių, pagal kurias 
valstybei suteikta 961.7 mili
jonai dolerių paskolų, praneša 
Lietuvos finansų ministerija.

Paskutinę sutartį Lietuva pa
sirašė su Tarptautiniu Valiutos 
Fondu (TVF) rugsėjo pradžioje. 
Pagal ją TVF dešimčiai metų 
suteikė 15.5 milijonus dolerių 
paskolą. Rugpjūčio mėnesį buvo 
pasirašytos sutartys su JAV 
Eksporto-importo banku dėl 
14.9 milijonų dolerių paskolos 
lėktuvams pirkti ir su Europos

Mažosios Lietuvos problemomis. 
Buvo perskaitytas kreipimosi

„Į Lietuvos žmones” projektas 
bei rezoliucija „Dėl okupuotos 
Mažosios Lietuvos (Kalinin
grado srities) padėties”. De
monstraciją organizavo Nepri
klausomybės Partija ir Mažosios 
Lietuvos Dvasinio Atgimimo 
Fondas.

Juozas Domarkas.
Mstislav Rostropovič lapkričio 

27 d. surengė atvirą paskaitą ir 
busimojo koncerto repeticiją, 
kurią stebėjo Muzikos akademi
jos studentai.

Prieš atvykdamas, maestro 
prašė suorganizuoti susitikimą 
su prof. Vytautu Landsbergiu. 
Jie draugauja jau daug metų, o 
Gražina Ručyte-Landsbergienė 
buvo pianistė, kai jis atva
žiuodavo į Vilnių diriguoti 
Giacomo Puccini operą „Tosca”. 
Maestro prisiminė, kad diri
guoti „Toscos” jis atvažiuodavo 
tada, kai jį išvijo iš Maskvos 
Didžiojo teatro ir vijo iš Sovietų 
Sąjungos.

Mstislav Rostropovič Vilniuje 
koncertavo už pusę savo įprasto 
honoraro.

Bendrija dėl 32.5 milijonų 
dolerių paskolos.

Iki lapkričio 1 d. Lietuva 
grąžino 30.8 milijonų dolerių, ir 
ši suma jau kuris laikas yra 
stabili. Visa 30 milijonų dolerių 
paskola, už kurią buvo perka
mas branduolinis kuras, grąžin
ta Vokietijos bankui „Vereins 
und Westbank”; 857,000 dolerių 
grąžinta Prancūzijos firmai 
„Credit Lyonnais”, suteikusiai 
12 milijoną dolerių paskolą Lie
tuvos oro transportu kontrolės 
sistemai modernizuoti.

Valstybės skola dabar yra 
598.3 milijonai dolerių, ir tai 
yra 79 milijonais dolerių dau
giau, nei prieš tris mėnesius.

— Lietuvoje praėjusią savaitę 
buvo šalta ir drėgna. Rytais 
būdavo rūkas, keliai slidūs. 
Dienomis oro temperatūra buvo 
tarp -5 iki -1 laipsnių Celsijaus 
(23-30 F), naktimis tarp -13 ir 
-8 (7-17 F) laipsnių. Pąjūryje 
buvo šilčiau, tačiau būdavo šlap
driba. ’.į

Vilnius, lapkričio 29 d. 
(AGEP) — Lietuvos delegacija 
Baltijos Asamblėjoje yra paren
gusi kelių rezoliucijų projektus, 
kuriuos skatintų tris Baltijos 
valstybes geranoriškai susitar
ti dėl sienų Baltijos jūroje, dėl 
Baltijos valstybių sienų kontro
lės ir dėl pabėgėlių bei nelegalių 
migrantų problemos.

Lietuvos delegacija šiuos pro
jektus pasiūlys 7-ajai Baltijos 
Asamblėjos sesijai, kuri vyksta 
Taline gruodžio 1-2 dienomis.

Lietuvos ir Latvijos nesutari
mus dėl jūros sienos prieš tai 
žada svarstyti išvakarėse posė
džiausiantis Baltijos Asamblėjos 
prezidiumas, BNS koresponden
tui pasakė jo pirmininkas, Esti
jos delegacijos Baltijos Asamblė
joje vadovas Arnold Ruutel.

Be kita ko, jis teigė, kad 
neįvardinti Lietuvos ir Latvijos 
politikai yra pasiūlę Estijai tap
ti tarpininku, sprendžiant šiuos 
nesutarimus, ir Estija pasiruo
šusi padėti išspręsti ginčą.

Lietuvos Seimo spaudos sky
rius pranešė, kad Taline vyk
siančios Baltijos Asamblėjos 
sesijos didžioji dalis bus skirta 

diskusijoms. Pirmąją dieną bus 
diskutuojama apie Baltijos šalių 
saugumą ir bendradarbiavimą,

Amb. V. Dambrava 
apdovanotas

Venezuelos ordinu
Caracas, Venezuela, lapkri

čio 30 d. — Venezuelos preziden
tas Rafael Caldera Rodriguez 
lapkričio 8 d. apdovanojo Lie
tuvos ambasadorių Venezuelo- 
je Vytautą Dambravą Francisco 
de Mirada pirmos klasės ordinu. 
Apie tai paskelbė Venezuelos 
„Vyriausybės žinios”.

Oficialiame dokumente rašo
ma, kad ordinas Dambravai su
teiktas už „veiklą mokslo labui, 
valstybės pažangai ir už nepap
rastus asmeninius nuopelnus”. 
Apdovanojimui Lietuvos amba
sadorių valstybės prezidentui 
pristatė vidaus reikalų minist
ras ir valstybės istorinių ver
tybių generalinis direktorius.

Venezuelos nepriklausomybės 
kovų metu Francisco de Miran- 
da buvo vyriausias krašto 
karinių jėgų vadas ir Simono 
Bolivaro viršininkas. Simono 
Bolivaro ir Francisco de Mi- 
randa ordinai yra svarbiausi 
valstybės žymenys, kurių su
teikimas įstatymu išskirtinai 
yra rezervuotas pačiam prezi
dentui.

Lietuvoje infliacija 
didesnė nei Latvijoj

ir Estijoje
Vilnius, lapkričio 28 d. (Elta) 

— Lietuvos Statistikos departa
mento duomenimis, didžiausia 
infliacija Baltijos šalyse spalio 
mėnesį buvo Lietuvoje — 3.2%. 
Vos viena dešimtąja nuo jos sky
rėsi infliacįja Estijoje, kuri buvo 
3.1%. Latvijoje infliacija buvo 
tik 1.6% pranešė Statistikos de
partamentas.

Pagal statistikas nuo pat me
tų pradžios infliacija labiausiai 
didėjo Lietuvoje, būdama 26.7%. 
Estijoje ir Latvijoje nuo metų 
pradžios ji buvo atitinkamai 
24.6% ir 18.8%. Per dvylika pa
starųjų mėnesių mažiausia in
fliacija buvo Latvijoje — 13.1%. 
Per tą patį laikotarpį in
fliacija Lietuvoje buvo di
džiausia (36.3%), o Estijoje per 
dvylika mėnesių ji buvo 24.6%.

o antrąją — dėl asamblėjos dar
bo tobulinimo bei tolesnio jos ir 
Baltijos Ministrų Tarybos bend
radarbiavimo.

Ketinama peržiūrėti Baltijos 
Asamblėjos veiklą, atsižvelgiant 
į tai, kad Baltijos šalių pagrin
dinių užsienio politikos tikslu 
yra narystė Europos Sąjungoje. 
Ketinama svarstyti siūlymą su
daryti naują komitetą, kuris 
spręstų klausimus, susijusius su 
įstojimu į Europos Sąjungą.

Tarp kitų dokumentų projek
tų bus svarstomas rengiamas 
deklaracijos projektas apie 
Baltijos Asamblėjos parlamen
tinę programą, protokolas dėl 
asamblėjos ir ministrų tarybos 
bendradarbiavimo, rezoliucijos 
projektas, kuriuo Baltijos 
valstybių vyriausybės skati
namos ieškoti galimybių abipu
siai naudingai plėtoti Baltijos ir 
Beniliukso bendradarbiavimą.

Šioje sesijoje pirmą kartą da
lyvaus naujai suformuota Lat
vijos parlamento delegacija. 
Sesijoje bus antrą kartą pa
skelbti ir apdovanoti Baltijos 
Asamblėjos mokslo, meno ir li
teratūros premijų laureatai.

Po šios sesijos pirmininka
vimą asamblėjai iš Estijos pe
rims Lietuva.

Sveikindamas ambasadorių 
už šį apdovanojimą, Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Po
vilas gylys džiaugėsi apdovano
jimu, sakydamas, kad tai „pel
nytas (dr. Dambravos) neišsen-

Amb. Vytautas Dambrava

kančios energijos ir darbštumo 
įvertinimas”. Ministras Gylys 
pareiškė, kad jo „nenuilstama 
veikla svariai prisidėjo prie 
mūsų valstybių suartinimo ir 
geresnio tarpusavio supratimo”

KALENDORIUS

Gruodžio 2 d.: Liucijus, Skir 
muntas, Skirmantė, Gerutis. 
1862 m. gimė poetas Jonas Ma
čiulis-Maironis. 1851 m. gimė 
Ateitininkų organizacijos stei
gėjas Pranas Dovydaitis. 1884 
m. gimė lietuvių bibliografijos 
mokslo kūrėjas, spaudos istori
kas Vaclovas Biržiška.

Gruodžio 3 d.: Pirmas 
Advento sekmadienis. Pran
ciškus, Vingra, Girutis, Lapūnė.

Gruodžio 4 d.: Šv. Jonas 
Damaskietis, Bažnyčios moky
tojas (mirė apie 750 m.); Bar
bora, Žvaigždikis, Vainotas. 
1905 m. prasidėjo Didysis Vil
niaus Seimas, kuriam pirminin 
kavo dr. Jonas Basanavičius.

Gruodžio 5 d.: Sabas, Dalija, 
Gražutė, Geisvilė.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 2 d.

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

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

1995 M. STUDENTŲ ATEITININKŲ 
REKOLEKCIJOS

Pradėjusi dalyvauti studentų 
ateitininkų veikloje, aš buvau 
nustebinta. Mane stebino tai, 
kad patys studentai organizavo 
savo veiklą — veiklą, kurioje 
buvo ne tik smagaus pramo
gavimo ir bendravimo, bet ir 
rimtų klausimų inteligentiško 
ir kūrybingo nagrinėjimo, ap
mąstymo ir veikimo. Tad, šių 
metų studentų ateitininkų 
rekolekcijos manęs nestebino, 
bet patvirtino šį pirmą įspūdį 
studentų veiklos.

Rekolekcijos, pagal tradiciją, 
vyko Dainavos stovyklavietėje 
rudens lapams krentant. Lap
kričio 10 d. trisdešimt penki 
studentai susirinko į šias SAS 
CV (Liudo Landsbergio ir Lau
ros Lapšytės) organizuotas 
rekolekcijas. Programa iš 
anksto buvo įžvalgiai paruošta 
Audriaus Polikaičio, Monikos

METINIS ATEITININKŲ NAMŲ 
SUSIRINKIMAS

Metinis susirinkimas, kasmet 
didelėmis raidėmis būna įra
šytas Ateitininkų namų valdy
bos kalendoriuje ir išsiuntinėtas 
visiems namų rėmėjams ir 
mecenatams vieną mėnesį prieš 
susirinkimą. Kaip lengva 
sekmadienio popietę pasukti į 
kaimynystėje vykstantį leng
vos pramoginės muzikos 
koncertą su dainininke iš 
Lietuvos, ar nusukti kur kitur, 
praleisti gražią sekmadienio 
popietę. Sąmoningai ar ne, kar
tais pasiklystame savo priori
tetuose. Priežasčių gali būti 
daug. „Metinis susirinkimas, 
tai bus renkama nauja valdy
ba”. „Ne, tas tai ne man, apsi
eis be manęs; tegul dirba kiti,ne 
aš”. Nors kiekvienas atei
tininkas pripažįsta, kad šie 
namai yra mums reikalingi, bet 
pašvęsti bent vienerius metus 
dalelę savo laiko, būna labai 
sunku. Susirinkimas buvo ne
gausus dalyviais, bet buvo 
atstovaujamas kvorumas balsų 
(1,013), todėl įgalino susi
rinkimą daryti sprendimus ir 
rinkti naują valdybą.

Iš pernykščiais metais Lidijos 
Ringienės rašyto protokolo buvo 
aiškiai matyti kas buvo prieš 
metus užsimota daryti ir kas 
įvykdyta. Į 1996 metų Atei
tininkų namų valdybą perrinkti 
ar išrinkti šie asmenys: Aldona 
Ankienė, Jadvyga Damušienė, 
Aldona Kamantienė, Alfonsas 
Pargauskas, Irena Polikaitienė, 
Rima Polikaitytė ir dr. Vacys 
Šaulys. Susirinkimo pavedimu, 
naujoji valdyba galės kooptuoti 
dar kelis valdybos narius, o susi
rinkusieji padės juos surasti. 
Neatsisakykime padirbėti savo 
organizacijos gerovei bent 
metus laiko. Praėjusių metų 
iždo ir revizijos komisijos pra
nešimai susirinkimo buvo pri
imti. Visus atliktus ir būtinus 
atlikti darbus geriausiai iš
ryškino valdybos pirmininkas 
Alfonsas Pargauskas savo 
nuosekliame pranešime. Nepra
silenkta su visa eile tradicinių, 
metinių renginių ir darbų. 
Išsiuntinėtos kalėdinės kortelės 
pagal turimus visų ateitininkų 
adresus. Šis darbas žymiai 
padidina namų iždo įplaukas. 
Priešvelykinis susikaupimas, 
metinė gegužinė vertingais lai
mėjimais namams paremti, 
nenumatyti renginiai bei vaka
ronės (dažnai svečiams ateiti
ninkams iš Lietuvos atvykus)

Vygantaitės, Aldžio Jameikio ir 
Romo Blažio. Su programa 
padėjo, ir kartu dalyvavo, kun. 
Algis Gudaitis. Dėkojama jam 
už nuoširdų, atvirą ir ramų 
buvimą su studentais.

Šeštadienio rytą buvo prista
tyta šių metų rekolekcijų tema 
— „Susitaikymas su savimi, 
draugais ir Dievu”. Tad, buvo 
svarbu ir tinkama pradėti 
rekolekcijas žvelgiant į save. 
Tam tikslui Haris Subačius pa
ruošė detališką sąžinės 
sąskaitą, remdamasis šv. Ignaco 
Loyolos mokymais. Šio pratimo 
svarba buvo išaiškinta sąžinės 
sąskaitos įvade;

„Pakeliui į Dievo karalystę 
turime pirmiausia rasti taiką 
savyje. Turime sužinoti, susitai
kyti ir, jei galime, kovoti su savo 
silpnybėmis. Turime pažinti 
savo stipriąsias puses. Savo

tai vis renginiai buriantys atei
tininkus į šiuos namus. Nuils- 
tančios, bet rankų nenuleidžian- 
čios ateitininkės ir namų rėmė
jos Jadvygos Damušiehės dėka, 
praėjusios vasaros gale atsirado 
galimybė rinktis į kas mėnesį 
namuose vykstančias kultū
rines vakarones.

Nelengva namus išlaikyti, kai 
jaučiamas apatiškumas pačių 
ateitininkų tarpe prie jų 
prisidėti savo darbu ar auka. 
Neabejojame namų reikalin
gumu, kai pamatome juos per
pildytus jaunučiais ateitinin
kais jų mėnesinių susirinkimų 
metu. Pasigendama jaunučių 
tėvų, kurie ateitų bent metus 
namų gerovei padirbėti ar taptų 
namų rėmėjais su 200 dol. auka, 
įsigydami vieną balsą.

O kas „tie kiti, ne aš”, kurie 
tebedirba, kad šie namai gy
vuotų? Jie pavargsta, bet vis 
tiek dirba. Vienas iš nedaugelio 
yra Alfonsas Pargauskas, šių 
namų širdis, kuris praleidžia 
daug, daug savo poilsio valandų 
dirbdamas ir besirūpindamas 
taip, lyg tie namai būtų jo pačio.

Su naujais darbo metais, su 
nauja namų valdyba, ateikime 
visi į talką Ateitininkų 
namams. Papildykime rėmėjų 
eiles ir įstokime su savo kukliu 
200 dol. įnašu.

Laikas palieka savo žymes 
senų namų išorėje ir viduje. Na
mai reikalingi nuolatinio tai
symo, atnaujinimo, dažymo, 
dekoravimo ir, ypač, gero admi
nistravimo. Pernai darbščios 
valdybos dėka, įdėti nauji 
kilimai į dvi namų raštines, 
saloną, valgomąjį kambarį ir 
laiptus. Prieš tai buvo perdažy
tas valgomasis ir prieškamba
ris. Nudažyti visi langai iš 
lauko ir jų pastogės. Sutaisytos 
ir naujai apvilktos namų kėdės. 
Namų apylinkėje pasodinta 50 
jaunų pušelių. Atnaujintas 
partizano Daumanto kryžius ir 
dar nebaigtas atnaujinti Kovo 
11-tajai prisiminti kryžius. Čia 
suminėta tik dalelė visų būtinų 
darbų, kuriuos Alfonsas Par
gauskas su savo talkininkais 
atliko. Visų padėka Stasiulių 
šeimai, kuri, čia gyvendama, 
gražiai namus prižiūri.

Darbščių ir ištvermingų 1996 
metų naujai išrinktai valdybai, 
o visiems kitiems linkime 
vispusiškai remti savus Atei
tininkų namus!

Aldona Kamantienė

Clevelando moksleivių ateitininkų Maironio kuopos 1995-96 
k.: I eil. — K. Stankutė, K. Kliorytė, R. Švarcaitė. II eil. — 
M. Laniauskas ir R. Šilkaitis.

m. valdyba. Iš 
M. Rukšėnas,

stiprybėmis turime naudotis ir 
jų pagalba tobulinti save, nuo
lat siekti tapti geresniais... tik 
tada, kai gerai pažinsime save, 
galėsime atvirai žvelgti į skvo 
draugų akis. Tik susitaikę su 
savimi, per pažinimą, galėsime 
ramūs stovėti Dievo akivaiz
doje”.

Šiam svarbiam pratimui buvo 
skirtas visas rytas asmeniškam 
apmąstymui, kuris vedė į susi
taikymą su draugais.

Susitaikymas su draugais 
vyko po šeimininko Kastyčio 
Šoliūno skaniai paruoštų pietų 
su Baltic Bakery paaukota švie
žia duona. Susėdę jaukiame ra
telyje, dalinomės geromis drau
gų savybėmis numesdami siūlų 
kamuolį asmeniui, apie kurį 
buvo kalbama. Visiems pasi
dalinus, buvo sukurtas didelis 
tinklas, simbolizuojąs mūsų 
ryšius su kitais ir mūsų tvir
tumą susijungus su kitais. De
ja, ne visada mezgam pozityvius 
ryšius su kitais. Kartais, savo 
klaidomis ir nuklydimais, mes 
suardotne tuos ryšius ir atitols- 
tame nuo kitų ir nuo bendro 
stiprybės tinklo. Tai buvo 
įrodoma, besidalinant mūsų nu
sižengimais, kurio metu nukir- 
pom siūlo dalelę. Tinklas tuoj 
išsiardė ir liko nesujungtas. Tuo 
metu, kun. Algis pasidalino 
palyginimu, kuriame Dievas 
mokė, kad Jis atsiuntė savo 
Sūnų žemėn, sutaisyti mūsų 
išardytus ryšius tarp savęs ir 
tarp Jo. Į šį susitaikymo darbą 
Jis visus mus kviečia. Tad su 
visų pagalba, per Kristų „pa
taisėme”, „surišome” mūsų 
tinklą.

Po šio įspūdingo Monikos ir 
Kristinos Vygantaičių pravesto 
pratimo, visi laisvai pasidžiau- 
gėm gražia Dainavos gamta. 
Paskui susirinkę tęsėme pro
gramą, dalyvaudami diskusi
jose, kurios rėmėsi įvykiu Ruan
doje, kuriame didvyrė moteris 
atleido kitai moteriai, išdavu
siai jos tėvą mirčiai. Disku
tavome, kaip mes būtume 
pasielgę, bandydami savo min
tis pritaikyti kasdieniniam 
gyvenimui, nes mes visi esame 
šaukiami „atleisti mūsų kalti
ninkams”.

Jau vakaro dangus temo, o 
programa dar vos įpusėjo. Sto- 
vykliškai, prieš ir po vakarienės 
ruošėmės vakaro programos pir
mai daliai. Nedidelėse grupėse 
buvo suruoštos stotys, kuriose 
buvo įvairiai pristatytos 
(vaidyba, mąstymais bei 
skaitiniais) temos, kurios susi
rišo su bendra rekolekcijų tema. 
Kartu keliaujant ir dalyvaujant 
stotyse teko pagalvoti apie mir
tinas nuodėmes, artimo meilę, 
apsisprendimą gėriui ir kitas 
svarbias mintis.

Turėję progą pergalvoti mūsų 
susitaikymą su savimi ir drau
gais, užbaigėme rekolekcijas 
susitaikyme su Dievu. Kaip ir 
visa programa neatskyrė mūsų 
pačių veiksmų nuo jų įtakos 
mūsų santykiuose su draugais 
ir Dievu, taip ir vakare, daly
vaudami meditacijoje ir Susi
taikinimo sakramente, mes per- 
žvelgėm mūsų nusikaltimus 
prieš Dievą, kurie dažnai

įvyksta nusikalstant prieš drau
gus ir save. Pabaigai, šv. Mišių 
aukoje paaukojome visas dienos 
mintis, įžvalgas ir įspūdžius, 
bendroje maldoje švęsdami 
Eucharistijos sakramentą.

Naktis beliko bendram pasi
linksminimui, o sekmadienio 
rytas ateities planų kūrimui. 
Išsiskirstėme iki sekančio 
studentų ateitininkų organi
zuojamo įvykio. Nuoširdžiai 
dėkojama studentams, kurie 
pasidalino savo laiku ir sugebė
jimais, padėti visiems studen
tams įrodyti sau ir kitiems, kad 
studentai pajėgūs, mąstantys ir 
gyvenimo iššūkių vedami 
žmonės.

Laiminga Dalyvė

VISI KVIEČIAMI

Čikagos studentai ateitinin
kai kviečia lietuvių visuomenę 
dalyvauti Ateitininkų Kūčiose 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 1 
vai. p.p. Jaunimo centro didž. 
salėje. Šv. Mišias aukos kun. 
Antanas Saulaitis, S. J. Po ben
dros Kūčių vakarienės, bus 
trumpa jaunučių/moksleivių 
programėlė ir bendras kalėdinių 
giesmių giedojimas. Studentai 
ateitininkai kviečia visus kar
tu švęst Kristaus gimimą ir tęsti 
gražias lietuviškas tradicijas. 
Dėl rezervacijų, prašome skam
binti Valerijai Žadeikienei, tel. 
<708) 424-4150.

Pasveikinkite savo arti
muosius šv. Kalėdų proga per 
„Draugą”. Kaip ir kitais metais, 
sveikinimai bus skelbiami 
specialiame skyrelyje su Jūsų 
tekstu arba be jo. Sveikinimus 
priima administracija kasdien 
darbo valandomis.

Pr. V. J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 8t., Burbonk, IL 
T«l. 708-423-8114
Valandos susitarus

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 708-634-4500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd. 
Wastchester, IL 801*3 

Tai. 706-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

M30 S. RMgeland Ava 
CMcaęo RUga. IL 60415 

706-630-4422 
4145 W. 63rd St.

312-736-7700

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOBDOKHANCHI

Dantų Gydytoji 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 Si , Chicago. IL
Tai. 312-735-5650 

4707 S Gilbert. LaGrange. IL
Tai. 706-342-4487

Kab. tel. 312-646-3164 
Namų 706-361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4748 Waat 03rd Street
Vai pirmad ir ketvrtd 3v pp—Ovpp 

Kitomis dienomis — susitarus

ŽIEMOS KURSAI 
MOKSLEIVIAMS

Moksleiviams ateitininkams 
ideologiniai žiemos kursai vyks 
Albion Hills Center (slidinėjimo 
kurortas) Bolton, O n t., kiek į 
šiaurę nuo Toronto. Kursai vyks 
nuo gruodžio 27 d. iki sausio 1 
d. Visi renkasi Toronto Prisikė
limo parapijoje gruodžio 27 d. 12 
vai. Iš čia visi kartu vyksime 
stovyklavietėm Iš Clevelando, 
Čikagos ir Detroito bus suorga
nizuoti transportacijos koor
dinavimai. Toronton atvykę 
gruodžio 26 d. bus apnakvydin- 
ti ir prižiūrėti Prisikėlimo 
parapijoje ar Kanados lietuvių 
namuose.

Kursai ruošiami mokslei
viams nuo 9 iki 13 skyrių im
tinai ir pirmųjų metų universi
tetų studentams. Iš JAV vyks
tantiems, prie Kanados sienos 
reikės parodyti pasą ar gimimo 
dokumentus, o taip pat ir kitą 
dokumentą turinti asmens nuo
trauką (vairavimo leidimą, mo
kyklos ID ar pan.). Kursuose 
dalyvavimo kaina — 170 dol. 
asmeniui.

Vyresnieji moksleiviai, norin
tieji išvykti gruodžio 31 d., 
privalo atsivežti tėvų pasirašytą 
sutikimą, nurodantį, kada iš- 
vyksite. Išvykus iš stovyklos, 
MAS CV ir kursų rengėjai ne
bus atsakingi už jus, jūsų ba
gažą, nei grįžimo į JAV kelionę.

Registracijos lapai išsiunčia
mi šią savaitę. Informacijai ir 
registracijai JAV-se kreiptis į 
Astą Čuplinskienę tel. (312) 
376-7375.

MAS CV 
DŽIUGI ŽINIA

Ateitininkų namų valdyba 
praneša, kad kalėdinių sveiki
nimų kortelės jau pakeliui į 
narių ir rėmėjų namus. Jos buvo 
išsiųstos šią savaitę ir turėtų ne
trukus adresatus pasiekti. 
Tikimės, kad jos pradžiugins jus 
ir visus, kuriomis jūs sveikinsit.

ž 
»

: SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus ligos, akupunktūra
1 HOLY CROSS
PHYSICIANS PAVILION
3 fl. South, East Sultes 

Uthuanian Plaza Ct. 
at Callfornia Ava. 
Chicago, IL 60629 

(312)471-8142 
Kalbama lietuviškai

+ + + + + + + + + + +

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

749 W. 31ot St. 
Chicago, IL 60616, 

(312)-225-0695

Kab. 312-735-4477 
R«z. 700-246-0007 arba 700-240-6501 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
•445 5o Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKŪS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 *Ml Avo., Ortand Park 
700-340-0100 

10 W. Martin, Napervllla 
700-355-4774

Valandos pagal susitarimą 
Nakties melu tel 700-057-0363

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15605—127 St.
Lamont. IL 60436

. Tol. 815-723-1654 
7600 W. CoHege Dr.

Paioe Helghta, IL 00453 
Tol. 700-301-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

0350 t. Roberte Road 
• Hlckory Mills

Tol. (700) 000-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

SaaMy MaOaM CSnla 
lt«es — 117 SL. Lamam. IL 6S43S

Pr,klauso Paku Community Moapaal 
S*va, Croaa Hoapaal 

valandos pagal •uaitanmą 
TO. (Tsei M7-SM6
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DRAUGO prenumerata mokama iŠ anksto

metams Vi metų 3 mėn.
JAV............................................ 895.00 855.00 83ą.oo
Kanadoje ir kitur.........(U.S.) 8110.00 860.00 840.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .......................................... 855.00 840.00 830.00
Kanadoje ir kitur .........(U.S.) $60 00 845.00 835.00
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pįjus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

• Administracįja dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija pž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

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

7915 W. 171 ai 
Tlnley Park, IL 60477 

(704) 614-6071
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattaaaon, IL 60443 
Tai. 700-746-0033 

Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 R. Pulaskl Rd.
Tai. 312-505-2002

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd , Irečd ir 
penktd 9 v.r. - 3 v pp., 

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

Priima „Medlcare Aaalgnment”. 
Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4047 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Norihweslern un io 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kamą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 700-422-0200

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

3900 W 95 St. Tel. (706) 422 010,
Valandos pagal susitanmą 

Pmo 3 v p p 7vv antrd 12 30 3 v p p 
Uečd uždaryta ketvd , 3ypp 

penki .i Še4ld 9 v ' 12 v p p

6132 S. Kedzie Avė.. Chicago 
(312) 776-6066 arda (312) 455-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė Hickory Hills IL
Tel. (700) 590-0101
Vai pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (700)052-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgus
172 ScMMor 01., Clmhurat, IL 00120 

700-041-2000
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 700-034-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kedzie, Chicago, IL 00052 
Tol. 312-434-2123 

Holy Croaa Physlclan Center 
0004 S. Archer, Chicago, IL 00030 

Tol. 312-004-4155 
Valandos pagal susitarimą

Kob. tol. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avo., 
Chicago. III. 6O8S2

i

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome , 
siunčiant pasilikti kopiją.

DR. JANINA JAK&EVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
0441 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 

Rez. 706-422-7807 ‘
Kab. (1-312) 502-0221

Valandos susitarus

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3000 Hlghland Avo., Ste. 201
(skersai gatvės nuo 

Good Sąmaritan ligoninės)
Domrnera Grova, IL 00515 

Tol. 700-000-3113 >
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybosjiritaikymas ir akupunktūra
7271 8. Harlem, tol. 700-594-0400 

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarįrpą

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. PRUNSKIS, MO

TERRI DALLAS PRUNSKIS. MD 
Chicago 312-725 4200 

Elgin 708-622-1212
McHenry 815-344-5000. azl 6506 ,

Cardlac Olagnosla, Ltd.
6132 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-430-7700

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą ,

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1105DundeeAve., Elgin, III. 60120 

Tel. (700) 742-0255
Valandos pagal susitarimą • • •

DR. L. D. PETREIKIS -I
DANTŲ GYDYTOJA j

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hills. IL
t mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (700) 590-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
0132 S. Kedzie

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

Kabineto tel. 312-776-2000 
Namų tol. 700-440-5045

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D,, S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
0105 S Archer Avo. (prie Ausim)

Valandos pagal susitarimą i ••
Tel. (312) 505-7755

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal Center- 

Napervllle Campus 
1020 C. Ogden Ava., Oulte 310, 

Nepervtlte IL 00503 
Tat. 700-627-0000 

Valandos pagal susitarimą
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Rimties valandėlė

TAIKOS VIZIJA PASAULIUI
Su pirmuoju Advento sekma

dieniu pradedame ruošą Kalė
doms — Kristaus atėjimui į že
mę. Ruošiamės ne tik paminėti 
jo gimimą prieš du tūkstančius 
metų Viduržemio jūros kaime
lyje, bet ypatingai ruošiamės jo 
naujam atėjimui į mūsų širdis, 
į mūsų šeimų gyvenimą, į mūsų 
kaimynystes ir mūsų politinį 
pasaulį. Tuo būdu ruošiamės ir 
antram jo atėjimui, kurio lau
kiame pasaulio pabaigoje, kai 
galutinai bus sunaikintas blogis 
ir žemėje prasidės taikingas 
sugyvenimas tarp visų joje 
gyvenančių Dievo kūrinių.

Šio sekmadienio pirmame 
skaitinyje pranašas Izaijas (Iz 
2:1-5) pasakoja Dievo jam su
teiktą reginį tos naujosios Die
vo karalystės, kuri ateis „pas
kutinėmis dienomis”. Tuomet į 
Viešpaties namų kalną plūs vi
sos tautos, prašydamos Viešpa
ties: „Jisai teparodo mums savo 
kelius, kad eitume jojo takais... 
Jis spręs ginčus tarp tautų, su
drausmins daugybę genčių. Ir 
perkals jos savo kalavijus į 
arklus, ir ietis — į pjautuvus. 
Tauta prieš tautą nebekels ka
lavijo, ir niekas daugiau nesi- 
pratins kariauti”.

Šiame karų siaubiamame pa
saulyje tokia vizija mus žavi,. 
sužadina taikos ilgesį, bet dau
gumas mūsų tuoj pat savyje iš
girstame ir „realizmo” balsą. 
Jis primena mums Bosniją, kur 
kovojančios pusės nori ne susi
taikyti, o nugalėti; primena 
Somaliją, LĮ^iti ir Ruandą, kur 
nepavyksta įvesti tikros taikos, 
nė| tie, kurie žudė sukilimų 
metu, yra tie patys kaimynai, 
su kuriais reikia ir toliau gyven
ti. Nors Lietuvoje nėra pilietinio 
karo1/ pakankamai panašumų 
yra ir mūsų tautoje po sovieti
nės okupacijos. Pagaliau ir savo 
šeimose rasime „neįmanomų” 
situacijų, kur reikia ieškoti nau
jo pagrindo sugyventi, sudužus 
pasitikėjimui. Iš tiesų, realis
tiškai pažvelgus į žmogišką 
tikrovę, nematyti pagrindo op
timizmui.

Nemažiau nerealistiška ir 
Izaijui atrodė Dievo duotoji vizi
ja, kad visos pasaulio tautos 
ateis garbinti to paties Dievo, 
kad pats Dievas išspręs ginčus 
tarp jų ir todėl jiems nebereikės 
karo įrankių. Nors Senajame 
Testamente šen ir ten švysteli 
Izraelio tautai Dievo duotoji mi
sija visas tautas traukti prie 
Dievo, Izraelis dažniau kitatau
čius matydavo kaip iš tolo besi
žavinčius tuo, kad Dievas gelbs
ti Izraelį (Iz 40:15), o dažniau
siai, kaip trukdančius Dievui 
įvykdyti savo planą savo išsi- 
rinktajai tautai (Iz 10:13-15; 
45:14-17).

Net ir Jėzus savo pašaukimą 
suprato pagal tradicinį suprati

mą, kad Izraelio tauta yra Die
vo „nuosavybė, brangesnė man 
už visas kitas tautas” (Iš 19:5). 
Mato evangelijoje (15:24) Jėzus 
net primena savo mokiniams: 
„Aš esu siųstas tik pas pražuvu
sias Izraelio avis”, ir taip pat 
savo mokinius siunčia pirmiau
sia pas savosios tautos žmones 
(Mt 10:5). Bet jis savo pavyzdžiu 
ir mokymu vykdė Izaijui duotą 
platesnę misiją ir į kitas tautas, 
pagydydamas kananietės dukrą 
(Mt 15:21-28) ir po savo prisi
kėlimo išsiųsdamas apaštalus 
mokyti bei krikštyti visų tautų.

Mums, gyvenantiems du tūks
tančius metų po Kristaus, ir 
priklausantiems vienai iš tų 
daugybės tautų, kurios šiandien 
garbina tą patį Izraelio Dievą, 
jau išsipildė dalis Izaijo prana
šystės, ir ta Izaijo vizijos dalis 
nebestebina. (Bet ji turi mums 
priminti, kad dabar mes esame 
įpareigoti kviesti tuos, kurie dar 
nepažįsta Dievo.)

Bet taikos vizija atrodo ne
realistiška ir kaip tik dėl to ji 
mums reikalinga: kad žinotu
me, ko prašyti iš Dievo; kad 
matytume kelią, kuriuo esame 
kviečiami eiti. O Dievo veiki
mas — stebinantis; užklumpa 
žmones, kur ir kada jie mažiau
siai jo laukia. Evangelijoje 
(Mato 24:37-44), kalbėdamas 
apie šio karingo ir neramaus pa
saulio pabaigą prieš praside
dant jo taikos karalystei, Jėzus 
primena Nojaus laikus: „Kaip 
dienomis prieš tvaną žmonės, 
nieko nenumanydami, valgė, 
gėrė, tuokėsi... iki pat dienos, 
kurią Nojus įžengė į laivą, kai 
užėjo tvanas ir visus nusinešė. 
Todėl budėkite”, sako Jėzus, 
„nes nežinote kurią dieną ateis 
jūsų Viešpats”.

Šv. Paulius, rašydamas Ro
mos tikintiesiems (Rom 13:11- 
14), ragino juos, o šį sekmadienį 
ragina ir mus: „Supraskite, 
koks dabar laikas. Išmušė va
landa jums pabusti iš miego. 
Dabar išganymas arčiau, negu 
tuomet, kai įtikėjome. Naktis 
nuslinko, diena prisiartino”. Ir 
tuomet jis pamoko, kaip konkre
čiai ruošti save į žemę ateinan
čiai Dievo taikos karalystei: 
„Nusimeskime tamsos darbus, 
apsiginkluokime šviesos gink
lais! ...Elkimės padoriai, saugo
damiesi apsirijimo, girtavimo, 
palaidumo, neskaistumo, nesan
taikos ir pavyduliavimo”.

Kadangi jau esame tų tarpe, 
kuriems prisikėlęs Kristus duo
da šviesos ginklus, šį sekmadie
nį esame kviečiami juos naudo
ti, kuriant tarpusavį supratimą, 
stengiantis suprasti ir priimti 
kitaip galvojančius, kad ir jie 
rastų kelią į švytintį Dievo pa
laimos bei taikos kalną.

Aldona Zailskaitė

LENKIJA PANAŠI Į 
LIETUVĄ
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje

Nežinau, ar Algirdas Brazaus
kas vaikystėje galvojo būti 
Lietuvos prezidentu, tačiau 
Aleksander Kwasniewski, žais
damas su vaikais, visuomet 
sakydavo: „Aš būsiu Lenkijos 
prezidentu”. Manding, juos riša 
komunistinė partija, nors Algir
das Brazauskas buvo keliom 
pakopom aukščiau už naujai iš
rinktą Lenkijos prezidentą, ei
damas KP sekretoriaus parei
gas, kai, tuo tarpu, A. Kwas- 
niewski buvo tik sporto ir jau
nimo ministras.

A. Kwasniewskio svajonė iš
sipildė, jo 41 gimimo metais 
visiškai netikėtai įveikus lig
šiolinį prezidentą Lech Walęsą, 
nepaisant, kad L. Walęsos 
kandidatūrą stipriai rėmė Len
kijos Katalikų bendrija. Deja, A. 
Kwasniewski buvo simpatiškes- 
nis jaunimui, šokdamas rinki
minės kampanijos metu scenoje, 
patraukdamas po savo sparnu 
buvusį komunistinį bloką. Tuo 
tarpu, Vokietijos televizijoje ro
dant L. Walęsą, jis buvo 
daugumoje matomas bažnyčioje, 
su kryžiumi rankose, apsuptas 
kunigų.

Tiesa, komunistinė diktatūra 
lūžo, bet A. Kwasniewski vėl 
atsisėdo prie apskrito stalo, 
dalyvaudamas pasitarimuose su 
dešiniuoju sparnu. Vakaruose 
tokie „išverstrankoviai” (lenkų 
okupacijos metais Vilniuje 
tokius vardus gaudavo sulenkė
ję lietuviai) vadinami „refor

Lietuvos gen. garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza.
Nuotr. Jono Kuprio

muotais komunistais” ir jie la
bai dažnai ir palankiai priima
mi visuomenės. Pavyzdžiai 
Lietuva, Vengrija, Bulgarija, 
Rumunija ir dabar — Lenkija.

Kaip A. Brazauskas, taip ir A. 
Kwasniewski, pakeitęs 
komunistų partiją į Lenkijos 
socialdemokratinę partiją, tuoj 
pat aplink save apsistatę 
buvusiais komunistais. Be to, jie 
daugumą sudaro Lenkijos 
Seime, o premjero pareigas eina 
buvęs komunistas J. Oleksy.

Tikrovėje A. Kwasniewski 
nelaimėjo rinkimų, kadangi tik 
600,000 balsų dauguma buvo iš
rinktas Lenkijos prezidentu. 
Klaidinga L. Walęsos rinkimi
nė kampanija? Gal taip, nes jis 
kalbėjo apie šimtmečiais vyku
sią laisvės kovą, puldamas ko
munizmą.

Vokietijos televizija gan daug 
laiko paskyrė Lenkijos rinki
mams, parodydama net L. 
Walęsos debatus su A. Kwas- 
niewskiu. Gan gerai buvo tele
vizijoje girdima lenkų kalba 
(vertimas ėjo vokiškai), puolant 
L. Walęsai komunistus, patį ko
munizmą. O ką į tai A. Kwas- 
niewski? „Pone prezidente, jūs 
puolate tik komunizmą. Ar ne
turite kokių kitų pastabų, argu
mentų?” Tad visiškai teisingai 
L. Walęsa vadinamas pasku
tiniu Lenkijos romantiku pre
zidentu. Tuo tarpu A. Kwas- 
nievvski ėjo daug toliau. Jam pa

vyko išjungti Lenkijos praeitį, 
skanduojant susirinkimuose 
naujos Lenkijos steigimą.

Bendrą polonezo šokį šokti su 
buv. priešais A. Kwasniewskiui 
tikrai nepavyks, nes buvę ko
munistai jau užėmė aukščiau
sias vyriausybės pozicijas. Tie
sa, Frankfurto radijas lapkričio 
21 d. pranešė, kad A. 
Kwasniewski pasiūlė L. 
Walęsos gerbėjams keletą 
ministro kėdžių. Šį pasiūlymą 
džiaugsmingai priėmė Vakarai.

Kur ieškoti pralaimėjimo prie
žasčių? Dalinai kalta „Solidar- 
nosc” organizacija, pradžioje 
įjungdama į savo eiles prieši
ninkus bei pats L. Walęsa, vė
liau suskaldydamas savo įsteig
tą organizaciją į du blokus.

Ar L. Walęsa „guli ant men
čių?” Nemanau, kadangi 52 me
tų elektromechanikas, aštuonių 
vaikų tėvas, neužsidarys šeimos 
ratelyje, bet toliau kovos su buv. 
komunistais (V. Landsbergio 
kelias?). Prie to pasitarnaus 
„Laisvės sąjunga”, kurioje L. 
Walęsos yra nustumti „Soli- 
darnosc” veikėjai: B. Geremek, 
Jarek Kuron (žydų kilmės —
K.B.) L. Balcerovič ir kt. Nėra 
jokių abejonių, kad A. 
Kwasniewski jiems pasiūlys 
užimti nežymias pozicijas vals
tybės aparate, tačiau greičiau
sia jie nuo tokio taktinio A. 
Kwasniewskio ėjimo atsisakys.

Lenkija liko suskaldyta, pana
šiai kaip ir Lietuva. Anksty
vesni galiūnai savo raudonas 
partines knygutes pakeitė į 
rausvą spalvą. Tad ateičiai iš
kyla toks klausimas: ar pavyks 
vidurio demokratiniam sparnui 
gerai susiorganizuoti ir vėl at
statyti balansą Lenkijoje? Gerai 
pažįstu Lenkiją, lenkus, tad esu 
tikras, kad po penkių metų 
balsavimai rodys visai kitas 
pasekmes. Dabartinę Lenkijos 
padėtį lyginu su šiandieninės 
Lietuvos, nors širdyje „kutenąs” 
jausmas, kad Lenkija gali susi
laukti 1926 m. Lietuvos likimo. 
Juk lenkai yra „karštakošiai”...

Truputį apie naują Lenkijos 
prezidentą. Daktaro sūnus, 41 
metų buvęs komunistas yra ve
getaras, nevartoja alkoholio, 
dėvi „managerio” eilutes. Jis 
greitai žengęs komunistinėje 
sistemoje į pirmas eiles. Bū
damas 23 m. A. Kwasniewski 
buvojau KP narys, 31 metų — 
jaunimo ir sporto ministras. Tuo 
metu L. Walęsa buvo kalėjime. 
Privatus gyvenimas: vedęs 
juristę Jolantą, turi dvi automa
šinas, gyvena trijų kambarių 
bute, duktė studijuoja Oxfordo 
un-te. Naujas prezidentas mėgs
ta žaisti tenisą.

O ką sako L. Walęsa? „Jis 
nėra žudikas, tačiau rankos 
tikrai nepaduosiu, nebent... 
koją”. Na, na! Juk perduodant 
pareigas gruodžio 23 d. reikės 
ranką ištiesti.

Vėlokai Vokietiją pasiekė 
Lenkijos spauda. „Solidarnosc”

Kukli, bet svarbi
Šiandien norime paminėti 

kuklią sukaktį. Jeigu ją paly
gintume su gausiais ir bran
džiais jubiliejais, kurių nemažai 
pasitaiko užsienio lietuvių gyve
nime, ši net trijų eilučių gal 
būtų neverta. Tačiau kaip tik 
dėl tos priežasties ir reikia prie 
jos sustoti: sukaktis, nors kuk
li, bet svarbi.

Mėgstame gerbti mirusius, o 
į gyvųjų darbą numojame 
ranka, lengviau pasirinkdami 
kritikuoti, ne pasidžiaugti. 
Gyvenimas kartais, tiesiog su 
vaikiško išdykumo užuomi
nomis, pastumia žmogų į parei
gas, apie kurias jis net sapnuote 
nebūtų sapnavęs, kurioms jis 
nėra gerai pasiruošęs. Jeigu tas 
asmuo, ne tik ant savo pečių 
užsikrauna neįprastų darbų 
naštą, bet tą krūvį neša labai 
pavyzdingai, tai jau vertas ne 
vieno gero žodžio.

Čikagoje šiuo metu veikia 64 
įvairių valstybių konsulatai, 
tarp kurių vienas seniausių yra 
Lietuvos, įsteigtas 1924 metais, 
taigi sulaukęs jau 71 m. am
žiaus. Ne visuomet jis vadinosi 
generaliniu garbės konsulatu. 
Kai iki 1971 m. šiai reprezenta
cinei Lietuvos įstaigai vadovavo 
dr. Petras Daužvardis (jo 100 
metų gimimo sukaktį neseniai 
minėjome Čikagoje), ji turėjo 
visateisio konsulato statusą. 
Mirus dr. P. Daužvardžiui, į jo 
vietą buvo paskirta jo žmona, 
Juzė Daužvardienė (gimusi 
Amerikoje). Ji, kaip tuomet ir 
kiti lietuviai Čikagoje, nebuvo 
Lietuvos pilietė, tad konsulato 
statutas pasikeitė — tapo garbės 
konsulatu, o J. Daužvardienė — 
garbės konsule.

Nors Šiaurės Amerikos žemy
ne šiandien veikia keli gene
raliniai garbės konsulatai, bet 
visateisis Lietuvos Respublikos 
konsulatas yra tik vienas — 
New Yorke. Kodėl jis atidarytas 
vietovėje, kur šiuo metu nėra 
daug lietuvių, o didžiuosiuose 
telkiniuose, sakykim, Čikagoje, 
reikia pasitenkinti garbės 
konsulatu, tegali atsakyti 
Lietuvos vyriausybės biurokra
tai. New Yorke konsulatas yra 
išlaikomas (kaip ir ambasada 
Vašingtone) Lietuvos valdžios, 
o garbės konsulatai, nors ret
karčiais gauna kuklią paramą, 
turi ieškoti pajamų kitur. Taip 
ir Čikagoje konsulato, veikusio 
septynis dešimtmečius ir net 
okupacijų laikais, likimas labai 
trapus — galbūt kaip tik dėl fi
nansinių problemų jis tegyvuos 
iki šių metų pabaigos, o vėliau...

Gruodžio 3 d. sueina lygiai 10

organizaciją atstovaujantis 
„Gazeta Wyboreza” lapkričio 21 
d. rašė: „Ar pavyks A. Kwas- 
niewskiui stipriai atsistoti ant

Danutė Bindokienė

metų, kai generaliniu garbės 
konsulu paskirtas jaunesniosios 
lietuvių imigrantų kartos atsto
vas Vaclovas Kleiza (g. 1933 
m.). Prieš perimdamas šias at
sakingas pareigas, jis jau buvo 
žinomas lietuviškoje veikloje: ir 
sporte, ir organizacijose, ir kaip 
„raštingas” įvairios spaudos 
bendradarbis. Nėra abejonės, 
kad tas dešimtmetis, net ir su 
„garbės konsulo” titulu, V. 
Kleizai yra atmintinas, kaip jis 
ypatingas visiems mūsų tau
tiečiams, besireiškiantiems 
lietuviškoje veikloje. Juk tai 
buvo nuostabieji tėvynės lais
vėjimo, Sąjūdžio, Aukščiausio
sios Tarybos, pagaliau nepri
klausomybės atstatymo metai. 
Tai taip pat buvo metai, kai 
Lietuva staiga atsidūrė 
amerikiečių dėmesio centre dėl 
jos ryžtingo, bet kartu ramaus 
ir kultūringo, laisvės siekio. 
Visi, pradedant valdžios įstai
gomis, žiniasklaida, mokslo ins
titucijomis, baigiant eiliniais 
žmonėmis, troško kuo daugiau 
sužinoti apie tą nedidelę ir nar
sią šalį prie Baltijos. Informa
cijų apie Lietuvą alkis atrodė 
tiesiog nepasotinamas, tad 
galima įsivaizduoti darbų krū
vį, susidariusį konsulate. Reikia 
taip pat atsiminti, kad konsulas 
Kleiza pragyvenimą pelnytis 
turėjo kasdieniniu darbu, o kon
sulo pareigas tegalėjo atlikti sa
vaitgaliais ar vakarais, už šį 
darbą negaudamas jokio 
atlyginimo.

Ar šiandien garbės konsulatai 
dar mums reikalingi, kai 
Lietuva gali atsiųsti „tikrą” 
pilietį su oficialiu konsulo 
titulu? Į šį klausimą atsakymo 
net neieškosime, nes tai būtų 
bergždžios pastangos. Viena te
bėra aišku: Čikagoje, ar Los 
Angeles, ar kur kitur gera 
turėti žmogų, kuris pažįsta ir 
supranta išeivijos lietuvių 
gyvenimą, rūpesčius, nuotaikas, 
kuris noriai jungiasi į jų veiklą, 
dalyvauja šventėse, sveikina 
įvairiomis progomis ir jaučiasi 
savas tarp savųjų. Jis taip pat 
veiksmingai atstovauja Lietu
vai šiame krašte, nes nekliudo 
nei kalba, nei sąlygų pažinimo 
stoka. Reikia tikėtis, kad nebus 
įvarytas dar vienas kylys tarp 
užsienio lietuvių ir Lietuvos 
santykių, panaikinti garbės 
konsulatą Čikagoje.

Generalinį garbės konsulą 
Vaclovą Kleizą nuoširdžiai 
sveikiname sukakties proga. 
Sukaktis galbūt nedidelė pagal 
metų skaičių, bet didinga atlik
tais darbais.

kojų ir parodyti tikro valstybės 
vyro veidą — parodys ateitis. O 
toks atvaizdas yra labai reika
lingas Lenkijai”.

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KŪMAS
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Kai nuvežė prie rotušės, aš išsi

traukiau pistoletą ir jau lietuviškai surikau, kad vežtų 
iki mano namų. Jis prašėsi paleidžiamas, ir keikėsi, 
tačiau aš kietai paaiškinau, kad aš, praleidęs porą metų 
fronte, užtenkamai pasivaikščiojau, todėl pakartojau 
griežtą reikalavimą vežti iki mano namų. Privažiavus 
tėviškę, aš jam sumokėdamas daviau ir konjako butelį. 
Atkimšęs pasitikrinimui paragavo ir nušvitusiu veidu 
dėkodamas nusilenkė iki žemės tardamas: „Dėkui, 
ponuli, tu tikrai geras žmogus, kad tau Dievas padėtų!”

Mano sugrįžimu nepaprastai džiaugėsi tėvai, broliai, 
susirinko visa giminė pažiūrėti lyg į iš numirusių
prisikėlusį.

Po penkių dienų užsiregistravau Kauno komendan
tūroje. Eidamas Laisvės alėja, susitikau kpt. V. Man 
stažuojant pulke, jis buvo pulko adjutantu. Pasi
sveikinus paklausė, ką aš darau vokiečių kariuomenėje 
ir tuoj pastebėjo: „Tavo laida buvo pakelta karininkais 
— j. leitenantais”. Ir toliau sako: „Mums labai trūksta 
karininkų savisaugos daliniuose, ypač vokiškai kalban
čių. Vertėjo vieta yra Kaune”. Tai pasakęs, pasiūlė eiti 
svvjuo į ryšių karininko štabą ir pristatė pulkininkui 
Špokevičiui.

Mano kambaryje gyvenoj, ltn. J. A. ir j. ltn. D. D. 
gavo tą dieną iš tėvų siuntinį — kumpį su dešromis. 
Padėjęs tą siuntinį ant stalo sako: „Vyrai, švenčiame 
Jonines!”... Latviškos degtinės „Degvins” arba „Dzidra- 
ja” gaudavom kiek tik norėjom po 20 markių už butelį. 
O tų pinigų rytuose mes neturėjome kur išleisti, tai 
markių buvo apsčiai.

Prieš mūsų langus grandinis Gumbelevičius iš 
akmenukų buvo gražiai išdėstęs lietuvišką vytį ir 
vokiškąjį erelį. Gerai įsilinksminę nutarėm parungty
niauti, kuris geriau pataikysim į tą vokišką vištą. Ir iš 
automato sušaudėme tą vištą — erelį.

Vokietis majoras, ryšių karininkas, gyveno toje 
pačioje viloje. Mes jį vadinome Melchioru Putele. Ryte 
pamatęs, kad erelis sušaudytas, o vytis net nepaliestas, 
pakaltino sąmokslu prie reichą ir pradėjo tardymą. Man 
teko vertėjauti. Aš pats irgi buvau vienas tų šaulių. Visa 
laimė, kad tą Joninių vakarą buvo šaudoma raketomis, 
tai aš vokiečiui ir sakau, kad Latvijoje Joninės yra sena 
tradicija ir kad jų įspūdžiui sustiprinti tą vakarą 
šaudomos raketos. Žinoma, vartojami ir šautuvai bei 
pistoletai. Taigi ir Čia buvo šaudoma, švenčiant Jonines. 
O į erelį buvo pataikyta tik atsitiktinai, nes tamsoje 
sunku matyti. Tuo tarpu du kiti leitenantai buvo 
nuvažiavę Rygon ir vokiečių karininkų ramovėje 
sušaudė lubas. Jie pateko į koncentracijos stovyklą, 
esančią Rygos priemiestyje. Kitą dieną juos paleido su 
raštu, kad dalinio vadas juos nubaustų. Vėl teko ver

tėjauti ir vėl įtikinau majorą, kad rytuose gyvenimas 
yra daug žiauresnis ir pavojingesnis negu kalėjime. 
Įtikinau, kad ramovės šeimininkai irgi kalti, jau gir
tiems karininkams pardavinėdami alkoholį. Pavyko: 
bausmės buvo sustabdytos su sąlyga, kad, kol kursai čia 
tęsis, tie karininkai jokio nusikaltimo nepadarys.

J. ltn. Š. Rygos kalėjime susitiko kpt. Klimavičių, 
mano buvusį kuopos vadą, kai stažavau Marijampolėje. 
Jo gerumą aš visada prisimenu. Tada ten maistas buvo 
menkas. Rūpėjo nukakti į tėviškę, iš kur parsiveždavau 
ūkiškų skanėstų. Ir kada tik paprašydavau leidžiamojo 
— kapitonas išleisdavo į tėviškę, net su nakvyne. Dabar 
jis koncentracijos stovykloje. Žinojau jį esant stiprų 
rūkorių, o aš nerūkiau. Planavau, užbaigus šiuos kur
sus, jį aplankyti ir pabandyti savo laimę — išsivežti jį 
į mano dalinį, kuris yra fronte. O vokiečių kariuomenėje 
tai buvo įmanoma padaryti.

Kursantai jokių nusikaltimų prieš esamą drausmę 
jau nepadarė, ir kursai artėjo prie pabaigos. Suvažia
vusi vokiečių karių vadovybė egzaminams susirinko. O 
čia, kaip ant juoko, nėra mano kolegos J. ltn. Š. Vakar 
pas latvaitę „baliavojom”, jis išėjo anksčiau už mus ir 
girtas paklydo. Rytą aš skubomis ant dviračio išvykau 
jo ieškoti. Sutinku ant tilto be kepurės ir dar girtutėlį. 
Kitos kalbos, be lietuvių, nemokėdamas, nemoka ir kelio 
pasiklausti. „Sek mane”, — šūktelėjau. Aš dar 
nepavėlavau, o jis šiaip taip įslinko iš užpakalio į rikiuo
tę nepastebėtas. Kursus baigiau su labai geru pažymiu, 
o dauguma — pažymiu „gerai”.

Baigus kursus, buvau paskirtas į naujai suformuotą 
253 batalioną, tuo metu stovėjusį Prienuose. Tai buvo 
linksma žinia, tačiau tuoj patyriau, kad šis batalionas 
buvo numatytas į SS legioną. Kadangi lietuviai atmetė 
SS legiono organizavimo idėją, tai ir šis batalionas tapo 
savisaugos batalionu. Karininkų kadras buvo puikus: 
buvę karo mokyklos lektoriai ir pan. Vyko geras ap
mokymas, o tai reiškė: ruošiamės į fronto linijas. Šiame 
batalione buvo ir mano laidos keli draugai, buvę kartu 
su manimi Rygos kursuose. Tuo tarpu j. ltn. St., kuris 
buvo mano geriausias draugas 255 batalione, rašė: 
„Juozai, atvažiuok į rytus atsisveikinti”. Todėl po ato
stogų pasiėmiau kelionlapį į Rusiją, teisindamasis, jog 
turiu ten likusį savo turtą pasiimti. Bataliono vadas, 
buvęs ulonų mokomojo eskadrono vadas, buvo labai 
griežtas. Tačiau jis mane kažkaip pamėgo ir vadino 
„sūnum palaidūnu”. Gal todėl, kad, kur bebūčiau, vis 
mergaičių draugystėj atsirasdavau.

Mes, bebūdami karininkų kursuose Rygoje, apsi- 
rūpinom vokiškais karininkų ženklais. Parūpinau 
ženklų ir kapitonui, nes jis vis pykdavo, kad vokiečiai 
jo nesveikina, nes nepažįsta laipsnio.

Atostogos praėjo. 253-jo bataliono apmokymas dar 
nebuvo pasibaigęs, ir aš grįžau į Rusiją. Bataliono vadas 
su adjutantu buvo irgi atostogose, todėl man teko ad
jutanto pareigos, o kpt. Kazanas perėmė bataliono vado 
pareigas.

(Bus daugiau)
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MOTERS VAIDMUO 
IŠEIVIJOS GYVENIME

IRENA K. LUKOŠEVIČIENĖ

Tema labai plati, o šiuo klau
simu nėra beveik jokių studijų 
ir analizių, tad tikrai nelengva 
atrasti medžiagos prasmingai 
apžvalgai. Noriu pabrėžti, kad 
nagrinėdama ši klausimą, ne
minėsiu pavardžių ir nemėgin
siu iškelti vardinių pavyzdžių. 
Pasirinkau savo profesijai 
charakteringą metodiką: kokias 
roles ir vaidmenis moteris at
lieka, sukuria ir įprasmina savo 
lietuviško gyvenimo kelyje ir 
kokie būdai, kokios priemonės 
šioje gyvenimo kelionėje gali 
moterį daugiau subrandinti, iš
vystyti ir padaryti kūrybinga 
asmenybe, kad, atsidūrusi savo 
gyvenimo saulėlydyje, ji galėtų 
be baimės atsigręžti atgalios ir 
pasijausti ne tuščiai gyvenus. Ir, 
kaip minėjau, pradžioje — iškel
ti kai kurias galimybes, kurios 
moterį galėtų praturtinti šioje 
gyvenimo mokykloje.

Reikia pabrėžti, kad moters 
vaidmuo ir charakteristikos yra 
įvairios; skiriasi pagal etnines 
kultūras, aplinką ir pripažįsta
mas vertybes. Dar iš vaikystės 
prisimenu, kai namuose dažnai 
girdėdavau kritiką ir savotiškus 
priekaištus vokiečių tautai, ku
rie moters pasaulį apibrėždavo 
posakiu — „Kinder-Kueche-Kir- 
che” — Vaikai-Virtuvė-Baž- 
nyčia. Tai pastebėjom realybėj, 
kurie pirmus išbėginio iš Lie
tuvos momentus pragyvenom 
Vokietijoje. Įdomu, kad karas ir 
Vokietijos sugriovimas iš pa
grindų pakeitė vokiečių tautos 
mąstyseną — be didelių anali
zių, bet tik keliaujant, daugiau
sia turistų sutinkam iš Japo
nijos, Vokietijos, Olandijos — ir 
į akis krinta vokiečių moterų 
diametraliai priešingas elgesys 
nuo priprastų charakteristikų.

Mūsų kraštą 50 metų paver
gusių rusų-slavų požiūris į
moterį nėra labai pozityvus — 
ten moteris yra daugiau tar
naitė, vyro valios vykdytoja, 
neturinti žodžio ir daug neiš
mananti visuomeniniuose ar 
kituose reikaluose; o, reikalui 
esant, priimta moterį „pat
varkyti” diržu ar lazda. Savo 
profesinėj praktikoj turėjau 
nemažai šeimų nesantaikos 
problemų — ir gyvai prisimenu 
kai kuriuos atvejus, kai vyras, 
slavų kilmės, su ašarom akyse 
nesupranta, kodėl gi ta jo žmona 
nelaiminga, kad vyras ją ap
mušė; sako: „Juk aš jai tik gero 
norėjau...”

Pažiūrėkim, ką randame pro
fesinėj literatūroj — kokios 
daugiau ar mažiau pripažintos 
pagrindinės moters charakteris
tikos.

Skaitome, kad moteris yra 
konkreti; pirmenybę ji duoda 
smulkmenoms; daugiau gyvena 
dabartyje ir gyvenimą stato ant 
konkrečių išgyvenimų. Ji mėgi
na gyvenime ieškoti gilesnės 
prasmės, tiek savo kasdieny
bėje, tiek specifinėse situacijose 
ir, remdamosi savo konkrečiais 
išgyvenimais, daro sprendimus, 
kuria ateities projektus.

Moters moteriškumas daž
niausiai pasireiškia rūpini
musi kitais, priežiūra, pagalba. 

Per tuos patarnavimus ji išreiš
kia savo jausmus, meilę, dėme
sį. Kita įdomi charakteristika — 
tai moters pastabumas ir stebė
jimas, kas jai padeda lengviau 
surasti kelią į žmogų ir sub
tiliau suprasti savo artimo 
asmeniškus išgyvenimus ir bū
ti naudinga dalininke, pagal
bininke. Tuo pačiu ji turi ma
žiau tendencįjų dideliems užsi
mojimas ir projektams. Antra 
vertus, moters sprendimai įvai
riems užsimojimams būna gana 
realūs, nes jie remiasi patirtimi 
ir realiais poreikiais.

Taigi, dabar po šios įžangos, 
pažiūrėkim į lietuvę moterį ir

jos vaidmenis, pradedant šeima.
Čia mes sutinkam žmoną, mo

tiną, dukterį, senelę ar močiutę, 
bet tuo pačiu profesionalę, šei
mininkę, visuomenininkę. Šiuos 
visus vaidmenis atlieka viena ir
ta pati moteris.

Šeimos gyvenime mes vis dėl
to daugiausia išryškiname mo- 
terį-motiną. Pagalvokim apie 
Motinos dienos minėjimus, lite- 
tartūrą ir poeziją, skirtą moti
nai, ir man vėl sugrįžta labai 
asmeniškas posakis likęs at
mintyje: ,„Mano šeima tai pana
ši į gėlę, kurios centras-šir- 
dis-Mama. O visi šeimos nariai 
— žiedlapiai. Kai vienas žiedla
pis nukrinta — atsiskiria, ma
mai atrodo, kad ji prarado savęs 
dalį, nors ir kiti žiedlapiai yra 
šalia jos”. Retai išgirstam 
panašų palyginimą apie tėvą ar 
kitą šeimos narį.

Irena Lukoševičienė.

saikiai reikalauti, bet ir duoti, 
dalintis, patarnauti. Moters 
vaidmuo šeimos židinio dvasios 
kūrime yra išimtinas ir sunkiai 
pakeičiamas.

Jei mes žvelgiame į savo lietu
višką gyvenimą, ryškiai mato
me lietuvybės išlaikymo pagrin
dus, kuriuose nenutrūkstama 
juosta liejasi moters-motinos ir 
žmonos vaidmuo.

Šeimos, kurių šeimos židinys 
nėra įgavęs tos pilnutinės reikš
mės, lieka uždaros vieni ki
tiems, aplinkai, lietuvybei ir 
aplamai dvasiniam augimui, 
net jeigu ir apsisprendžia 
nesivarginti lietuvybės išlai- 
kymu-lieka izoliuotos ir supa
mos aplinkos gyvenimo.

Žvelgiant toliau, kaip plečiasi 
horizontas už šeimos ribų, mes 
atsiduriam mokykloj, organiza
cijose, kultūriniuose vienetuose, 
religinėse bendruomenėse, lab
daros veikime. Kalbu apie lie
tuvių gyvenimą. Neturiu statis
tikų, bet susidaro įspūdis, kad 
lietuviškose mokyklose, kultū
riniuose vienetuose su labai ma
žom išimtim dirba moterys, ne
pavargsta metų metais nešda
mos tą naštą su entuziazmu ir 
kūrybingumu. Kai pasidairom, 
matom, kad svarbiųjų mokyklų, 
švietimo savaičių, suvažiavimų 
ar seminarų organizatorės yra 
moterys. O rezultatai aiškūs — 
50 metų neišblėso lietuviškas 
žodis ir dvasia ir antroj, ir trečioj 
kartoje. O tai neabejotinai viena 
didžiausių dovanų Lietuvai ir 
lietuviškai visuomenei. Pana
šiai galima atsiliepti ir apie or
ganizacijas, kultūrinius viene
tus, religinius maldos būrelius 
ar labdaros judėjimus. Nemi
nint pavardžių, mes apsižvalgę 
matom tas žymias asmenybes, 
kurios be atodairos, be ordinų 
ar medalių nepailstamai dirba 
ir mėgina atsakyti į mūsų visuo
menėje ir Lietuvoje iškylančius 
poreikius.

Koks moters įvaizdis Lietuvo
je? Per penkerius metus Lietu
voje išgyvenus 20 mėnesių, bu
vo progos patirti įvairių įvykių 
nuotaikas ir artimiau susipa
žinti su moters padėtimi. Pirma 
krenta į akis moters pečius sle
giantis krūvis. Daugeliu atvejų 
tuose visuose anksčiau išvardin
tuose moters vaidmenyse, Lie
tuvoje moteris yra viena, be 
didelės pagalbos nei iš vyro, nei 
iš vaikų pusės. Susidarė įspūdis, 
kad moteris Lietuvoje tarnauja 
ir vyrui, ir vaikams, ir savo vir
šininkams be didelio įvertinimo, 
o daugiau su reikalavimais ir 
kritika.

Ypač šiuo metu, kai ekonomi
nė padėtis yra labai kritiška, to
je situacijoje moterys sudaro 
patį skurdžiausiąjį sluoksnį. 
Net ir išsilavinusios, ir profesinį 
darbą dirbančios, moterys gau
na pusantro karto mažesnį atly
ginimą už vyrus.

Šeimos gyvenime yra labai 
rimta šeimos planavimo proble
ma. Abortai yra viena pagrindi
nių priemonių. Suprantama, 
kaip nuo to kenčia ir fizinis ir 
dvasinis moters stovis.

Alkoholizmas yra viena di
džiausių problemų Lietuvoje. To 
paliesti daugiausia vyrai, bet to 
pasekmės krenta ant moters ir 
visos šeimos. Alkoholizmas ypač 
paliečia kaimo moteris. Sunkus 
darbas ir sunkios gyvenimo są
lygos, besaikiai reikalavimai, 
moterų ir vaikų skriaudimas pri
veda ir Lietuvoje moteris ieškoti 
išeities alkoholyje, skandinant 
savo skausmą, nusivylimą, kan
čią.

To nepaisant, yra pasižymėju
sių ir dvasia stiprių moterų, 
kurios nepalūžo po okupacijos ir 
dvasinės priespaudos našta, 
pajėgė išlaikyti ir išauginti 
dvasios galiūnus, kurie kovojo 
miškuose ir atnešė mums Kovo 
H-ją.

Vis daugiau ir daugiau ku
riasi moterų organizacijų 
religinėse bendruomenėse, kaip 
parapijose, Carite, profesinėse 
organizacijose. Politinės grupės 
išdygsta daugiau ar mažiau val

Mes žinom ir moksliškai yra 
pripažinta, kad šeimos dižiausia 
jėga yra tarpusavio ryšys, vie
nybė ir pastovumas. Grįžtant 

prie čia tik ką paminėto pavyz
džio, dar daugiau išryškėja mo- 
ters-motinos vaidmuo: atnešti 
pasaulin gyvybę, prižiūrėti ir 
auklėti, sudaryti sąlygas svei
kos asmenybės vystymuisi, iš
mokti savo vaidmenį išplėsti 
savo šeimos židinio kūrimui ir 
ugdymui, įtraukiant į tų visų 
vaidmenų aktyvų atlikimą ir 
vyrą-tėvą, nes augančiam ber
niukui svarbu turėti gerą 
mylinčią motiną, o mergaitei 
mylintį ir mergaitę įvertinantį 
tėvą. Tik tokioj dvasioj išaugę ir 
subrendę, vyrai bus žmoną su
prantantys, atsakomybe ir dar
bais pasidalinantys, taip pat ir 
mergaitės, pripažintos bei gi
riamos savo tėvo, išaugs savim 
pasitikinčios, sau priklausančią 
vietą atrandančios moterys. 
Šeimoje moteriai tenka surasti 
jėgų ir energijos sveikai iš
gyventi sunkumus, nelaimes ir 
daug kitų išgyvenimų, kuriuos 
mes kiekviena galim atrasti 
savo patirtyje.

Lietuvė moteris savo žmo- 
nos-motinos vaidmenyje turi dar 
vieną ir pagrindinę užduotį-iš- 
ugdyti, išlaikyti lietuviškumą 
savo šeimoj ir padėti lietuviškus 
pagrindus ateinančioms kar
toms. Tai visada buvo sunki už
duotis, bet laiko bėgyje ji darosi 
vis sunkesnė ir sunkesnė, nes 
mūsų gyvenama aplinka neįtai- 
goja mūsų naudai. Todėl ir mo
ters vaidmuo lietuvių gyveni
me, tiek šeimoje, tiek kitose 
gyvenimo srityse darosi vis 
šakotesnis ir, sakyčiau, be galo, 
be pabaigos.

Aplamai, žmonijos, bet ypač 
lietuvių gyvenime, šeima stato 
pagrindus žmogaus ir visuome
nės ateičiai. O šeimos struktū
roje svarbu išvystyti šeimos 
židinio dvasią. Tai reiškia, kad 
šeimos nariai jaučia priklau
somumą, pasidalinimą, vienas 
kito pripažinimą, komunikaciją, 
pareigas ir atsakomybę, atviru
mą, vienas kitam ir juos supan
čiai aplinkai. Per šeimos židinį 
išugdomi geri būsimi vyrai, 
žmonos, dukterys ir sūnūs, 
kurie moka ne tik gauti ir be

dančios partijos paskatintos, 
kad užsitikrintų partijos dau- . 
gumą seime.

Mums gyvenant išeivijoje, 
vertėtų labai rimtai susirūpinti 
moterimis Lietuvoje ir išvystyti 
įvairius būdus joms padėti ne
suklupti po tuo sunkiu krūviu. 
Šis klausimas turėtų būti, 
giliau išanalizuotas ir pradėtas 
vystyti pagal Lietuvos moterų 
judėjimo poreikius. Ne mes nu- 
spręskime, ko joms reikia. Ap
lamai, moterys Lietuvoje yra 
elegantiškos, darbščios, nagin
gos ir daug pasireiškia rankdar
biais, tautodailėj, mene, teatri
niam gyvenime. Gaila, kad daž
nai pasiduoda bekompromisinei 
amerikonizmo įtakai, bet tai 
ryšku beveik visuose Europos 
kraštuose.

Negalim praeiti nesustoję prie 
mišrių šeimų moters, kuri mo
kėjo laimėti lietuviškumui ir 
svetimtautį vyrą, ir vaikus. Įdo
miai man viena pažįstama pa
sakė, kai iškėliau su ja mišrių 
šeimų klausimą — ji puikiai 
užaugino vaikus lietuvius, 
sukūrusius lietuviškas šeimas, 
ir vyras išmoko lietuviškai. 
Savo pastangas apbibrėžė vienu 
sakiniu: „Reikia išmokti ne
pasiduoti”. Ką reiškia nepasi
duoti? Reikia atrasti būdus, kad 
svetimtautį vyrą užimponuotų 
charakteringom vertybėm, tra
dicijom, draugiškumu, meile. 
Čia ir vėl moteris turi atrasti 
savyje užkastus turtus, poten
cialą ir tai investuoti savo 
idealų naudai.

Todėl pažvelkim, kokiais bū
dais ir priemonėm kiekviena 
moteris gali išvystyti tas savy
je slypinčias jėgas, savo asme
nybės ir savo artimųjų ir savo 
aplinkos labui.

Turint galvoje moters vaidme
nis lietuviškame gyvenime, ap
tardama šį klausimą, aš ribo- 
siuosi psichosecialinių galių 
plotme. Atvirumas savo aplin
kai, per kurį moteris jaučiasi 
narė ne tik specifinės grupės- 
šeimos ar organizacijos, bet 
visos lietuviškos šeimos-bend- 
ruomenės plačiąja to žodžio 
prasme. Santykiai su visuome
ne pasireiškia užsiangažavimu 
projektuose ar darbuose sąry
šyje su kitais tos grupės nariais, 
prisiimant atsakomybę ir parei
gas.

Atvirumas reiškia, pagal 
reikalą, pajėgti priimti pasikei
timus, sugebėti, padėti pastan
gas pasikeisti, pritapti prie 
besikeičiančių situacijų ir naujų 
iškylančių reikalavimų. Tokiu 
būdu moteris išdrįsta paimti dar 
nemėgintą kelią, kur ji gauna 
naują progą išmėginti savo dar 
nenaudotas galias ir sugebėji
mus.

Tokios patirtys padeda giliau 
save pažinti ir peržengti kasdie
nybės slenkstį. Moteris atranda 
savyje nenaudotų jėgų ir galių, 
kas padaro jos atliekamus vaid
menis unikaliais, ir tuo būdu 
apsaugo moterį nuo susmulkė
jimo. O susmulkėjus, mažai rūpi 
bendri planai, pozityvi dvasia ir 
gėris, bet daugiau užgožia pa
vydas, lyginimasis, negatyvi 
kritika ir smulkios intrigėlės.

Tuo tarpu, įsigilinant į savo 
vidų, atliekant gausius vaidme
nis, moteris atranda savo pozi
tyvų potencialą, kuris jai 
padeda išvystyti sveikus santy- 
kus su kitais, iškyla moters 
dvasinis orumas-išmokti supras
ti ir įvertinti visa, ką patiriam 
savo gyvenimo eigoje. Pasiekus 
tokį stovį, moteris pajėgia įpras
minti savo dvasinį pasaulį ir jos 
darbuose bei vaidmenyse reiš
kiasi meilė, supratimas, sąmo
ningumas.

Čia dar tenka pabrėžti svarbą 
išryškinti savo gyvenimo tiks
lus ir siekius. O kad tai galėtų 
realizuotis, pirmiausia reikia 
norėti ko nors siekti, skaitan
tis su savo gyvenimo realybe; 
turėti vilties ir pasitikėti, kad 
tai verta ir įmanoma; išvystyti 
savyje naujas ir reikalingas 
patirtis ir pasiruošimą tų tikslų 
įgyvendinimui (literatūra, dis

kusijos, kitų patirtis); pat- 
vąrumas ir ištesėjimas, sie
kiant tikslų yra labai svarbūs 
veiksniai, kai sutinkame kliūtį 
ir nepasisekimus-pajėgti nenu
leisti rankų ir ieškoti išeičių ir 
reikalingos pagalbos; meilė sau, 
savo artimiesiems, bet ir vi
siems, su kuriais dirbame ir 
bendraujame.

Meilė giliausia šio žodžio 
prasme yra pagrindinis variklis, 
kurio dėka nėra neįmanomų da
lykų. Tinkamai išreikšta, meilė 
atidaro ir kiečiausiai užsklęstas 
duris, padeda peržengti aukš
čiausius kalnus. Šalia visų šių 
penkių principų, tikinčioms mo
terims yra didelis paskatinimas 
ir paspirtis malda, pasitikėjimas 
Dievo meile ir pagalba.

Baigiant, tikiu, kad iškėliau 
keletą minčių, kurios padės 
pažvelgti į save ir susimąstyti: 
kas aš esu, kur mano galios ir 
stiprybė, kas man kliudo būti 
tokia, kad neprasilenkčiau su 
savo idealais ir vertybėm, ką 
turėčiau daryti, kad manyje 
vyrautų harmonija tarp mano 
siekių ir darbų, o svarbiausia 
tarp mano gyvenimo vaidmenų. 
Tam reikia laiko ir noro pasi
žiūrėti į save, nemeluojant sau.

Dar noriu pasidalinti keliomis 
mintimis, kurios liko ir įaugo į 
mano sąmonę iš vieno seminaro, 
lankyto Čikagoje, Illinois uni
versitete, rodos, prieš 30 ar 32 
metus apie kūrybingumą.

Dažnai mes girdime pastabas: 
Neįdomu, nuobodu, banalu. 
„Sočiai Work” profesijoj jau tais 
laikais buvo svarbu suformuo
ti tam tikrus kūrybingumo 
pagrindus, kadangi, susiduriant 
su įvairaus lygio ir masto pro
blemomis, mes nerašom receptų 
ir neduodam nurodymų, kokia 
geriausia išeitis ar sprendimas. 
Mes turim išvystyti pasitikė
jimo ir pagalbos ryšį, suvokti, 
pajausti žmogaus išgyvenimų 
esmę, iškelti klausimus ar pa
stabas apmąstymui, kad žmo
gus atrastų būdus ir galimybes 
pažvelgti į save, atrasti išeities 
kelią. Banalumas ar stereotipi
nė sugestija sunkiai pasiekia 
žmogų krizės ar konflikto būvyje.

Jau tada supratau, kad kūry
bingumas nėra tik menininkų, 
muzikų, aktorių charakteris
tika. Tame seminare, nagrinė
jant Carl Rogers teoriją, pa
sidarė labai aišku, kad kiek
vienas žmogus yra savo laimės 
kūrėjas. Taigi, ir moteriai, 
žengiančiai per visą gamą 
vaidmenų, neįmanoma būti ba
naliai. Beveik kiekviena išvysto 
savo kūrybines galias, bet ne 
kiekviena jas sąmoningai suvo
kia. Svarbu išmokti pažvelgti į 
save ir į kitą, susiduriant su 
mums neįprastom apraiškom, o 
nepradėti kritikuoti, peikti ar 
ieškoti būdų, kaip suniekinti. 
Tokios reakcijos dažnai yra 
mūsų neišrištų kompleksų pa
sekmė. Tuo tarnu kūrybinės 
galios pasireiškia unikaliu sa
vęs išreiškimu ir kūrybingumo 
proceso išvystymu.

Drįstu teigti, kad pagrindinis 
paskatinimas moteriai išvystyti 
savo kūrybines galias, pagal 
Taillard de Chardin filosofiją: 
„Mums duota Dievo galia save 
sutverti, iš savęs ką nors pada
ryti”. Tai vyksta beveik kiek
vieno mūsų gyvenime, tik mes 
ne visada skiriame sau laiko 
apmąstymui, pasipildymui, ne- 
išsieikvojimui.

Kaip jau anksčiau minėjau, 
mūsų atvirumas tam, ką jau
čiame ir išgyvename savyje 
santykyje su kitais ir su ap
linka, yra vienas pagrindinių 
elementų kūrybingumui, nes, 
dalindamiesi tuo, ką išgyvenam 
ir leisdamos sau būti tuo, kas 
mes esame nemeluodamos sau 
ir neteisdamos kitų, mes at
skleidžiame kūrybingumo pro
cesą kiekviename savo gyve
nimo žingsnyje. Tai apsprendžia 
mūsų pasirinkimo galią. Svar
bu neužsidaryt i savo pasiekimų 
bokšte, o dalinti ir skleisti tuos 
potencialius elementus savo ir 
kitų gerovei.

Jachtos „Laisvė” kapitonas kaunietis Ignas Miniotas su autentiška Lietu
vos karo laivo „Lituania” vėliava (1944 m.), kuri perduota Kauno Vytauto 
Didžiojo Karo muziejui. Nuotr. Prano Abelkio

Į LIETUVĄ GRĮŽTA 
BRANGIOS RELIKVIJOS

Kauno Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje įvyko susitikimas su 
jachtos „Laisvė”, per 2 metus 
apiplaukusios pasaulį (įveikė 
per 55.000 jūrmylių) įgula bei 
Lietuvos karo jūrų laivyno 
60-mečio paminėjimas. Jachtos 
„Laisvė” kapitonas, kaunietis 
Ignas Miniotas pasidžiaugė, kad 
jachta maršruto atžvilgiu 
apiplaukė aplink Žemę apie 2.5 
karto, ir pirmą kartą įveikė 
„alpinistų Everestą’’ audrin
game Horno rage (Pietų Ameri
ka) suplevėsavo Lietuvos tri
spalvė vėliava. Kapitonas sakė, 
jog kelionės metu jie galėję su
sitikti su įvairiuose pasaulio 
kraštuose gyvenančiais lietu 
viais, pabendrauti, pasidalinti 
džiaugsmais ir rūpesčiais, o 
svarbiausia — pargabenti į Lie 
tuvą tautai brangias relikvijas.

Kauno Vytauto Didžiojo karo 
muziejui buvo įteikta autentiš 
ka trispalvė vėliava, kuri dar 
1944 m. puošė paskutiniojo Lie
tuvos karo jūrų laivyno laivo 
„Lituania” (laivas stovėjo Ne
mune, Kaune) stiebą. Šis laivas 
plaukiojo Karaliaučiaus kana
lais Baltijos jūra į Vokietiją.

Vėliavą 50 metų saugojo New 
Yorke gyvenantis Katinas, ku
ris šią relikviją patikėjo parga
benti į Lietuvą pirmajam Lietu
vos kapitonui, sovietinę vėliava 
pakeitusiam į lietuvišką trispal
vę.

Išsaugotoji vėliava buvo 
įteikta jachtos „Laisvė” įgulai 
1989 m., pirmą kartą plaukusiai 
aplink pasaulį. Vytauto Didžiojo 
karo muziejui buvo perduota ir 
Naujosios Zelandijos lietuvių

American Travel Service
pigiausios kainos iš Vilniaus į sekančius miestus:

Boston....................................... $690.00
Chicago..................................... $620.00
Detroit....................................... $720.00
Los Angeles..............................$855.00
Miami........................................$850.00
Nevv York............................  $580.00
Tampa....................................... $855.00

Kainos galioja keliaujant j abi puses.
Prie bilieto kainos reikia pridėti mokesčius

* * *

Dėl bilietų iš Lietuvos ir į Lietuvą bei visų kitų 
turistinių patarnavimų prašome kreiptis į mūsų 

raštinę. Maloniai Jums padėsime

American Travel Service 
9439 S. Kedzie

Evergreen Park, II. 60805-2325 
Tek: 708-422-3000, Te1.:800-422-3190 

FAX 708-422-3163

bendruomenės ilgmečius puose
lėtas medinis simbolinis Laisvės 
paminklas su įrašu „Lietuva, 
Tėvyne mūsų”.

Kauno Maironio literatūros 
muziejui perduotas paprasto 
darbininko J. Miliausko Brazili
joje išsaugotas talentingo ir ma
žai Lietuvoje žinomo tarpukario 
nepriklausomos Lietuvos rašy
tojo, žurnalisto ir fotomeninin- 
ko Petro Babicko archyvas. 
Šiaulių „Aušros” muziejui taip 
pat perduota vertinga Urugva
jaus lietuvių bendruomenės pir
mininko V. Dorelio siunta. 
Anksčiau Klaipėdos Kultūros 
centrui įgula buvo perdavusi iš 
Mažeikos (Venezuela)..gaidas 
okeonografijos mokslinių knygų 
6 dėžes, kitiems adresatams taip 
pat perduotos siuntos.

Lietuvos Doros-kultūros są
jungos pirmininkas vilnietis A. 
Statkevičius „Laisvės” įgulai 
perdavė kolumbiečio muziko J. 
Kaseliūno piniginę dovaną, o 
kapitono I. Minioto žmbhši'G'ča- 
žinai Miniotienei — gražią gėlių 
puokštę už jūreivišką laukimą 
ir ištvermę.

Jachtos „Laisvė” įgulai, sėk
mingai apiplaukusiai pasaulį, 
savo darbais garsinusiai Tėvy
nę Lietuvą, už atvežtas istorines 
relikvijas ir dovanas dėkojo Lie
tuvos Respublikos Kultūros mi
nisterijos muziejų skyriaus vir
šininkas R. Senapėdis, Kauno 
Vytauto Didžiojo karo muzie
jaus direktorius J. Jaruševičius, 
senųjų burlaivių „Budžio” klu
bo narys E. Purvinas, kuriam 
teko plaukioti „Budžiu” ir kiti.

Pranas Abelkis

Atstovas Lietuvoje
Migrovė

Laisvės alėja 88/6 Kaunas 
Tel. 20 73 61 20 93 84

FAX 22 10 90
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Sonata Inrlaitė ii Dariu

tokie lygūs ir šviesūs, kaip šis 
link altoriaus nutiestas baltas 
takas, kuriuo jie dabar eina. 
Širdyse juos laimino Sonatos 
mamytė ir Dariaus tėvai, jiems 
prašė gražių gyvenimo dienų 
bažnyčion susirinkę giminės i? 
artimieji, kurių intencijos buvo 
balsiai išreikštos Tikinčiųjų 
maldose, skaitytose Rasos Ra- 
gienės. Šiai dienai jaunųjų 
pasirinktus skaitymus skaitė 
jaunojo sesuo Audronė Povilai
tytė ir Paulius Ragas. Šių 
iškilmių rimtį dar pakėlė tetos 
Praurimės Ragienės giedojimas
— aukojimo metu, ,.Maria, Ma- 
ter Graciae” ir komunijos metu
— „Panis Angelicus”. Jai akom-

panavo pianistas Manigirdas 
Motekaitis. „Motin, klupau tau 
prie kojų, mūs vedybų dienoje”, 
lydi momentui pritaikyta gies
mė prie Marijos altoriaus. „Die
vo Motina, su šiomis baltomis 
gėlėmis po tavo kojomis, Sonata 
tau paveda save ir Darių, ir savo 
ateities gyvenimą. Būk jų paly
dove ir užtarėja pas savo Sūnų”.

Iškilmingos šv. Mišios baigia
si specialiu palaiminimu jaunie
siems. Vargonai pertraukia su
sitelkusią rimtį. Lauke, prie 
bažnyčios durų, pakyla į dan
gaus mėlynę daugybė trispalvių 
balionų. „Tegu ir jie jums neša 
laimę”! Trispalviai balionai — 
kaip daug gražiau negu ryžių

kruša ant jaunųjų galvų, 
pagalvojau sau. Pasveikinę ir 
pasigrožėję jaunaisiais, svečiai 
traukia į Lemonte esantį Cog 
Hill Country Club vestuvių 
puotai. Bematant salė prisipildo 
svečiais ir prasideda puota. 
Iškilmių nuotaiką dar pagerina 
gražios Algimanto Barniškio 
orkestrėlio lietuviškų melodijų 
pynės. Vaišėms vadovavo jauno
jo dėdė Algis Bakaitis. Daug 
rimtų ir nerimtų linkėjimų, 
daug humoro, tėvų giminių ir 
draugų sveikinimų.

Su daugybe linkėjimų, pake
liamų taurių ir šokių vestuvių 
puota eina prie galo. Tradiciniai 
apdainuojamas ir apverkiamas

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 2 d.
jaunosios vainikėlis. Šokio 
jungtyje jaunieji sveikina 
tėvus, gimines ir vestuvių puo
tos dalyvius. Na, o po to jau 
belieka tik gražūs prisiminimai 
išskirtinų vestuvių ir niekuo
met iki galo neišsakyti linkėji
mai gražiam vedybiniam gyve
nimui. Taip išsitiesia tiltas tarp 
Amerikoje tėvų išaugintų lietu
viškų atžalų ir su vėjeliu iš tėvų 
šalelės Lietuvos atpūstos, lietu
višką gyvybę palaikyti ir šviesią 
ateitį žadančios kartos. Kas ži
no, gal širdžių tiesiami tiltai bus 
tampresni ir patvaresni? Juk 
meilė daug gali...

Aldona Kamantienė

• Panevėžio Kristaus Kara
liaus katedroje rugsėjo 3 d. buvo 
aukojamos šv. Mišios, kurių me
tu dekanas mons. Juozapas An
tanavičius pakrikštijo 7 
Panevėžio Vaikų globos namų 
auklėtinius. Po šv. Mišių krikš
tatėviai kartu su vaikais ir 
kitais parapijiečiais dalyvavo 
šia proga surengtame pobūvyje. 
Programėlę parodė patys vaikai 
bei parapijos dainininkai. Šis 
renginys sutapo su pirmojo Vai
kų globos namuose gyvenančių 
našlaičių krikšto Panevėžio 
katedroje 5-osiomis metinėmis.

When your company mmts you to choose a managed care plan...
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„KUR MANO LAIME, KUR 
JINAI”?

Pagalvojus apie šios jaunos 
poros vestuves, prisimena ir 
dainelė, kurioje mergaitė klau
sia švelnaus pūkelio, kur ji 
atras*, savo. laimę, kur ji atras 
savo-meilę, iš kur ją vėjelis 
atpus? Natūralu būtų, jeigu ir 
Sonata paslapčia būtų klaususi 
pūkelio ir savo širdelės, ką jai 
vėjelis atpus. Atvyko iš Lietuvos 
1993 m., savo giminių dr. Leo
nido ir Praurimės Ragų kviečia
ma,. šešių-mėnesių vizitui — 
pasiStfeCUS&ti, pamatyti Ameri
ką, pasaugoti savo giminių vai
kaičius. Šeši mėnesiai nusitęsė 
į porą metų. Neužteko jai vien 
tik Andriuko ir Daivutės vaikiš
kos draugystės, vaikiško žais
mo, norėjosi pabendrauti ir su 
bendraamžiu jaunimu. Užsi- 
mezgeVazintys su Darium, ku
ris padėjo jai sumažinti namų 
ir artimųjų ilgesį. Darius, 
Amerikoje gimęs ir augęs, dr. 
Romo ir Mildos Povilaičių sū
nus. Mokslus baigęs DePaul 
universitete. Dirba savo nuosa
voje įmonėje, gamindamas auto
mobiliains radijo kasečių 
užraktus. Jo produktas plinta 
Amerikoje ir eksportuojamas į 
užsienį. Nesvetima Dariui ir jo 
tėvų šalis Lietuva, kurią jis 
prieš metus apkeliavo ir ja 
žavėjosi. Sonata — iš tolimos ir 
gražios šalelės Lietuvos. Gimusi 
ir užaugusi Šiauliuose, baigusi 
Kauno Technologijos institutą 
su statybos inžinerijos specialy
be. Nuo 6 metų šoko tautinius

šokius. Daug šoko ir gastroliavo 
po Europą su instituto an
sambliu „Nemunas”.

Pažintis vystėsi į draugystę. 
Laikui bėgant, galėjo Sonata 
Dariui savo širdį atverti, savo 
jaunystės godas godoti. Ir štai, 
metus besitęsusi draugystė išsi
vystė i meilę, kurią jiedu 
nusprendė apvainikuoti jung
tuvėmis.

Vieną gražią, saulėto sekma
dienio popietę, rugpjūčio 27 d., 
plaukė kaip balta gulbė link 
altoriaus savo dėdės Leonido 
Rago ir savo mamytės Marytės 
Indienės lydima. Mamytę jauno
ji Sonata iš Lietuvos at- 
siskraidino, kad ją į marteles 
palydėtų ir ateities gyvenimą 
palaimintų. Prie altoriaus pasi
tiko Darius ir du Dievo tarnai 
— Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčios klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas ir iš Anglijos 
atvykęs kun. Jonas Sakevičius, 
jaunojo motinos dėdė, kuris 
prieš daug metų jo tėvus Mildą 
ir Romų neišardomais moterys
tės ryšiais surišo. Surišo jis ir jų 
vaikus. Jaunuosius prie alto
riaus palydėjo Sonatos giminai
tė Laura Valavičienė. Dariaus 
brolis Arvydas Povilaitis ir 
mažųjų porelė — Daivutė Ragai- 
tė ir Austinas Povilaitis. „Lydėk 
jų žingsnius prie altoriaus, 
Viešpatie; laimink jų pasirinkto 
naujo gyvenimo žingsnius”, ne 
vienas prašėme, žiūrėdami į jau
nuosius. Gyvenimo keliai nėra
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VVarvvick, NY 10990
Tol.(914)250-5133

Rochester:
(716)232 4111
Pittsburglr
(112)401 6222

KUPONAS
SKAITYK n"Ė-""DRAUGĄ"

Pateikę šį kuponą Al LAN LA IE, INC. 
ir Jūs gausite nuolaidą siuntiniams

laivu į Lietuvą
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American HMO 
CAPP Care 
Chicago HMO

Humana 
Health Direct 
Healthstar

Sanus Health Plans 
Share
Rush'Prudential

FIND YOUR P R I M A R Y CARE P H Y S I C I A N HERE

Internal Medicine (312) 434-2123

Intemal Medicine (312) 918-7547

Internal Medicine (708) 749-2331

Internal Medicine (312) 225-0695 
Family Practices (312) 225-0695

Internal Medicine (312) 484-4142

ASHBURN - 60652
Surender Lai, M.D.
BEVERLY - 60643
David Ellens, M.D.
BERVVYN -60402 
Jayantibhai Patel, M.D. 
BRIDGEPORT - 60616
Sung Ling Chou, M.D.
John Caserta, M.D. 
BROOKF1ELD - 60513
B.G. Shreenivas, M. I). 
BURBANK - 60459
Yaseen Odeh, M.D.
Naser Rustom, M.D. 
CHATHAM - 60619
April Jackson, M.D.
Greg Coleman, M.D.
CHICAGO LAVVN - 60629
Khalid Ahmed, M.D.
Siva Atluri, M.D/
Evelyn Basco, M.D.
Jacob Bernstein, M.D. 
Anthony Bozzano, M.D.
Leon Que, M.D.
Fredrick Tan, M.D.
Ashraf Ahtned, M.D. 
Mohamad Atassi, M.D.
Vijay Bajaj, M.D.
Sung Ling Chou, M.D. 
Parakrama DeSilva, M.D. 
George Ferenzi, M.D.
Chia Huang, M.D.
Anier Rustum, M.D. 
Jayantibhai K. Patel, M.D. 
Raghu Vollala, M.D.
Amer Husseini, M.D. 
Mohamed Dahodvvala, M.D. 
Sheldon Slodki, M.D. 
Mercedita Jacob-Tan, M.D. 
Irtana Khan, M.D.
Algirdas Kavaluinas 
John Kovvalski, M.D.
Roman Kozyckyj, M.D.
Wo<> Lee, M.D.
Martin Lindenherger, M.D. 
Pratap, Marri, M.D. 
PriscoOlaya, M.D.
Pitu Punjahi, M.D.
Frantisco Randin, M.D. 
Gregorio Rosenstein, M.D. 
Nanty Streitmatter, M.D. 
B.G. Shreenivas, M.D. 
Sivaramaprasad 
Tummala, M.D.
Naila Aziz, M.D. 
CLĘĄR1NG- 60638
Siva Atluri, M.D.
Bemard Slusinski, D.O. 
Rohert Andina, M.D.
Evelyn Diaz, M.D.
Pitu Punjahi, M.D.
Frantisco Randin, M.D. 
Raymond Reich, M.D.
B.G. Shreenivas, M. D. 
Raghu Vollala, M.D.
Sundar Prakasam, M. D. 
Sylvia Irizarry, M.D.

Philip Ahn, M.I). 
Rogelio Lihmn, M.D. 
Erlinda Sivva, M.D.

Venkata Vedam, M.D. 
Richard lzevvski, M.D.

Intemal Medicine 
Intemal Medicine

Internal Medicine 
Internal Medicine

Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Family Practice 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Internal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Internal Medicine 
Intemal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Intemal Medicine 
Internal Medicine 
Intemal Medicine 
Internal Medicine 
Intemal Medicine

Intemal Medicine 
Pediatrics

Family Practice 
Family Practice 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Intemal Medicine 
Internal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Pediatrics

Family Practice 
Family Practice 
Family Practice

Intemal Medicine 
Intemal Medicine

(708) 425-3135 
(708)425-3135

(312) 723-5979 
(312) 723-5979

(312)581- 
(312)471- 
(312) 737- 
(312) 735- 
(312) 735- 
(312)476- 
(312) 585- 
(312)471- 
(312) 585- 
(312) 434- 
(312)471- 
(312) 585- 
(312)471- 
(312) 735- 
(312) 284- 
(312)581- 
(312)471- 
(312) 585- 
(312) 284- 
(312) 284- 
(312)585 
(312)471- 
(312) 585- 
(312)284 
(312)581 
(312)581 
(312)284 
(312)471 
(312)581 
(312)767 
(312)471 
(312)471 
(312)471 
(312)471

7300
7866 or 767-0100 
8818 
8100 
3456
3114 or 776-7474 
2200 
9000 
1555 
5849 
8142 
4900 
7870 
4885 
6300 
7441 
7877 
1555 
1234 
1234 
2200 
■7868 
■2802 
■6300 
■5276 
6622 
■6300 
•7866 
■8080 
-0100 
-7874 
-7866 
-7070 
-7866

(312) 436-7700 
(312)471-7425

(312) 471-7867 or 767-0100
(312)884-4150
(312) 581-8400
(312)471-8800
(312) 767-0100
(312) 586-6555 or 471-0202
(312) 586-2032
(312) 884-4152
(312) 767-2461 or 471-7877
(312)884-3400
(312)884-4152

(312) 884-3400 
(312) 523-8014 
(312) 767-0606, 767-4232 
or 767-3268 
(312)434-5759 
(312)471-7040

ELSDON - 60632 (CONT.)
A.K. Mathew, M.D. Internal Medicine
Sundar Prakasam, M.D.
Gregorio Rosenstein, M.D 
Prem Rupani, M.D.
Simeon Sevandal, M.D 
Venkata Vedam, M.D.
Gregorio Rosenstein, M.D 
Theresa Stillings, M.D.
EVERGREEN PARK - 60642
Jehangir Sethna, M.D. Internal Medicine
GARFIELD PARK - 60624

Internal Medicine 
Internal Medicine 
Intemal Medicine 
Internal Medicine 
Internal Medicine 
Intemal Medicine 
Pediatrics

Evelyn Basco, M.D.
Mathevv A.K. , M.D.
GRACELAND - 60657 
Mohamed Dahodvvala, M.D. 
Sheldon Slodki, M.D. 
HIČKORY H1LLS - 60457

Dennis Malecki, M.D. 
HOMETOWN - 60456
Parakrama DeSilva 
HYDE PARK - 60637
Raghu Vollala, M.D. 
IUSTICE - 60458
George Ferenzi, M.D.
O AK LAWN - 60453
Robert Duch, M.D.
John Caserta, M.D.
Bobhi Underhill, D.O. 
OGDEN PARK - 60636
Prem Rupani, M.D.
PALOS HILLS -60465
Vijay Bajaj, M.D.
PILSEN - 60608 
Amer Husseini, M.D. 
Bemadette Espiritu, M.D. 
Mary Rosales, M.D. 
RIVERSIDE - 60546
Kevin Butterfield, M.D. 
Lillian De Leon, M.D. 
STOCKYARDS - 60609
(ogelio Liboon, M.D.

{Waldo Arteaga, M.D. 
žzeųuiel Mendez, M.D.

Internal Medicine 
Internal Medicine

Intemal Medicine 
Intemal Medicine

Intemal Medicine

Intemal Medicine

Internal Medicine

Internal Medicine

Family Practice 
Family Practice 
Pediatrics

Intemal Medicine

Internal Medicine

Internal Medicine
Pediatrics
Pediatrics

Internal Medicine 
Internal Medicine

Family Practice 
Internal Medicine 
Family Practice

(312) 523-0400
(312)884-3400
(312)884-3400
(312) 471-3600 or 778-8600
(312) 471-3600
(312) 434-5759
(312) 884-3400
(312) 884-3400

(708) 636-8088

(312) 533-3441 
(312) 523-0400

(312) 296-3999 
(312) 296-3999

(708) 430-2400

(708)424-9010

(312)643-9200

(708) 496-0206

(708) 233-1895 
(708) 233-1895 
(708) 233-1895

(312) 778-8600

(708) 598-4430

(312) 927-8686 
(312) 579-0133 
(312) 579-0133

& Pediatrics (708) 447-6568 
(708)442-2292

(312) 523-8014 
(312) 927-5524 
(312) 927-5524

Pasirinkite sau gydytoją iš šv. Kryžiaus ligoninės Gydytojų
sąjungos ir pasinaudokite gera sveikatos priežiūra, kurią jums gali 
suteikt Šeimos gydytojas iš jūsų apylinkės.

Manome, kad jums bus įdomu žinoti, jog Šv. Kryžiaus ligoninė, 
kur šie gydytojai dirba, priklauso 1% geriausiai pacientus 
aptarnaujančių ligoninių visame krašte. Čikagoje ji — Nr. 1!

Pasirinkite sau šeimos gydytoją ir sveikatos priežiūros planą iš 
šio sąrašo. Jei norite daugiau sužinoti apie šeimos gydytojus ir 
specialistus, skambinkite:

I. Press, Gunty Associuies, 1994

(312)471-8611Holy Cross PhysicianAssociation
2701 W 68th St. • Chicago, IL 60629
Hoi y Cross Hospitai is Sponsoru) by thi Sisorsoi Sr Casimir

Raj Kumar Khurana, M.D. Intemal Medicine (312) 523-0400

> 1 I
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

NEMOKAMA INFORMACIJA IR 
PATARIMAI

L Amerikoje įvairios įstaigos — 
Z privačios ir valdžios, taip pat
• įvairios privačios verslo bend- 
■ rovės teikia įvairius patarimus 
: nemokamai. Čia išvardinsime 
‘patarimus, kurie yra teikiami
• nemokamai, jei nėra ‘ kitaip 
•pažymėta. Bet, skambinant, ar 
prašant ir prašant nemokamos 
Z informacijos, jūsų pavardė gali 
'atsidurti tos bendrovės sąraše, 
”o tuos sąrašus kai kurios firmos 
; parduoda kitoms organizaci- 
"joms. Jei nenorite, kad jūsų 
‘pavardė ir adresas būtų plati- 
-namas, pasakykite tai, kai 
; skambinate ar rašote.

Association of Consumer Agen- 
cy Administrators ir Consumer 
Federation of America. Šią bro
šiūrą galite gauti, nusiųsdami 
sau adresuotą ir su pašto ženklu 
voką CFA Complaint Resoliu- 
tion, P.O. Box 12099 Washing- 
ton, DC 20005-0999.

5. Kreditai

Įmokėję 5.00 dol., galite gauti 
pigiausiai kainuojančių kredito 
kortelių sąrašą iš Ram Research 
of Frederick, MD 800-344-7714. 
Jei domitės, rašykite šiuo adre
su: Cardtrack, Box 1700, Frede
rick, MD 21702.

ŠVENTĖS IR AUKOS

Švenčių laikotarpyje yra 
priprasta aukoti — tie, kurie 
turi daugiau, dalinasi su tais, 
kurie nieko neturi. Amerikoje 
tai yra tradicija — prieš šventes 
gaunama gausybė prašymų 
aukoti įvairiems tikslams, lab
daringoms organizacijoms ir t.t. 
Kartais yra sunku pasirinkti, 
kam duoti, kam aukoti. Mums, 
lietuviams, neturėtų būti sunku 
pasirinkti, kam ir kur aukoti. 
Gyvenant svetimame krašte, 
kad ištiktumėme stiprūs, 
turime turėti stiprias lietu
viškas organizacijas — jos mūsų 
išlikimui yra gyvybiškai reika
lingos: ir mums čia, ir gali dar 
labai būti reikalingos Lietuvos 
gyvybinei kovai ateityje. Mūsų 
laikraščiai ir kita spauda, radi-

- 1. Pagalba, sustatant savo
- biudžetą, ar tvarkant savo

dokumentus

* Denver, CO, esanti Institute 
’of Certified Financial Planers
spausdina brošiūrą „How to 

'Manage your Financial Resour- 
'ces: Creating a Spending Plan 
'you can control”. Užsisakyti šią 
«nieko nekainuojančią brošiūrą 
skambinkite: 800-282-PLAN. Iš 
^Denveryje esančio Founders 
Tund’s galima gauti asmeniškų 
-finansų tvarkymo knygelę (per
lonai Financial organizer), kad 
įgalėtumėte tvarkyti savo svar
bius dokumentus ir investavi- 
inus. Skambinkite 800-525- 2440.
4»

* 2. Vaikai ir investavimas
teO
. Jei norite aprūpinti vaikus, 
Founders Fund siūlo „The Gift 
pf a Lifetime” knygelę. Knygelė 
.yra apie dovanas nepilname
čiams — „The uniform Gift to 
Minors Act and the Uniform 
Transfer to Minors Act”. Skam
binkite 800-525-2440.

3. Universitetinių studijų 
planavimas

Keliolika „mutual funds” 
siūlo brošiūras, kurios gali pa
gelbėti jums apskaičiuoti uni
versiteto studijų išlaidas ir kaip 
tuo tikslu atitinkamai investuo
ti. Tai T. Rowe iš Baltimorės 
„College Planning Kit”, telef. 
800-638-5660; Dreyfus Service 
Corp. iš New Yorko siūlo bro
šiūrą „Guide to Investing for 
College” - 800-782-6620 ir Fi- 
delity Investments Bostone siū
lo „College Savings Work- 
sheets” — 800-544-6666. O Insti
tute of Certified Financial 
Planers siūlo knygelę „Your 
Children’s College Bill: How to 
Figure It ... How to Pay for it” 
- 800-282-PLAN. Founders 
Fund duoda popierinį skaičiavi
mo aparatėlį, kad padėtų jums 
apskaičiuoti, kiek galite su
taupyti, atsižvelgiant į įvairius 
duodamus procentus, infliacijos 
lygį ir investavimo laiką — 
skambinkite — 800-525-2440.

6. Apdraudos

The National Insurance 
Consumer Hotline 800-942-4242 
siūlo brošiūras apie gyvybės, 
sveikatos, auto ir namų ap- 
draudas.

7. Investavimai

The Securities and Exchange 
Commission siūlo įvairių bro
šiūrų paštu, o taip pat per In
ternet. Pvz., „Invest Wisely: In- 
troduction to Mutual Furtds”, 
„Opening Account with a 
Stockbroker” ir ,,How to Avoid 
Ponzi and Pyramid* Schemes”. 
Šias brošiūras galite užsisakyti, ’ 
skambindami: 800-732-0330, ar 
pasiekti per kompiuterių patar
navimą „SEC’s program on Fed 
World”.

JAV valdžia siūlo pradedan
tiems brošiūrą ,Jnvestors Bill of 
Rights”. Rašykite Consumer In
formation Center, Department 
5774 Pueblo, Colo. 81009. Taip 
pat paprašykite „Consumer 
guide” katalogo, kuriame yra iš
vardintos net prekės, kainuo
jančios tik 50 centų.

Kita brošiūrą „Avoiding In- 
vestment and Financial Scams; 
Seeking Full Disclosure is the 
Key” parūpina The Institute of 
Certified Planners, skambinki
te 800-282-7526. O Merriman 
Funds iš Seattle turi 90 min. 
įkalbėtą juostelę (kasetę)' apie 
investavimus ir „mutual funds”
— 800-423-4893 Stein Roe 
funds Čikagoje — 312-368-7800
— ir už Čikagos ribų — 
800-338-2550 —, bei Fidelity — 
800-544-6666 — turi brošiūrų 
apie mokesčių apskaičiavimą 
dėl „mutual funds”. Vanguard 
bendrovė turi keletą, supran
tama kalba parašytų brošiūrų 
apie „mutual funds” — 
800-662-7447.

8. Namo pirkimas

Jei galvojate pirkti namą, Coun- 
trywide Funding Corp. iš Pasa- 
denos, viena didžiausių Ameri
koje paskolų davėjų, gali padėti 
jums sutvarkyti kreditų įverti
nimus. Gauti jų išleistą brošiūrą 
„Your Credit and You”, skam
binkit 800-577-3732.

. . 4
Fidelity bendrovė spausdina 

keletą brošiūrų, pvz.: „Guide to 
401 K Rollovers”, „Guide to 
Retirement Plans for self 
Employed” ir „Rollover Kit for 
Retirees”. Skambinkite 800- 
544-6666. •

Dreyfus siūlo irgi „Retire
ment Planner”. Skambinkite 
800-782-6620.

10. Taupymas

The National Center for Fi
nancial Education siūlo daug 
gerų patarimų savo brošiūroje 
„Money Helps”. Jei domitės, 
nusiųskite 1 dol. sau adresuo
tame (ir su pašto ženklu) voke: 
NCFE „Money Helps”, P.O. Box 
34070, San Diego, C A 92163- 
4070. Yra daug bendrovių, 
kurios siūlo veltui patarimų, 
brošiūras, bet čia būtų sunku jas 
visas paminėti.

11. Moterys ir investavimai'

Calvert Group (Mutual-fund 
bendrovė iš Maryland) išspaus
dino šią brošiūrą „Investing’ 
Your Way: A. Personai Econo- 
my and Investment Program for 
Women”. Jei domitės, skambin
kite 800-743-4683.

Yra sakoma, kad tie, kurie 
klausia, daug žino. O sužinoti ir 
mokytis nėra niekada vėlu. Todėl, 
jeigu domitės ąr jums reikia 
žinoti, skambinkite, rašykite ir 
prašykite informacijos bei bro
šiūrų. Kaip matote, daugumą jų 
galima gauti nemokamai.

Naudotasi medžiaga ir „Chi
cago Tribūne” (Your Money 
1995.9.7 „Free Enterprise” Liz 
Pulliam).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

jo valandėlės, lietuviškos 
mokyklos, chorai, tautinių 
šokių vienetai — tai lyg ir mūsų 
gyvybės kraujas, tai tąsa tarp 
dabarties ir ateities. Turime 
daug įvairių organizacijų, komi
tetų, vienetų ir sambūrių, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu 
padeda vargstantiems žmonėms 
Lietuvoje. Taigi mums, lietu
viams, kurie turime daugiau ir 
galime aukoti, pasirinkimas yra 
didelis. Tik turime atminti 
viena — pirmenybę skirti savo 
išlikimui čia svetimame krašte, 
o tada pagalba Lietuvos žmogui.

Tarp lietuviškų ir amerikie
tiškų organizacijų, prašančių 
aukų skirtumas yra tas: lietu
viškų organizacijų surinktos 
aukos beveik 100% nueina tam 
reikalui, kam jos renkamos, nes 
mūsų žmonės dirba be atly-, 
ginimo, savo darbą ir sugebė
jimus aukodami bendram 
tikslui. Kitaip yra su amerikie
tiškom organizacijom — dažnai 
net 90% jų surinktų aukų eina 
administracijai, algom ir t.t., o 
tik 10% aukotojų pinigų 
atitenka tam, kam jie buvo skir
ti. O dar pridėkime įvairias 
„netikras” organizacijas, ku
rios, pasivadinę gražiais var
dais, išnaudoja nieko bloga 
nenujaučiančius žmones. 
Amerikoje yra įsteigtos net 
kelios įstaigos sekti ir vertinti 
labdaringas organizacijas. Tai: 
Philanthropic Advisory Service 
(PAS) of the Council of Better 
Business Bureaus ir National 
Charities Inforpiation Bureau 
(NCIB). Abi įstaigos seka labda- 

, ringas organizacijas bei jų dar
bus, ir yra nustatę įvairias 
taisykles, kurių labdaringos or
ganizacijos turėtų laikytis, kad 
gautų šių įstaigų patvirtinimą. 
PAS įstaigos pjęzidentas sako, 
kad tik 30% labdaringų organi
zacijų atitinka;jų nustatytoms 
taisyklėms. J* A S kas du 
mėnesiai išleidžia pranešimą 
apie labdaringas organizacijas 
„Give būt give vvisely”, kuris 
kainuoja 2 dol., o gruodžio mėn. 
tą pranešimą galite gauti nemo
kamai, nusiuntę jiems voką su 
55 centų ženkliuku.

NCIB kas keturis mėnesius 
išleidžia pranešimą „Wise giv- 
ing guide”. Šį pranešimą gali
te gauti nerftojkamai, paskam
binę telefonu 212-929-6300.

Šios įstaigos iflųoda tokius pa
tarimus aukotojams:

1. Niekada neduokite ir paš
tu nesiųskite pinigų. Prie jūsų 
durų atėjusio aukų rinkėjo, ar
ba telefonu paskambinusio 
aukų prašytojo pirmiausia

fr

paprašykite rašytos infor
macijos apie jų organizaciją ir 
gerai su ja susipažinkite,, prieš 
aukojant. Niekada neaukokite ! 
labdaringai organizacijai, kuri 
prašo aukos, kad jūs galėtume- , 
te laimėti dovaną. '

2. Patikrinkite prašančią lab
daringą organizaciją, pa
skambinę savo Better Business 
Bureau arba jūsų valstijos la
bdaringų organizacijų registra
cijos įstaigoms. Ir tik tada 
aukokite.

3. Atsargiai su panašių vardų 
labdaringomis organizacijomis. 
Yra labdaringų organizacijų, 
kurios pasivadina panašiais 
vardais, kurie atrodo, kaip senų 
ir patikimų organizacijų vardai.

4. Pasitikrinkite, ar jūsų auka 
yra nurašoma nuo federalinių 
mokesčių. Yra organizacijų, ku
rios atleistos nuo federalinių 
mokesčių, bet jų aukotojai ne
gali nusirašyti aukų. Tą galite 
patikrinti, paskambinę IRS 
numeriu 800-829-1040.Taip pat 
atminkite, kad, jei jūs už savo 
auką ką nors gaunate, saldai
nių, bilietus į kokį renginį ar 
pan. — tos dovanos kainą turi
te atimti nuo mokesčių nura
šomos sumos.

Aukų reikalingų lietuviškų 
organizacijų pasirinkimas 
didelis. Jeigu jūs neturite jų 
adresų, kreipkitės į Socialinių 
reikalų tarybą ir mes jums at
siųsime jų vardus, adresus ir ką 
jos atlieka.

Birutė Jasaitienė

MILŽINIŠKAS GRYBAS

Septynmetis Vytautas iš Tvir
tovės alėjos savo tėvų sode, 
esančiame už Garliavos, rado 1 
kg 300 g (8.76 sv.) sveriantį ba
ravyką. Baravyko kepurės 
skersmuo 28 cm (11 colių). Tai 
pats didžiausias baravykas, 
kauniečių atneštas j „Kauno 
dienos” redakciją per paskuti
niuosius metus.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

OAK LAWN 
REALTY 
5931 W. 87 St 
Oak Lawn, IL 60453

GREIT
PARDUODA

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 Rm. 312-778-3971 
Fax. 708-499-7006 Pager 312-306-0307

9^2
ACCENT REALTY,5265 VVest 95th Oak Lawn, lllrnpis
Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir- 
•kime ir pardavime, mieste ir 
,’priemiesčiuose.

•Nektoojamo tilto 
pirkime v pardavime 
•Čikagos apylinkėse ii

OLSICK&COJNC. 
1180 State Street 
Lemort, Illinois 60439

MARMA STONIKAS Stokite: 
Realtor® Bus. 708.257.7100 

tgjįffigž], Res, 708.969.3732

RE/MAX REALTORS (312) 586-5959 (708) 425-7161
RIMAS L. STANKUS

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

Onlujį21.
KMIECIK REALTORS
7922 S. Polaskį Rd.

4365 S. Archec Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

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

PRO REALTY
Parduoda „daluxa” 7 kamb. „con- 
do”, 8956 W. Sllvardaie Dr„ 151 
South, Orland Pk., 2 auto prijungtas 
garažas Atviras apžiūrėjimui sak- 
mad., gruodžio 3 d., 12-4 v. p.p. 
Daugiau informacijų suteiks: Barnios 
Padgurskls, tai. 312-776-7100. 
pager 312-614-3427. PRO REALTY par
davimui turi ir daugiau namų bei „con- 
dos” Čikagoje ir priemiesčiuose.

MARIE POVVELL & ASSOCIATES, INC, REALTORS* 
BETTER HOMES AND GARDENS*- 7
6505 Gult Blvd.
St. Pete Beach, FL 33706

/u<i ir. r.

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 

2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-776-1486

Office: (813) 360-2727 
Toli Free: (800) 352-7325 
Fax: (813) 360-3626 
Res: (813) 360-2329

ra
JOSEPH A. MIEŽELIS

IEŠKO darbo

REALTOR*

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!

Dvi moterys iš Lietuvos ieško bet 
kokio darbo.

Tel. 312-776-5112

FOR SALE
Great income opportunity. Maint- 
Free, brick 3 flat.
Diamond R.E. 708-458-9900

FORRENT '

57 m. Iletuvėmoteris 

ieško be kokio darbo. 
Tel. 312-925-9644

FOR SALE

VILNIUJE, Senamiestyje ir KAUNE. Lais
vės Alėjoje, nuomojami butai. Naujai išre- 
montuoti amerikietišku stiliumi su baldais 
ir telefonu Laisvi nuo gruodžio mėnesio 
Skambinti: JAV (310) 541-1464 arba 
Vilniuje 44-78-25.

Ii Uatuvoa parduodami labai gražūs, 
įvairūs gintaro karoliai, medalijonai su įšalu
siais vabzdžiais, rožančiai, gintariniai pa
veikslai, Aušros Vartų Marijos gintarinis 
paveikslas, įvairūs lininiai audiniai, išaus
tas Tautos himnas Pristatome arba pa
siunčiamo Kreiptis: 708-S5S-6599.

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

MISCELLANEOUS IEŠKO BUTO

4. Vartotojams
„The Federal Trade Commi

ssion” spausdina kelioliką kny
gelių, skirtų vartotojams (con- 
sumers), pvz., „Job Ads, Job 
scams and 900 Numbers”, 
„Work at Home Schemes” ir 
„Telemarketing Fraud”. Skam
binkite - 202-326-2222. •

Jei pageidaujate, kad jūsų 
asmeniški finansiniai doku
mentai nebūtų prieinami smal
suoliams, užsisakykite brošiūrą 
„Plain Talk about Financial 
Privacy”, Vanguard Group of 
Valley Forge, PA, telef. 
800-662-7447. O vartotojai, turį 
bėdų su prekybininkais, gali 
gauti brošiūrą ,,How to Resolve 
Your Consumer Complaint”, 
kuri yra paruošta National

Pensija

T. Rowe Price firma siūlo 
lengvai naudojamą kompiuterio 
medžiagą (IBM softvvare) už 15 
dol., kad padėtų planuoti pensi
jon išėjimą — skambinkite — 
800-5414041. Nemokamai gali
te gauti tą pačią versiją raštu, 
skambindami 800-541-8460.

Pioneer Funds Bostone — 
800-622-0181 — turi pensijon 
išėjimo planavimo lapus 
(vvorksheets). Tiems, kurie 
netrukus išeina į pensiją, The 
American Association of Retired 
Person’s Investment Program 
from Scudder, siūlo brošiūrą 
„Understanding IRA Distribu- 
tions”. Skambinkite 800-322- 
2282.

Užsisakykite šventėms jau dabar! 
20 svarų statinaitė — $33 
8 svarų statinaitė — $19

Skambinkite:
708-532-5951 arba 708-687-5677 po 5 vai. p.p. 

Pristatome UPS

STASYS BARAS 
Audio kasete ir CD

Dainuoja lietuviškai įvairių openj arijas. Stuttgardo symfoninis 

orkestras. Diriguoja Darius Lapinskas ir Aleksandras KučiOnas 

Audio kasetė -10 dol. Su persiuntimu 12 dol.

CD -15 dol. Su persiuntimu 17 dol.
Gaunamos DRAUGE 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

r

, REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Gydytojas stažuotės laikotarpyje (nuo 
1.1.96 iki 4.1.96) nori išsinuomoti 
kambarĮ su virtuvės privilegija Los 
Angeles mieste, Kalifornijoj. Skambin
kite: 312-737-6901.

HELP WANTED

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208</2 Weat 95th Street 

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

J K 8 CONSTRUCTION
j „Shingle" stogai ir visų rūšių 
, apkalimai (siding): medžio, alu- 

miniaus ir kt.. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas,tel. 708-969-2658.

SIŪLOME DARBUSI

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

Ali Caro,
Employmont Agoncy 

Tol. 312-738-7900



JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba | 
Informacijos Skyrius

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

ŽVILGSNIS J LIETUVOS 
EKONOMIJĄ, ( r »< ■ r

EKONOMINĖ GRĖSMĖ 

EKONOMINĖS 

LRANTIJOS

Ekonominių tyrimų centras 
paskelbė apžvalgą „Lietuvos na- 
cioųalinis saugumas: ekonomi
nė grėsmė ir ekonominės garan- 
tijos’Ą Apžvalgoje, su kurios 
ištraukomis supažindina „Lie
tuvos aidas”, sakoma, jog eks
pertų nuomone, 1996-2000 m. 
kasmet reikės grąžinti užsieniui 
paskolas ir palūkanas, kurios 
sudarys 6-7 proc. Lietuvos vals
tybės biudžeto.

Rimta grėsmė šalies ekonomi
jos saugumui — kontrabanda. 
Statistikos departamento duo
menimis, Vokietija per 9 praėju- 
sių'rr.ėtų mėnesius į Lietuvą 
eksportavo 30,000 tonų degti
nės. Lietuvos muitinės duome
nimis, iš Vokietijos importuota 
tik... 3,000 torų. Galima teigti, 
kad yra realus pavojus Lietuvai 
tapti. kontrabandos tiltu tarp 
Ftytųu Vakarų, pažymimu eks
pertų -apžvalgoje.

Grėsmę kelia ir besiplėtojanti 
finansų sektoriaus krizė, kuri 
gali iš esmės pakirsti Lietuvos 
ūkį. Ekonominių tyrimų centro 
duomenimis, daugiau kaip 60 fi- 
nansinų:bendrovių per paskuti- 
nid^3yWfl$tus rinko pinigus iš 
žmonių, beveik visos jos bank
rutavo. Prarasti gyventojų in
dėliai viršija 100 mln. dolerių.

Finansų krizės pradžia — Lie
tuvos komercinių bankų bank
rotai. Iš 27 užregistruotų 
komercinių bankų jau bankru
tavo ar buvo likviduoti 10. Kyla 
grandininė bankų bankroto re
akcija.

S Parlamentas menkai kontro
liuoja vyriausybės veiklą, todėl 
didėja politinis nestabilumas ir 
valstybinio valdymo krizė. Kon
kreti jos išraiška — korupcija, 
kurios mastą įvertinti sunku. Pa- 
.šaulio banko tyrimų duomeni
mis^ verslininkai per metus ky
šiams išleidžia nuo 50 iki 
200,000 litų.

Pagal rugpjūčio mėnesį atlik- 
tu§ visuomenės apklausos tyri
mus, Seimu nepasitiki 69 proc. 
apRTaūstųjų. Tokia pat dalis gy
ventojų^ nepasitiki ir vyriau
sybe. Toks aukštas nepasitikė
jimas valstybinio valdymo insti
tucijomis ludija didelę politinę 
bei ekonominę riziką ir lems po
litikos permainas šalyje, prog
nozuoja Ekonominių tyrimų 
centras. .

i KAS FINANSUOS
BŪTINGĖS TERMINALĄ?

Lapkričio 9-10 d. Lietuvoje 
lankėsi Europos rekonstrukcijos 
ir plėtros banko atstovai, kurie 
anksčiau sakė turį įdomių pa
siūlymų finansuoti Būtingės 
naftos terminalo statybą. Ta
čiau jokių konkrečių rezultatų 
dviejų dienų derybose nepasiek

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

4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00

$____________
$____________
$ _____ 12.00
$____________

Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
VISO

Siuntėjas________ _

Tel. Tel.

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

CanadaLOE 5A6 tel. 905-643-3334.

•Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.
•Mes galime palydėti Jus važuojant j Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis

ta. Sutarta, kad Europos bankas 
per dvi savaites pateiks savo 
pasiūlymus raštu, kuriuos Lie
tuva galės svarstyti.

Po poros dienų Lietuvos ener
getikų ir finansininkų delegaci
ja išvyko į JAV derėtis su ter
minalą projektuojančios bendro
vės „Fluor Daniel” ir EXIM 
banko, finansuojančio statybą, 
vadovais. Pasak energetikos mi
nistro Arvydo Leščinsko, su EX- 
IM banku bus deramasi dėl 12.5 
proc. rizikos mokesčio, kurį Lie
tuva nori sumažinti. Pasak mi
nistro, Lietuvą patenkintų 4-6 
proc. rizikos mokestis. Jei EX- 
IM bankas nenusileis, bus ieš
koma kitų finansuotojų.

JAV EXIM bankas jau skyrė 5 
mln. dolerių paskolą detaliam 
terminalo projektavimui. Viso 
EXIM bankas numatęs ter
minalo statybai suteikti 80 mln. 
dolerių lengvatinę paskolą, 
tačiau su sąlyga, kad kitą pusę 
finansuos pati Lietuva. Lietuvos 
netenkina EXIM banko reikalau

jamas paskolos didelis rizikos 
mokestis.

PASKOLA KLAIPĖDOS
NAFTOS TERMINALUI

Lietuvos vyriausybė suteikė 
valstybės garantiją Olandijos 
bankui „ABN AMRO Bank N. 
V.”, kuris suteiks 10 mln. dol. 
paskolą Klaipėdoje statomo naf
tos terminalo įrangai įsigyti. 
Paskola bus suteikta 5 metams 
už ne didesnes kaip 8.6 proc. 
metines palūkanas. Paskola bus 
gauta per, Vilniaus banką. Tai 
bus pirmoji užsienio paskola 
Klaipėdos terminalui statyti. 
Viso tikimasi gauti apie 40 mln. 
dolerių paskolų, kurioms reikės 
vyriausybės garantijos.

Bendrovės „Klaipėdos nafta” 
direktorius Pranas Šidiškis 
žinių agentūrai BNS sakė, kad 
pinigus tikimasi gauti dar 
šiemet, o kitų metų birželį jau 
ketinama paleisti terminalo 
pirmąją eilę.

„Klaipėdos nafta” rekonstruo
ja ir stato mazuto bei šviesių 
naftos produktų eksporto ir im
porto terminalą. Bendrovę įkūrė 
Klaipėdos naftos įmonė, ekspor
tuojanti Rusijos mazutą ir JAV 
bendrovė „Lancaster Steel Co. 
Ine.” Jos savininkai broliai 
Vytautas ir Algis Didžiuliai iš 
Kolumbijos, Pietų Amerikos, į 
Lietuvos naftos pramonę in
vestuos apie 40 mln. dolerių. 
Visos investicijos į Klaipėdos 
naftos uostą vertinamos maž
daug 80 mln. dolerių.

VAKARŲ BANKAS - 
„KOMOS BŪSENOJE”

Finansinius sunkumus pati
riančio Vakarų banko taryba 
derasi su Komercinių bankų 
asociacijos prezidentu, finansų 
eksministru Eduardu Vilkeliu,

Gavėjas

kad šis taptų Vakarų banko 
prezidentu ir banko valdytoju, 
iš šių pareigų atsistatydinus 
Petrui Kravtui.

Susipažinęs su Vakarų banko 
Klaipėdoje padėtimi, Eduardas 
Vilkelis kol kas neapsisprendė. 
„Lietuvos rytui” jis sakė, kbd 
vien Vakarų banko darbuotojų 
pastangomis banko jau nepa
vyks išgelbėti, tam reikia visos 
eilės priemonių. Pasak kan
didato į vadovus, iki šiol neaiš
kus Vakarų banko paskolų išda
vimo mechanizmas, bankas ta
po nemokus, o paskolinti pinigai 
negrįžta. Finansų eksministro 
teigimu, banko krizė jau yra 
faktas, tačiau jo būklė jokiu 
būdu nėra beviltiška. Pasak E. 
Vilkelio, bankas yra „komos 
būsenoje”.

Vyriausybė jau padėjo Vakarų 
bankui, rugsėjo mėnesį išleisda
ma 30 mln. litų vertės vertybi
nių popierių emisiją, kurią 
išpirko Lietuvos komerciniai 
bankai.

Vakarų banko akcininkai spa
lio mėnesį nutarė padidinti 
banko kapitalą iki 75 mln. litų. 
Dabar įregistruotas kapitalas 
yra 35 mln. litų. Tačiau kan
didatas į valdytojus mano, kad 
vien didinant kapitalą, banko 
išgelbėti nepavyks.

KIEK LITŲ VERTAS JAV 
DOLERIS?

Pastaruoju metu žurnalistai 
pamėgo klausti valdžios atsto
vų, kodėl lito kursas pastovus 
JAV dolerio atžvilgiu, nors in
fliacija Lietuvoje bent dešimčia 
kartų peraugo savo „giminaitę” 
Amerikoje. Į šį klausimą oficia
lieji asmenys atsako, jog valiu
tos kurso fiksavimo metu litas 
buvo atpigintas, paliekant atei
čiai tam tikrą jo nuvertėjimo

AMERICAĄr NBROADl ,NC-
5058 S. Archer,,Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888

CZECHftS’USUC, 
HtfflCARYANDPOUUft 

rU/DRIYE VACATI• xt(Mt K «*M« ATM. v ** •

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

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

OUT OF STATE — 1-(800)-342-5315

KALĖDINĖ DOVANA
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE"

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje, rūkytos mėsos produktų rinkinį.
$98.0016A — 16 kfl- $85.00ISA —13 kO. $70 0010A -10 kg.

1. Jautienos Išpjova, kumpis „Turistinis" 3 kg. 3 kg. 2 kg.
2. Kiaulienos Išpjova, kumpis „Kaimo” 1 kg. 1 kg. 1 kg.
3. Kiaulienos Išpjova, karbonadas 1 kg. 1 kg. 1 kg.
4. Lašiniai „Naminiai” 2 kg. 2 kg. 2 kg.
5 Dešros:

šalto rūkymo 2 kg. 2 kg. 1 kg.
Karšto rūkymo 2 kg. 2kg. 1 kg.

6 Dešrelės:
aprūkytos „Grill" 2 kg. 1 kg. 1 kg.
aprūkytos „Turistinės" 2 kg. 1 kg. 1 kg.

15 kg. 13 kg. 10 kg.
(33 Ib.) (28.6 Ib) (22 Ib.)
$2.96 Ib. $2.97 Ib. $3.18 Ib.

„VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos — JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja vokiškos
gamybos mašinas, produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos patikrintoe Veterinarijos 
Tarnybos.

Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos, čekius rašyti: DS ENGINEER- 
ING, Ine. Užsakymai priimami telefonu, fax'u arba paštu.

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

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

ALL PHONES
1-708-974-4410

DS ENOINEERINO, Ine. 
12421 ARCHER Ava. 
LEMONT, III. 60439

rezervą, kurį mes dabar ir 
semiame, rašo „Lietuvos ryte” 
ekonomikos daktaras Gitanas 
Nausėda. Mokslininkas rašo, 
kad viena pagrindinių teorijų, 
paaiškinanti įvairių pasaulio 
valiutų santykius, yra perkamo
sios galios pariteto principas. 
Įvairiais neoficialiais ir kaip G. 
Nausėda vadina — šiurkščiais — 
vertinimais, pagal perkamąją 
galią doleris dabar vertas 3-3.5 
lito. Tai reiškia, kad Lietuva jau 
peržengė „pasipriešinimo ribą”, 
kuri siekia maždaug pusantro 
karto.

Dr. Nausėda rašo, kad tas 
„takas” buvo ne rožėmis klotas 
— pakeliui valstybė susikrovė 
nemažą užsienio prekybos defi
citą ir didėjančią valstybės 
vidaus bei užsienio skolą, vietos 
įmonių pelno norma priartėjo 
prie nulio, o jų finansininkų 
išteklių nebepakanka ne tik 
plėtrai, bet ir elementariai 
gamybos reprodukcijai.

Kita vertus, optimistai teigia 
matą šviesą tunelio gale, kadan
gi gamyba atsigauna, litas pa
tikimas, o valstybės užsienio 
valiutos atsargos didėja. G. 
Nausėda sako, kad abiejų pusių 
argumentai rimti, todėl kalbėti 
apie įsisenėjusio ginčo dėl lito ir 
JAV dolerio santykio atomazgą 
dar ankstoka.

Buvusiam vadovybės nariui

A.tA.
Dipl. inž. EUGENIJUI MANOMAIČIUI

mirus, jo žmonai IRENAI ir sūnums su šeimomis 

reiškiame giliausią užuojautą.

Vyrija „Plienas” išeivijoje

Mūsų klubo nariui
A.tA.

ALGIRDUI KARAIČIUI
mirus, jo žmoną, klubo narę VIKTORIJĄ, dukrą 
AUŠRINĘ, sūnų GINTARĄ, visus giminaičius ir ar
timuosius gilaus liūdesio valandoje širdingai užjau
čiame ir drauge liūdime.

Daytono Beach Lietuvių klubas

M t A

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.
North Slde

3000 N. Milvvaukee 
Tel. 312-489-4999

Far North
4801 W. Peterson 
Tel. 312-725-9500

Tel. 706-267-2034 
Fax 706-267-6682

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

VERSLO PASAULIO
• Vilniaus „BNA Market”

direktorius A. Zuokas pasakojo 
dienraščiui „Respublikai”, kad 
jo statomas viešbutis „Mag- 
num” Trijų kryžių kalno papė
dėje laiku nebus atidarytas dėl 
statybininkų kaltės ir valdžios 
trukdymų. Šis liuksusinis 25 
kambarių viešbutis su kavine 
jau turėjo pradėti veikti pernai. 
Dėl pasivėlavimo viešbutį ati
daryti, A. Zuokas kaltina 
remontuoti pastatą pasamdytą 
suomių firmą „Rebuilders”, 
kuri tapo nemoki. Taip pat 
pastato privatizavimo teisė
tumą du kartus tikrino proku
ratūra ir „dar 16 komisijų”. Prie 
sunkumų atrodo prisideda ir fi
nansavimo stoka.

Prieš metus Lietuvos vystymo 
bankui buvo pateiktas prašy
mas dėl 1.1 mln. dol. paskolos, 
tačiau projektas dar nėra banko 
priimtas. „BNA Market” taip 
pat ketina greitu laiku pasi
rašyti sutartį su JAV firma 
„McDonalds” kitais metais 
atidaryti Gedimino prospekte 
160 vietų greito patarnavimo 
„McDonalds” restoraną. Šiam 
projektui įvykdyti A. Zuokiui 
reikės dar apie 600-700,000 dol. 
remontuoti patalpas.

Rima Jakutytė

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. gruodžio mėn. 2 d.

Mūsų artimam prieteliui

A. t A.
VIKTORUI VAITKUI

Amžinybėn iškeliavus, sunkioje skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną TERESĘ, dukteris 
REGINĄ, SIGUTĘ, JŪRATĘ, sūnų KASTYTĮ su šei
momis ir kartu liūdime.

Mt. Olive, IL.
Dr. Augustinas ir Maria Laučiai

Myliniam Vyrui ir Tėvui

A.tA.
ALGIUI KARAIČIUI

mirus, jo žmoną VIKTORIJĄ, sūnų ir dukrą bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Alfonsas ir Bronė Nakai 
Vincas ir Marytė Derenčiai 
Viktorija Dėdinienė 

Sunny Hills, FL

A.tA.
ALGIRDUI KARAIČIUI

Amžinybėn iškeliavus, giliame liūdesyje 
likusiems — žmonai VIKTORIJAI, dukrai 
AUŠRINEI, sūnui GINTARUI, jų šei- 
moms ir visiems giminėms bei artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Jonas, Vanda, Saulius, Rantona ir Rimas 

Stankai

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

| vieną pusę
Vilnius $380
Riga $380
Tallinn $380
Minsk $380

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

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

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE P ARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

LEMONT 12401 S ARCHER AVĖ. (A DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.

TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 
ALL PHONES 

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

t t
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vyresniųjų lietuvių centre,

„Seklyčioje”, gruodžio 6 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
sveikatingumo paskaita. Kalbės 
dr. Kastytis Jučas, odos ligų spe
cialistas. Nepraleiskite progos 
pagilinti žinias. Po paskaitos — 
kaip paprastai — bendri pietūs. 
Visi kviečiami ir laukiami. 
Atvykite!

Vytautas ir Staselė Paulio- 
niai, čikagiškiai, sveikina savo 
gimines, prietelius ir pažįs
tamus, čia JAV ir kituose kraš
tuose šv. Kalėdų ir Naujų 1996 
Metų sulaukusius, ir linki jiems 
geros sveikatos ir pasisekimo jų 
reikaluose, o broliams tėvynėje
— ištvermės ir apdairumo nepa
kartoti klaidos, kuri jiems ir 
mums galėtų būti lemiamoj'i. 
Šia proga taip pat pristmena 
„Draugą” ir jo nenuilstamus 
bendradarbius, prašydami jų 
nepavargti, nepasimesti šiosė 
lemtingose Lietuvai dienose, o, 
mėgindami bent iš dalies atsily
ginti už visas jų pastangas, pri
deda 100 dol. kalėdinę dovaną.

Lietuvos Partizanų globos 
komitetas praneša, kad už įteik
tus 3,500 dol. partizanų tarybai
— Lietuvos laisvės kovos sąjū
džiui, kuris susidarė iš „Šilo” 
koncertų, buvo gauta tarybos 
pirmininko Jono Čeponio at
skaita. Pinigai panaudoti parti
zanų ar jų šeimų laidotuvėms, 
transportui, salių nuomai. 
Partizanų Lietuvoje niekas 
neremia, jie neturi savo patalpų 
nei transporto priemonių. Tai 
buvo pirmoji konkreti parama 
Lietuvos partizanams. Globos 
komitetas kviečia visus geros 
valios tautiečius pagelbėti parti
zanus savo aukomis, ypač artė
jančių švenčių proga. Juk 
partizanų beliko vos keli šimtai. 
Aukos nurašomos nuo mokes
čių. Siųsti L.P.G. FUND 2711 
W. 71st St., Chicago, IL 60629.

Dailininkė Regina Jauto- 
kaitė, Chicago, IL, ne kartą yra 
nusipirkusi nemažai leidinių iš 
mūsų knygyno. Ji yra padova
nojusi apie 500 knygų Lietuvoje 
Rietavo miestelio bibliotekai. 
Dabar vėl įsigijo daug knygų 
„Drauge”. Dėkojame už su
teiktą galimybę tėvynėje esan
tiems tautiečiams skaityti 
užsienyje išleistus lietuviškus 
leidinius.

Irena ir Petras Lukoševi
čiai, Etobicoke, Ont., Canada, 
už kalėdines atvirutes ir 
kalendorių atsiuntė „Draugui” 
100 dol. auką. Palaima mūsų 
dienraščiui gauti dosnią auką iš 
rėmėjų, kurie, nepaisant nuoto
lių, jo neužmiršta. Nuoširdžiai 
dėkojame.

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

(sk)

Kūčios Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, ruošiamos gruo
džio 15 d., penktadienį, 6:30 vai. 
vak., didžiojoje salėje. Būtinai 
reikia užsisakyti stalus arba 
pavienes vietas iki gruodžio 12 
d. Rezervacijas priima Aldona 
Palekienė tel. 708-448-7436 ar
ba Nijolė Stelmokienė tel. 
708-257-6846. Kūčias ruošia ir 
visus kviečia PLC renginių 
komitetas.

Koks šiandien jaunimas
Lietuvos kaimuose? Lietuvos 
keliais ir keleliais apie 1,200 
mylių pravažiavo Misijos vaikui 
ir šeimai atstovai šį rudenį. Ap
lankė 15 kaimo Žemės ūkio mo
kyklų Aukštaitijoje ir Žemaiti
joje, bendravo su moksleiviais, 
mokytojais. O dabar — gruodžio 
8 d., penktadienį, 7:30 vai. vaka
re, kviečia Čikagos ir apylinkių 
lietuviškąją visuomenę į vaka
ronę Jaunimo centro kavinėje. 
Programoje bus pateikti įspū
džiai iš kelionės, pailiustruoti 
skaidrėmis, bus atsakoma ir į 
publikos klausimus.

x TRANSPAK praneša:
„Nuo š.m. spalio 1 d. Vyriausy
bės nutarimu padidinti mini
malią mėnesinę algą — iki 180 
litų. Taip pat nustatytas naujas 
minimalus gyvenimo lygis — 80 
litų”. Siuntiniai ir komercinės 
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL, tel. 
312-436-7772. (sk)

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

(sk

x A.a. Janinos Žitkuvienės 
atminimą pagerbdami laido
tuvių dalyviai Lietuvos naš
laičiams suaukojo $320 ir per 
Eugenijų Bartkų atsiuntė 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetui. Aukojo: Halina 
Žitkus, Stasys ir Ona Budėjai, 
Gediminas ir Birutė Biskiai, 
Sofija Plenienė, Eugenijus ir 
Danguolė Bartkai, P. ir M. 
Ruliai, Aldona ir Julius Klygiai, 
Stasys Jokubauskas, Stasys ir 
Elena Briedžiai, Stefanija Bar
nius, Ona Rušėnas, Pranas Bud
nikas, X.Y. ir M.M. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojams dėkojame! 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629.

(sk)
x DĖMESIO VIDEO APA

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

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)

x Juozas Bacevičius patar
naus namų, apdraudų, „income 
tax” reikalais ir gaunant vaira
vimo teises. Casa Blanca R.E., 
6529 S. Kedzie, Chicago, IL, 
tel. 708-403-7334.

(sk.)
x Automobilio, namų ir li

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

(sk)

x A.a. Julijos Šaulienės at
minimą pagerbdama, dr. Biru
tė Ciplįjauskaitė paskyrė $150 
— vieno Lietuvos našlaičio me
tinį pagalbos mokestį. Reiš
kiame užuojautą velionės arti
miesiems, o aukotojai dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas.

(sk)

x „Versmė” — vienintelė 
radijo laida skirta Lietuvos pra
eičiai, kiekvieną šeštadienį 10 
v.r. per WNDZ 750 AM kviečia 
kartu versti istorinius pusla
pius, klausant autentiškų įrašų 
bei amžininkų prisiminimų. 
Sekmadieniais 10 v.r. 750 AM 
bangomis siūlome pabendrauti 
su pramogine laida „Vairu” — 
žaisminga muzika, spalvingi 
kultūriniai pranešimai. O dar
bo dienomis 4 v. p.p. neužmirš
kite „Piko valandos” — išsa
miausio žinių iš Lietuvos šalti
nio šiame krašte — per WNDZ 
750 AM. Lithuanian News Ra- 
dio, PO Box 1161, Oak Park, 
IL 60304, o red. tel. 700- 
386-0556.

(sk)
x A.a. Algirdo Ješmanto,

savo vyro atminimui, Aldona 
Ješmantienė paaukojo $500, 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų glo
bos būreliui. Auka bus panau
dota sušelpti bedalius vaikus 
Šilalės rajone. „Saulutė” nuošir
džiai dėkoja už auką ir prasmin
gą Algirdo Ješmanto prisimi
nimą.

(sk)
x „Saulutė” Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms 
šeimoms Lietuvoje: Frances 
Buckman $200, a.a. jos motinos 
Agnės Skaldaitis Kudirka atmi
nimui; Jūra ir Darius Gvidai 
$25, a.a. Liudviko Krono atmi- 
nimuki; Sigita ir Gediminas 
Damašiai $100; Laima 
Garbonkienė $230. Labai ačiū! 
„Saulutė”, 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. TAX 
ID #36-3003339.

(sk)
x MANKŠTOS VALANDĖ

LĖ! „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, kviečia į talką 
šeštadienį, gruodžio 9 d., Pasau
lio lietuvių centre, Lemont 
padėti krauti siuntinius į sunk
vežimį. Renkamės žemutinėje 
mašinų aikštelėje 9:45 vai. ryto. 
Sunkvežimis atvažiuoja 10:00 
vai. ryto. Dėkojame už pagalbą.

(sk)
x „Čiurlionio pasaulis” 

Lietuvių Dailės muziejuje, Le
mont, IL. gruodžio 3 d., sek
madienį, 1 vai. p.p. Programą 
atlieka pianistai Sonata ir Ro
kas Zubovai. Kviečiame visus.

(sk)
x Jei reikia įsigyti vairavi

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

x Visus maloniai kvie
čiame į įdomų koncertėli — 
valandėlę „MISTIKA” sekma
dienį, gruodžio 17 d., 12:00 
vai. p.p, Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont. Savo atsilankymu 
įvertinsime ne tik mūsiškių, bet 
ir japonų bei kiniečių dalyva
vimą programoje, kurios pelnas 
— paremti našlaičius, daugia
vaikes šeimas ir vaikus su 
negalia Lietuvoje. Visų laušime 
su kavute ir užkandėliais. 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.

(sk)
x Prieš užsisakydami pa

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

(sk.)

DAUG RANKŲ DIDŽIĄ NAŠTĄ 
NEŠA

Antrasis Draugo fondo narių 
suvažiavimas buvo š.m. lapkri
čio 18 d. Jaunimo centre, Čika
goje. Jau prieš 9 v.r. Čiurlionio 
galerijoje registravosi nariai. 
Suvažiavimas prasidėjo punktu
aliai 10 v.r. Jį atidarė DF 
direktorių tarybos pirm. Bro
nius Juodelis, sveikindamas vi
sus atsilankiusius ir džiaugda
masis, „kad visi bendromis 
jėgomis sėkmingai auginame tą 
fondą, o pasiekti rezultatai — 
visų jūsų nuopelnas”. Jis pa
kvietė visus pagerbti mirusiuo
sius DF narius, rėmėjus ir skai
tytojus atsistojimu bei tylos mi
nute. Po to kun. dr. Viktoras 
Rimšelis,MIC, sukalbėjo invo- 
kaciją, kurioje iškėlė lietuviško 
žodžio svarbumą, sakydamas, 
kad tai kelias, vedąs į mūsų 
tautos šviesesnę ateitį: „Norime 
tą žodį išlaikyti, kad jis rodytų 
kelią, kuriuo turime eiti. Lin
kiu, kad tas žodis pasiektų tautą 
ir būtų naudingas”.

Suvažiavimo prezidiumą su
darė: suvažiavimo pirm. dr. 
Kazys Ambrozaitis, sekretorė 
Aldona Šmulkštienė ir DF di
rektorių t-bos pirm. Br. Juo
delis.

Dr. Kazys Ambrozaitis pabrė
žė, kad šiame suvažiavime bus 
diskutuojama tik DF klausi
mais. Priėmus darbotvarkę, 
buvo nominacijų ir balsavimo 
komisijų sudarymas. Nominaci
jų komisiją sudarė: dr. Petras 
Kisielius, dr. Antanas Razma ir 
dr. Leonardas Šimutis. Į balsų 
skaičiavimo komisiją įėjo An
tanas Juodvalkis, Jonas Vazne- 
lis ir Antanas Paužuolis.

Žodžiu sveikino „Draugo” vyr. 
red. Danutė Bindokienė, „Drau
go” administratorius Pijus 
Stončius, Katalikų spaudos 
draugijos pirm. dr. A. Razma.

A. Šmulkštienė perskaitė 
(Ramunės Kubiliūtės parašytą) 
pereito suvažiavimo protokolą, 
kuris buvo priimtas plojimu.

Br. Juodelis padarė išsamų 
DF direktorių tarybos prane
šimą, kuriame minėjo: DF di
rektorių T-bos veiklą; DF lėšas. 
Pasidžiaugė, kad dabar DF yra 
445,353 dol.; išlaidas, kurių per 
2 metus susidarė 10,118 dol.; DF 
grabės narius, kurių iki šiol yra 
115, narių — 989 ir rėmėjų — 
532. Pranešimą baigė, dėkoda
mas visiems nariams ir rėmė
jams už dosnumą, vyr. red. D. 
Bindokienei, moderatoriui kun. 
dr. V. Rimšeliui, DF įgalio
tiniams, talkininkams ir „Drau
go” personalui, J. Kupriui ir J. 
Paškui bei DF T-bos ir Kontro
lės komisijos nariams už ma
lonų bendradarbiavimą ir pasi
tikėjimą. (Pranešimas buvo iš
spausdintas „Drauge” 1995.11. 
25).

Jonas Vaznelis, investavimo 
komisijos pirmininkas, pranešė 
apie komisijos veiklą. Komisiją 
sudaro: dr. A. Razma, Algis Stri
kas ir J. Vaznelis. Komisija po
sėdžiauja kas 3 mėn., apsvarsto 
esamą rinkos ir DF padėtį. In
vestuojama per Oppenheimer 
bendrovės viceprez. Albiną 
Kurkulį į pasirinktą bendrovę, 
ar fondą. Gautą iš DF iždo ka
pitalą yra investavę į 23 skir
tingas įmones - bendroves bei 
fondus. Š.m. lapkričio 15 d. DF 
investavimo sąskaitos vertė 
buvo 496,035.91 dol. 1995 m. 
„Draugo” paramai yra pažadėję 
30,000 dol., anksčiau yra davę 
27,000 dol. iš palūkanų. J. Vaz
nelis dar supažindino ir su in
vestavimo komisijos darbo gai
rėmis - taisyklėmis.

Ižd. Br. Juodelis išdalino jo 
parengtą DF finansinę apyskai
tą apimančią 1995 m. 10 mėn.

x Septynių dienų kelionė 
laivu SS Norway Karibų jūroje 
nuo $798. Į kainą įskaitoma 
lėktuvo bilietai ir kelionė laivu. 
Dėl informacijos skambinkite: 
T. Lesniauskienei, Travel 
Centre, Ltd., tel. 708-526-0773.

(sk)

(1.1.95 iki 11.1.95).
Kontrolės komisijos aktą per

skaitė komisijos pirm. Marija 
Remienė. Komisija rado, kad 
pajamų ir išlaidų knygos yra 
vedamos labai tvarkingai ir turi 
visus pateisinamuosius doku
mentus. Komisija išreiškė ižd. 
Br. Juodeliui pagyrimą už stro
piai ir sąžiningai atliekamą dar
bą.

Po šių finansinių pranešimų 
buvo klausimų, susietų su pra
nešimais. Į juos buvo išsamiai 
atsakyta ir viskas paaiškinta. 
Dr. K. Ambrozaitis pabrėžė, jog 
DF direktorių t-ba žiūri, kad DF 
pagrindinis kapitalas nebūtų 
paliestas, kad visos išlaidos 
būtų apmokamos iš DF palūka
nų. Administratorius Pijus 
Stončius sakė, kad aukos bus 
panaudotos „Draugo” pagerini
mui. 27,000 dol. buvo panaudo
ta mašinoms remontuoti (jų re
montas iš viso kainavo 60,000 
dol.). Kun. dr. V. Rimšelis 
nurodė, kad ir paštas, ir 
popierius brangsta ir, ką mari
jonai gauna iš „Draugo”, tą vėl 
jam su kaupu grąžina, nes daro 
įvairius pataisymus.

Registracijos komisijos pirm. 
Antanas Valavičius pranešė, 
kad dalyvauja 33 DF nariai su 
676 balsais; dalyvauja dar ir 
kiek svečių.

Dr. P. Kisielius, nominacijų 
komisijos pirm., paaiškino, kad 
reikia išrinkti 3 narius į t-bą, 
nes jie buvo išrinkti tik 1 me
tams. Kandidatais siūloma Vac
lovas Momkus, Jurgis Riškus, 
Kostas Dočkus, Vida Sakevičiū- 
tė ir Jonas Gradinskas. Į revizi
jos komisiją perrinkimui buvo 
siūlomas tik vienas kandidatas
— dr. K. Ambrozaitis, kuris, dr. 
A. Razmai pasiūlius ir suvažia
vimui sutikus, buvo renkamas 
„en bloc”. Kol buvo skai
čiuojami balsai, Br. Juodelis 
pranešė apie DF įgaliotinių 
veiklą. Jų yra 10, bet yra tik 
vienas suorganizuotas kom-tas 
DF padėti (V. Šeštokas, Los 
Angeles, CA), o kiti veikia pagal 
išgales pavieniui, o iš kai kurių
— nieko negirdėti. Apgailes
tavo, kad nei New Yorke, nei 
Bostone nėra DF atstovų. Yra 
dedamos pastangos, bet sunkiai 
sekasi išvystyti su įgaliotiniais 
geresnę veiklą. Atsakydamas į 
klausimus, Br. Juodelis nurodė, 
kad iki šiol tik kaip organizacija 
tik JAV LB krašto v-ba yra 
įstojusi į DF nariu. Kitos or-jos 
(„Vyčiai), ateitininkų Federaci
ja, skautų s-ga) nėra įstojusios 
nariais, nors jų atskiri asmenys 
stipriai remia DF. Dr. A. Razma 
išreiškė pageidavimą, kad būtų 
gera, jog ir or-jos stotų DF 
nariais, pvz., ateitininkų, 
medikų korp. „Gaja” jau yra 
narė.

Pradedant diskusijas, suvažia
vimo pirm. dr. K. Ambrozaitis 
iškėlė „Draugo” dienraščio 
svarbą ir nurodė, kad 3 institu
cijos palaiko „Draugą”, tai ma
rijonai, Draugo fondas ir Katali

kų spaudos dr-ja, kuri rūpinasi 
redakcija, nes nuo redakcijos 
priklauso prenumeratų augi
mas ir t.t. Kun. dr. V. Rimšelis 
kėlė mintį, kad reikėtų „Drau
ge” laikas nuo laiko parašyti 
pranešimų, kad „Draugas” 
laukia palikimų. Vyr. red. D. 
Bindokienė pastebėjo, kad svar
biau yra daugiau naujų skaity
tojų. Ji taip pat pabrėžė, kad 
„Draugas” pasidarė mūsų išli
kimo simbolių ir yra daugiau 
nei dienraštis. Jei „Draugas” 
dings, išnyksime ir mes. „Drau
gas yra lietuviškas gyvybės lai
das. „Draugas” nebijo pasisa
kyti įvairiais klausimais ir dėl 
to yra pavojingas Lietuvos biu
rokratams. Labai svarbu naujos 
prenumeratos.

Tuo tarpu balsų skaičiavimo 
komisija baigė skaičiuoti balsus 
ir A. Juodvalkis, tos komisijos 
pirm., paskaitė duomenis. 
Balsavo 34 asmenys, 2 balsų 
lapai buvo sugadinti. Kaip gavę 
daugiausia balsų, į DF direk
torių t-bą buvo išrinkti: V. 
Momkus, K. Dočkus ir J. Riš
kus. Kandidatais liko V. Sake- 
vičiūtė ir J. Gradinskas.

Suvažiavimą baigė dr. K. Am
brozaitis, dėkodamas suvažia
vimo dalyviams ir kviesdamas 
suvažiavimą baigti Lietuvos 
himnu.

Bet čia dar tik viena dalis šios 
svarbios dienos, kita dalis — DF 
pokylis JC didžiojoje salėje. Va
kare į gražiai išpuoštą salę, prie 
šventiškai padengtų stalų, rin
kosi gausus būrys „Draugo 
draugu”, kur svečius šiltai 
sveikino dail. Ados Sutkuvienės 
gražiai išpuoštoje scenoje šūkis.

Pokylį pradėjo V. Momkus ir 
pakvietė DF garbės narę, ilga
metę JC direktorę, visuomeni- 
ninkę Ireną Kriaučeliūnienę va
dovauti šiam vakarui.

Pasveikinus visus, I. Kriau- 
čeliūnienė trumpai kalbėjo apie 
„Draugą”, švenčiantį 86-šių m. 
sukaktį. „Per tuos ilgus metus 
mūsų lietuviška spauda, šiuo at
veju „Draugas”, auklėja ir 
moko ir jaunimą, ir organizaci
jas, ir visą tautą”, sakė ji. I. 
Kriaučeliūnienė pabrėžė, kad 
visuomenė ir spauda palaiko 
viena kitą. „Mūsų 'Draugas’ ne 
kartą paliečia, žaizdas, bet ne 
tam, kad jas skaudintų, bet kad 
jas gydytų, nes iškeliamos prob
lemos sukelia diskusijas, kurios 
vertos apgalvojimo”. Toliau ji 
citavo prof. St. Šalkauskį. „Ži
nokime, jog spausdintas žodis 
yra kasdieninis tautos penas, 
nuo kurio priklauso jos morali
nė ir net fizinė sveikata. Teesie 
mums spausdintas žodis šventas 
ir tegul niekas nedrįsta jo pa
reikšti be atsakomybės jaus
mo”. Skatindama remti DF ir 
„Draugą” I. Kriaučeliūnienė 
užbaigė Thomas Jefferson žo
džiais: „Labiau norėčiau gyven
ti krašte, kuris neturi vyriau
sybės, bet turi laikraštį, negu 
krašte, kuris turi vyriausybę, 
bet neturi laikraščių!”

Toliau vyko meninė dalis, ku
rią atliko visų mėgstami solis
tai Margarita ir Vaclovas Mom-

.Žiburėlio” mokiniai (ii kairės): An- 
ka* Nuotr Lydos Budrienės

kai. Jie padainavo „Auksiniai 
lapai” duetą iš „Sidabrinės 
dienos”, muz. Br. Budriūno, 
„Debesėliai” — m. Juozo Ka
roso, „Vakaro žvaigždutės” — 
Schumano, Saulenės, ir Gintaro 
duetą iš „Pamario pasakos”, 
muzika Aloyzo Jurgučio, libre
tas Danutės Bindokienės. Jiems 
akompanavo muz. Ričardas Šo
kas. Solistai buvo publikos šiltai 
sutikti ir iššaukti pakartojimui. 
Jie dar padainavo „Tėvynė Lie
tuva”, muz. Algimanto Bražins
ko. Daina irgi buvo palydėta 
gausiais plojimais. Margaritai 
Momkienei buvo įteikta gėlių 
puokštė, o Vaclovui Momkui 
prisegta gėlė.

I. Kriaučeliūnienė pakvietė 
kun. dr. V. Rimšelį pradėti va
karienę malda. O po skanios, 
Onos Norvilienės kelių patie
kalų vakarienės, I. Kriaučeliū
nienė priminė, kad DF švenčia 
jau antrą gimtadienį. Dėl to ji 
pakvietė Br. Juodelį tarti žodį, 
nes jis yra DF dir. t-bos pirmi
ninkas ir DF reikalams skiria 
daug energijos ir laiko.

Br. Juodelis sveikino visus, 
susirinkusius pagerbti „Drau
gą” ir paremti DF. Draugo fon
das yra finansinė jėgainė, pa
dedanti „Draugui” išsilaikyti. 
Jis dėkojo už iki šiol suteiktą 
paramą, nes šiandien DF jau pa
siekė Vi milijono! Reikia tikėtis, 
kad per ateinančius 2 m. pasiek
sime ir milijoną! Jis pasidžiau
gė sklandžiai ir gražiai praėju
siu DF suvažiavimu, sakė, kad 
„matant 'Draugo’ darbuotojų 
pastangas, man yra malonu 
dirbti, kai yra puikūs rezultatai. 
Bet jų nebūtų be jūsų! Tai ben
dro darbo rezultatai!” Kadangi 
yra švenčiamas DF antrasis 
gimtadienis, tai jis pakvietė V. 
Momkų ir Dalią Sokienę uždeg
ti 2 žvakutes ir atnešti gimta
dienio pyragą į salės priekį. O 
Irena Kriaučeliūnienė paragi
no: „Pabandykime surasti bent 
po vieną naują DF narį, kad 
išlaikytume laikraštį”. Tada 
buvo pagiedota „Ilgiausių me
tų!”, o po to įteikti diplomai 
garbės nariams. (Diplomai buvo 
dail. A. Sutkuvienės meniškai 
paruošti). Irena Kriaučeliū
nienė skaitė jų pavardes, o jie po 
vieną ėjo prie scenos, kur Br. 
Juodelis pasveikino kiekvieną, 
o D. Sokienė įteikė po gėlę. 
Įvairaus laipsnio diplomus 
gavo, salėje dalyvavusieji, 
garbės nariai: Gražina Jim 
Liautaud (aukščiausio laipsnio, 
diplomą priėmė B. Jasaitienė); 
I laipsnio: dr. L. ir I. 
Kriaučeliūnai, Lietuvių fondas 
— priėmė M. Remienė; II laips
nio — Vanda Prunskienė, dr. L. 
ir Z. Šimučiai; III-jo laipsnio: dr. 
K. ir M. Ambrozaičiai, Br. ir P. 
Endrukaičiai, D. Bindokienė, A. 
ir A. Braziai, P. Dirda, V. En- 
drijonas, dr. A. ir O. Garūnai, J. 
ir O. Gradinskai, B. Jasaitienė, 
dr. P. Jokubka, Br. ir R. Juode
liai, dr. F. ir p. Kaunai, dr. P. 
ir S. Kisieliai, V. ir M. Momkai, 
A. ir M. Pranckevičiai, R. ir R. 
Pukščiai, dr. A. ir A. Razmos, 
M. Remienė, kun. dr. V. Rimše
lis, J. ir R. Riškai, J. ir A. 
Šernai. A. Sutkuvienė, V. ir A. 
Šmulkščiai, S. Žilevičius. Ki
tiems garbės nariams diplomai 
buvo išsiųsti paštu.

DF žodžiu sveikino JAV LB
Krašto v-bos pirm. Regina Na- 
rušienė, sakydamas, kad LB re
mia „Draugą” ir jį rems!

I. Kriaučeliūnienei už sklandų 
ir puikų šio vakaro programos 
pravedimą buvo įteikta gėlių. R. 
Šoko orkestras pradėjo šokius J. 
Strauss „Mėlynojo Dunojaus” 
valsu. Ir ilgai sukosi šokėjų po
ros erdvioje salėje, ilgai dar 
šnekučiavosi svečiai, vaišinda
miesi DF labai skaniu gimta
dienio pyragu, džiaugdamiesi 
DF augimu ir linkėdami, kad jis 
vis galėtų padėti mielajam 
„Draugui” ilgus ilgus metus 
lankyti mūsų namus ir jungti 
mus į vieną lietuvišką šeimą!

Aldona Šmulkštienė


