
i

THE LITHUANIAN VVORLD-WIDE DAILY2ND CLASS MAIL
December 9,1995

Lietuvos vadovai 
pasirašė narystės 

Europos Sąjungoje
prašymą

Vilnius, gruodžio 8 d. (BNS)
— Penktadienį, pasirašęs ofi
cialų Lietuvos prašymą stoti į 
Europos Sąjungą, Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
pareiškė, kad narystė Europos 
Sąjungoje reikš, kad „Lietuva 
nebebus ‘pilkoje zonoje’ ir turės 
pagrindą tolimesniam savo eko
nominės, politinės ir socialinės 
sistemos vystymui”.

Šį dokumentą taip pat pasi
rašė Lietuvos ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius 1 
vai. po pietų Prezidentūros kre- 
dencinių raštų teikimo salėje 
įvykusioje ceremonijoje. Minist
ras pirmininkas Adolfas Šle
ževičius pareiškė, kad Lietuvos 
pastangos įstoti į Europos Są
jungą yra negrįžtamas bei di
namiškas procesas.

Ketvirtadienį Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas pa
sirašė tą pačią dieną Seime pri
imtą deklaraciją, pareiškiančią 
pritarimą Lietuvos prašymui 
stoti į Europos Sąjungą. Po ilgų 
diskusijų Seimas pritarė, kad 
Respublikos prezidentas ir mi
nistras pirmininkas pateiktų 
oficialų pareiškimą, prašant 
narystės Europos Sąjungoje bei 
siektų, kad prasidėtų derybos 
dėl narystės šioje organizacijo
je. Seimo specialiame pareiški
me, be kita ko, sakoma, kad 
šiam tikslui pritaria šalies 
visuomenė ir pagrindinės poli
tinės partijos. Už šį pareiškimą 
balsavo 76 Seimo nariai, prieš
— 2; susilaikė 1.

Prezidentas Brazauskas pažy
mėjo, kad Lietuva jau seniai 
ruošėsi šiam žingsniui ir kad 
dabar jau sulaukė tinkamo lai
ko oficialiai prašyti pilnos na
rystės Europos Sąjungoje. „Ži
noma, tai dar nereiškia, kad 
tuoj pat tapsime Europos Sąjun-
gos nare”, pabrėžė prezidentas,

Tautininkai susilaiko dėl 
Lietuvos narystės Europos

Sąjungoje
Vilnius, gruodžio 7 d. (AGEP)

— Seimo Tautininkų frakcija su
silaikė, Seimui priimant pareiš
kimą, kuris pritartų Lietuvos 
prezidento paraiškai stoti į 
Europos Sąjungą.

Tautininkų frakcijos seniūnas 
Leonas Milčius ketvirtadienį

JAV — didžiausia 
investuotoja

Lietuvoje
Vilnius, gruodžio 4 d. (AGEP)

— Iki spalio 1 dienos Lietuvoje 
buvo 958 bendros su užsienio 
kapitalu įmonės. I jas investuo
ta daugiau kaip 110 milijonų do
lerių. Vidutiniškai vienai įmo
nei tenka 114,000 dolerių 
investicijų.

Pagal investicijas pirmą vietą 
užima JAV — 31.5%. JAV yra 
investavusi į 73 Lietuvos 
įmones. Antroje vietoje yra 
Vokietija, kuri, investavusi į 
227 Lietuvos įmones, turi 18.6*% 
bendrų su užsienio kapitalo 
įmonių. Trečioje vietoje yra 
Švedija, kurios investicijų dalis 
yra 9.1% 38 įmonės .

Anksčiau šiuo požiūriu pirma
vusi Didžioji Britanija dabar yra 
penktoje vietoje, rašo „Lietuvos 
rytas”.

pastebėdamas, kad laukia rim
ti pasiruošimo darbai. Tačiau, 
kalbėjo Lietuvos valstybės vado
vas, to darbo nebūtų galima at
likti, neįteikus šio prašymo.

Lietuvos Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas pažymėjo, 
kad pasirašydama šį prašymą, 
Lietuva jaučiasi tampanti suvie
nytos Europos dalimi.

Ceremonijoje dalyvavęs Pran
cūzijos ambasadorius Philippe 
de Suremain, kalbėdamas visų 
Lietuvoje dirbančių diplomatų 
vardu, pabrėžė, kad Europa ne
abejoja dėl Lietuvos politinio 
noro įstoti į Europos Sąjungą. 
„Viliamės netrukus jus matyti 
savo šeimoje”, pareiškė Prancū
zijos ambasadorius, pridurda
mas, kad Lietuvos priėmimas į 
Europos Sąjungą bus naudingas 
visai Europai, nes tai padidins 
viso kontinento saugumą.

Po pasirašymo ceremonijos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, atsakydamas BNS kores
pondento klausimą, pasakė, kad 
dabar jau viliasi, kad Lietuva 
gaus pilną narystę Europos 
Sąjungoje dar prieš šio šimtme
čio pabaigą, nors anksčiau skep
tiškai žiūrėjo į tokią galimybę. 
Anot prezidento, po Madride 
gruodžio 16 d. vyksiančios Eu
ropos šalių vadovų konferenci
jos, į kurią buvo pakviesti ir 
asocijuotų šalių vadovai, bus 
aiškiau, kada galės prasidėti 
derybos dėl pilnos narystės 
Europos Sąjungoje.

Prezidento ir ministro pirmi
ninko pasirašytas prašymas 
įstoti į Europos Sąjungą netru
kus bus įteiktas Ispanijai, kuri 
šiuo metu pirmininkauja Euro
pos Sąjungai. Jau pirmadienį, 
gruodžio 11 d., Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Povilas 
Gylys įteiks prašymą Ispanijos 
valstybės sekretoriui Europos 
reikalams Madride.

spaudos konferencijoje nerima
vo, kad narystės pareiškimo 
projekte visiškai nekalbama 
apie Lietuvos kultūros, kalbos, 
nacionalinių vertybių išsaugo
jimą.

Tautininkų sąjungos frakcijos 
seniūnas ir šios sąjungos vice
pirmininkas sakė, kad, tauti
ninkų nuomone, būtina pareng
ti valstybinę integracijos į Euro
pos Sąjungą programą, suderin
tą su visomis šalies politinėmis 
partijomis, kad ji nebūtų kei
čiama, keičiantis politinei val
džiai. Visuomenė, anot jo, 
privalo būti geriau informuota 
apie galimus įstojimo į Europos 
Sąjungą padarinius. Reikia aiš
kiai suvokti, jog Lietuva, kurio
je 30% gyventojų dirba žemės 
ūkyje, nesugebės nei konkuruo
ti bendrojoje rinkoje, nei sub
sidijuoti tokio didelio procento 
žemės ūkio produkcįjos gamin
tojų.

Leonas Milčius kritikavo pro
jekto teiginį, kad narystė 
Europos Sąjungoje „laiduos 
ekonominę bei socialinę pa
žangą”. Pasak jo, nereikia 
apgaudinėti šalies gyventojų, 
nes iš pradžių bus sunkiau gy
venti. Tautininkai ketina pasiū
lyti pataisas projektui ir balsuo-

Lapkričio 23 d. Vilniaus senamiesčio aikštėje netoli Visų šventųjų bažnyčios ir Jaunimo teatro 
buvo atidengtas paminklas rašytojai „Lazdynų Pelėdai”. Tai paminklas dviems seserims 
Ivanauskaitėms — Sofijai Pšibiliauskienei (1867-1926) ir Marijai Lastauskienei (1872-1957), kurios 
abi rašė Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu. Rašytojos Vilniuje pragyveno daug metų. Skulptūros 
autorė Dalia Matulaitė bronzinėse figūrose įamžino dvi tvirtabūdes, švelnias moteris, tarsi poilsio 
valandėlei prisėdusias ant kraičio skrynios.

Nuotr. R. Jurgaičio „Lietuvos ryte”

Pagrindinės Seimo frakcijos 
susitarė dėl Konstitucijos 47 

straipsnio papildymo
Vilnius, gruodžio 7 d. (AGEP) 

— Septynių Seime atstovauja
mų partijų jungtinė darbo grupė 
ketvirtadienį suderino ir 
pasirašė susitarimo dėl Konsti- 
cijos 47-ojo straipsnio papildymo 
ir jo įgyvendinimo konstitucinio 
įstatymo pagrindinių nuostatų 
protokolą.

Visiškai arba su nedidelėmis 
išlygomis susitarimą pasirašė 
Centro Sąjungos, LDDP, Demo
kratų Partijos,Krikščionių De
mokratų Partijos, Politinių Ka
linių ir Tremtinių Sąjungos, 
Socialdemokratų Partijos ir Tė
vynės Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) atstovai.

Iš Seime atstovaujamų poli
tinių partijų susitarimo nepasi
rašė tik Tautininkų frakcija, su
silaikanti dėl Lietuvos narystės 
Europos Sąjungoje. Tautininkų 
frakcija Seime turi keturis na
rius.

Kaip žinoma, Konstitucijos 47 
straipsnis, kuris draudžia žemę 
parduoti užsieniečiams, trukdo 
Lietuvos integracijai į Europos 
Sąjungą. Siekiant pakeisti šį 
Konstitucijos straipsnį, būtinas 
pagrindinių Lietuvos partijų su
tarimas, nes šalies pagrindinį 
įstatymą pakeisti galima tik 
dviem trečdaliais visų Seimo 
narių balsų.

Partijos susitarė dėl pagrin
dinių nuostatų, kurios bus 
įrašytos Konstitucijos 47 str. pa
pildyme ir jo įgyvendinimo 
konstitucinių įstatymų pro
jektuose. Protokole pažymima, 
kad Konstitucijos papildymas 
bus suformuluotas, nepaliekant 
galimybių įvairiai interpretaci
jai.

Žemės nuosavybės teisės sub
jektai, pagal kontrolinius akcijų 
paketus, bus skirstomi į nacio
nalinius (Lietuvos) ir užsienio 
subjektus, dalyvaujančius Lie
tuvos ekonomijoje. Tiek Lietu
vos piliečiams, tiek Lietuvos 
ekonomijoje dalyvaujantiems 
užsieniečiams bus leidžiama įsi
gyti nuosavybėn tik ne žemės 
ūkio paskirties žemės sklypus,

tų už Seimo pareiškimą tik tuo 
atveju, jeigu jų pataisoms Sei
mas pritars.

Milčius pabrėžė, kad tautinin
kai nėra prieš narystę Europos 
Sąjungoje, tačiau mano, kad jai 
reikėjo labiau pasiruošti.

kurie būtini jų tiesioginei 
veiklai skirtų pastatų ir įrengi
nių statybai bei naudojimui. 
Tuo tarpu žemės ūkio, miškų ar 
kitokią žemę, kuri reikalinga ne 
tiesiog pastatams, bet komer
cinei veiklai, Lietuvos piliečiai 
ir užsieniečiai galės tik nuomo
ti.

Iki Lietuvos pilnateisės narys
tės Europos Sąjungoje teisė 
įsigyti žemės sklypus galės būti 
suteikta tik tiems užsieniečiams 
ar užsienio įmonėms, kurių sa
vininkai yra iš Europos Sąjun-

Vyriausybė susirūpinusi 
bankų padėtimi

Vilnius, gruodžio 7 d. (AGEP) 
— Vyriausybė pateiks Seimui 
pravesti specialų įstatymą, ku
ris leistų valstybei nemokamai 
perimti iš bankų akcininkų jų 
akcijas tais atvejais, kai tų 
bankų veikla taps labai rizik
inga, pranešė ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius ket
virtadienį įvykusioje spaudos 
konferencijoje. Pasak jo, įstaty
me bus nustatytos tam tikos są
lygos, pagal kurias bus spren
džiama, ar bankas jau rizikin
gas, ar ne. Tokie įstatymai 
veikia daugelyje pasaulio vals
tybių, teigė premjeras. Toks 
įstatymas yra priimtas ir Esti
joje.

A. Šleževičius teigė, kad Klai
pėdos „Vakarų banko” ir kai 
kurių kitų bankų padėtis kelia 
vyriausybei susirūpinimą, todėl 
ji ieško būdų išvengti didesnės 
bankų krizės. Tuo tikslu Lietu
voje šiomis dienomis dirba Pa
saulio Banko misija.

Vyriausybės vadovas įsitiki
nęs, kad Lietuvoje nėra sąlygų 
tokiai bankų krizei, kokia ištiko 
Latviją, tačiau, jo nuomone, bū
tina sugriežtinti bankų priežiū
rą. „Bankų sistemos stabilumo 
išlaikymas yra vienas svarbiau
sių vyriausybės ir Lietuvos Ban
ko rūpesčių”, teigė A. Šleževi
čius.

Didžiausių finansinių proble
mų šiandien turi du Lietuvos 
komerciniai bankai — „Vakarų 
bankas” ir ,,Aurabankas”. 
„Vakarų bankui” reikia maž
daug 80 milijonų litų finansinės 
paramos, kurios jau kelinta sa
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Lietuva pasirašė laisvos 
prekybos sutartį su EFTA

gai priklausančių valstybių ar
ba iš valstybių, priklausančių 
1989 m. Paryžiuje įsteigtai 24 
valstybių grupei, teikiančiai pa
galbą Vidurio Europos vysty
muisi ir prisidedančiai prie jos 
integracijos į Vakarų ekonomi
ką.

Lietuvos ekonomijoje dalyvau
jantys užsieniečiai bei jų įmonės 
galės sklypus nuomoti ilgam lai
kui. Jie galės įsigyti žemę tik po 
to, kai bus atstatytos Lietuvos 
piliečio teisės į šią žemę ir kai 
nuosavybė bus įregistruota.

Konstitucinis įstatymas įsiga
lios kitą dieną po to, kai įsiga
lios sutartis, pagal kurią Lie
tuva tampa Europos Sąjungos 
asocijuota nare.

vaite vyriausybėje ir bankuose 
ieško banko savininkai ir vado
vai.

„Aurabanko” akcijas, kurias 
valdo „Luokės” grupė, vyriau
sybė siūlo perimti valstybės 
naudai už simbolinę kainą, nors 
savininkai už jas prašo 5 mili
jonus litų. Ar akcijos bus perim
tos, priklausys nuo Seimo spren
dimo. Šiam bankui trūksta maž
daug 40-50 milijonų litų.

Lietuvos vyriausybė tikisi 
Pasaulio Banko paramos ir 
konsultacijų, kaip pirmiausia 
padėti „Vakarų bankui” ir 
„Aurabankui”. Šiemet abu ban- 
kai patyrė finansinių problemų, 
kurių neišspręs be vyriausybės 
ir Lietuvos banko pagalbos.

Pasaulio Banko Vilniaus sky
riaus tarnautojas Mantas No- 
cius sako, kad Pasaulio Banko 
parama Lietuvos bankininkys
tei gali būti kiek apčiuopiames- 
nė, Vilniuje pradėjus veikti nau
jam Pasaulio Banko bankinin
kystės specialistui Peter Mo- 
deen. Jis atstovaus bankui viso
se trijose Baltijos šalyse.

Lietuva, be to, derisi su Pa
saulio Banku dėl vyriausybės 
vertybinių popierių pardavimo 
bankų blogoms paskoloms fi
nansuoti. Tokia išeitis galima, 
panaikinant „Žemės ūkio ban
ko” ir kitų šalies bankų blogas 
paskolas, prieš savaitę pranešė 
premjeras A. Šleževičius. „Būtų 
labai svarbu vertybinių popie
rių sąskaita finansuoti blogas 
paskolas ir specialiai tam 
tikslui įkurtąją instituciją — 
vadinamąja blogų paskolų ligo-

Vilnius, gruodžio 7 d. (AGEP) 
— Lietuvos pramonės ir preky
bos ministras Kazimieras Kli
mašauskas Lietuvos vyriausy
bės vardu ketvirtadienį pasirašė 
laisvos prekybos sutartį su Eu
ropos Laisvos Prekybos Asocia
cija (EFTA), kuri pirmą kartą 
išplėtė savo prekybinius ryšius 
į buvusios Sovietų Sąjungos ad
ministruotą teritoriją.

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos Teisės ir tarptau
tinių sutarčių departamento di
rektorius Darius Jurgelevičius 
kalbėdamasis su korespondentu 
sakė, kad pasirašytoji sutartis 
liudija, jog Lietuva ir toliau in
tegruojasi į Vakarų Europos 
ekonominę sistemą.

Šveicarijos kalnų kurorte Zer- 
matt panašias sutartis su EFTA 
ketvirtadienį pasirašė ir Latvi
jos bei Estijos atstovai. Europos 
Laisvos Prekybos Asociacijai 
priklauso Šveicarija, Norvegija, 
Islandija ir Liechtenšteinas, Eu
ropos Sąjungai nepriklausan
čios šalys. D. Jurgelevičius ta
čiau pabrėžė, kad Lietuvos pa
sirašymas EFTA sutarties ne
reiškia jokios prišpriešos Lietu- 
vo prašymui narystės Europos 
Sąjungoje.

Baltijos šalių ir EFTA sutar
tys įteisina laisvą prekybą pra
monės prekėmis ir perdirbta 
žemės ūkio bei žvejybos produk
cija. Prekyba žemės ūkio žalia
vomis bus reglamentuota dviša
lėmis sutartimis su atskiromis 
EFTA šalimis.

Įsteigtas energijos taupymo 
fondas

Vilnius, gruodžio 6 d. (AGEP) 
— Vyriausybė trečiadienį nuta
rė įsteigti energijos taupymo 
fondą. Jo tikslas — efektyviau 
išgauti ir naudoti energijos iš
teklius, vystyti energijos gamy
bą.

Lietuvos energetikos strategi
jos pagrindinės nuostatos nu
mato, kad 2015 metais bendro-. 
jo vidinio produkto energijos 
sąnaudos, palyginti su 1990 
metais, turi sumažėti 50%. Tai 
galima įgyvendinti tik visuo
tinai taupant energiją.

Energetikos ministras Ar
vydas Leščinskas sako, kad 
Lietuvoje yra didelės energijos 
taupymo galimybės — dabar 
vartojamos pirminės energijos

— Lietuvoje praėjusią savai
tę buvo šalta ir saulėta. Dieno
mis buvo tarp -5 ir -10 laipsnių 
Celsijaus (14-23 F) naktimis — 
tarp -10 ir -15 C (5-14 F) laips
nių. Rytinėje Lietuvoje net -18 
C (0 F). Savaitgaliui pranašau
jama šiek tiek šiltesnis oraš — 
dieną tarp -2 ir -7 C (19-28 F). 
Žymesnių kritulių nenumato
ma. Sniego Lietuvoje kol kas ne
daug.

— Naujasis NATO generali
nis sekretorius Javier Solana 
mano, kad NATO gali nedel
siant priimti sprendimą išplės
ti narių skaičių, jei Rusija 
agresyviai elgsis su artimiau
siais kaimynais. Tai susitikime 
su Estijos gynybos ministru 
Andrusu Oovel pareiškė Ispani
jos karinis atašė Estijoje Oc- 
tavio Moneva. Jis taip pat pa
tvirtino, kad Ispanija remia 
NATO plėtimą.

nine — siekti, kad tos paskolos 
sumažėtų”, kalbėjo premjeras.

EFTA sutartys su Latvija ir 
Estija nenumato jokio pereina
mojo laikotarpio, tačiau sutar
tis su Lietuva duoda jai penke
rius metus atsisakyti muitų kai 
kurioms pramoninėms pre
kėms.

Panašų pereinamąjį laikotar
pį laisvos prekybos sutartyje su 
Europos Sąjunga Vilniaus dip
lomatai vadino Lietuvos privi
legija, nes toks laikotarpis 
suteikia laiko ekonomikos per
tvarkymui ir leidžia Lietuvos 
gamintojams geriau pasiruošti 
konkurencijai su Vakarų 
pramone.

Agentūra Reuter cituoja EF
TA pareigūnus, kad sutartys su 
Baltijos valstybėmis yra „šiuo
laikiški prekybos susitarimai, 
kuriuose atsižvelgta į pastaro
jo meto pasikeitimus tarptauti
nės prekybos sferoje”. I jas 
įtrauktos konkurencijos taisyk
lės, intelektualinės nuosavybės 
apsaugos garantijos, valstybės 
paramos nuostatos ir kitos nuo
statos.

EFTA mano, kad minėtos 
sutartys pagyvins prekybą tarp 
Europos šalių, dalyvaujant 
Baltijos valstybėms, kitoms 
Vidurio ir Rytų Europos šalims.

Sutartys taip pat numato 
galimybę išplėsti jų galiojimą į 
paslaugų, investicijų ir kitas 
sritis.

EFTA jau turi tokias sutartis 
su Čekija, Slovakija, Lenkija, 
Bulgarija, Rumunija, Vengrija 
ir Slovėnija, Turkija ir Izraeliu .

poreikius galima sumažinti 
maždaug 25%. Tačiau tam rei
kia didelių investicijų, nuosek
liai kaupti lėšas, remti tik svar
biausius energijos taupymo dar
bus. Šiam tikslui, kaip numato 
Energetikos įstatymas, ir turi 
būti sudaromas Energijos tau
pymo fondas.

Vyriausybė patvirtino fondo 
nuostatus. Fondą valdys taryba, 
kurią finansiškai aptarnaus 
finansų ministerija, o tech
niškai ir organizaciškai — 
energetikos ministerija.

Fondo lėšų šaltiniai bus biu
džetas, užsienio paskolos, sub
sidijos, komercinių bankų pa
skolos, įmonių ir asmenų įnašai 
ir kiti. Iš fondo pinigų bus tei
kiamos paskolos energijos tau
pymo ir efektyvaus naudojimo 
programoms bei kitiems inves
ticiniams energetikos projek
tams, taip pat namų bei butų at
naujinimo ir šiltinimo projek
tams bei kitiems panašiems 
tikslams.

KALENDORIUS
Gruodžio 9 d.: Pal. Juan Die

go, indėnas, kuriam apsireiškė 
Švč. M. Marija Guadalupėje, 
Meksikoje, 1531 metais. Leoka
dija, Delfiną, Valerija, Vakaris.

Gruodžio 10 d.: Antras Ad 
vento sekmadienis. Melchija- 
das, Angelina, Spinduolė, Žyd
rė. 1948 m. Jungtinėse Tautose 
pasirašyta Žmogaus teisių de
klaracija.

Gruodžio 11 d.: Šv. Damazas 
I, popiežius (305-384 m.); Artū
ras, Valdis, Dirvone.

Gruodžio 12 d.:Švč. M. Mari
ja Gaudalupėje, Šv. Joana Pran
ciška de Chantal, vienuolė (mi
rė 1641 m.); Gilmintas, Vainė, 
Gaiva.

I
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PAŠNEKESYS APIE MOKSLEIVIŲ 
ŽIEMOS KURSUS

Rūtelė grįžo iš Kalakursų 
švytinti, pilna naujų minčių. 
Ten susirado naujų draugų. 
Man gera, kad jai patiko. Ta
čiau jos mama skambina ir sa
ko, kad Rūtelė užsidegusi vyk
ti į Žiemos kursus. Raminu ją, 
kad Rūtelė per jauna, tik atei
nančiais metais galėtų vykti į 
Žiemos kursus Dainavoje. Ojos 
mama porina: „Ne per jauna ir 
ne Dainavoje! Į šiuos Žiemos 
kursus kviečiami 9, 10, 11, 12 
ir net 13 skyr. moksleiviai, o 
kursai vyks ne Dainavoje, bet 
Kanadoje!”

Vos neapalpau. Kas drįsta 
laužyti tradicijas? Ne vien 
vyresni, bet visi moksleiviai 
kviečiami į Žiemos kursus, o 
kursai vyks Kanadoje!? Žvelg
dama į žemėlapį spėju, kad 
kelionė iš Čikagos truks beveik 
visą parą. Paskambinau kursų 
rengėjams, pasiruošusi jiems šį 
bei tą pasakyti. Na, jie man tą 
reikalą taip gražiai išaiškino, 
kad puoliau skambinti Rūtelės 
mamai ir jai šį bei tą pasakyti.

„Klausyk, sesut! Džiaukimės, 
kad gyvenam Čikagoje, kad Rū
telė turi daug progų bendrauti 
su lietuviais. Negalim sėdėt 
kaip karaliai ir džiaugtis, kad 
esam išeivijos sostinė. Jei 
Toronto moksleivių kuopa šiuo 
metu ypatingai reiškiasi, nori 
stiprėti pritraukdama naujų 
narių, jei šios kuopos globėjai 
kviečia visus moksleivius Kana- 
don, žada kursus šįmet ruošti 
prie Toronto, ar nebūtų krikščio
niška ir ateitininkiška priimti 
jų pasiūlymą. Mums gal nelabai 
patogu vykti Kanadon, bet ki
tiems ir į Dainavą nepatogu. 
Pvz., kai vyksta Kalakursai ka
nadiečiai neturi atostogų. 
Atsižvelkime į juos. Nevenkim 
pabandyti ką nors naujo. Įdomu 
gi vykti į neįprastą vietą! Tie 
kursai bus tarp Kalėdų ir Nau
jųjų Metų, prasidės gruodžio 27 
d., moksleiviams vis tiek atos

TAS MUSŲ JAUNIMAS
Moksleivių Ateitininkų sąjun

gos š.m. lapkričio 22-26 d. 
Dainavoje suruoštuose kalakur- 
suose dalyvavo 20 jaunų kur
santų ir maždaug tiek pat pasi
šventusių sendraugių ir stu
dentų, aukojusių savo laiką, kad 
kursai būtų sėkmingi.

Esame nuoširdžiai dėkingi as
menims šiuos kursus organiza
vusiems, juose paskaitas skai
čiusiems, mokiusiems, globoju
siems, bendravusiems, rūpinu
siems transportacija, gaminu
siems maistą. Ačiū dr. Vytautui 
Vygantui, dr. Vėjui Liulevičiui 
ir Astai Čuplinskienei už prog
ramos koordinavimą, paskaiti
ninkams — sės. Ignei Marijo- 
šiūtei, Laimai Šalčiuvienei, dr. 
Arvydui Žvgui ir mūsų visų 
mylimam Rwandos misionieriui 
kun. Hermanui Shultzui, ko
mendantui Vytui Čuplinskui, 
vadovams — Rimai Iešmantai- 
tei, Mėtai Landytei, Hariui 
Subačiui ir Vidai Žiedonytei. 
Dėkojame Gediminui, Artūrui 
ir sės. Viktutei už muziką, kuri 
kėlė kursų nuotaiką. Nuoširdi 
padėka šeimininkams Ramai ir 
Raimondui Kavaliauskams bei 
Aidai Bublytei, kurie atidėjo 
savo atostogų kelionę, kad 
galėtų padėti Moksleivių 
sąjungai. Jiems kasdien teko po 
12 vai. triūsti virtuvėje, kad 
kursantus gardžiai pavalgydin

togos.
„Ak, Barbute, kaip gražiai 

pašnekėjai! Atrodo, net pasigir
do kažkokia patriotinė muzika. 
Bet kaip Rūtelė nuvyks ton 
Kanadon?”

„Suprantu tavo rūpestį. Ži
nau, kad rengėjai organizuoja 
kelionę autobusiuku. Visais 
klausimais galima kreiptis į 
Astą Čuplinskienę, tel. (312) 
376-7375, o kursų kaina vos 
truputį didesnė nei pernai 
(infliacija)”.

Staiga Rūtelė nutvėrė telefo
no ragelį — jai rūpėjo sužinoti, 
ar ji, 10-to skyriaus moksleivė, 
tikrai gali vykti į Žiemos kur
sus.

„Taip Rūtele. Šįmet išimtina 
padėtis, nes rengėjai nori kur
suose turėti daug dalyvių. Jie 
mano, kad dalyvavimas kursuo
se paskatins moksleivių veiklą 
jū gyvenamuose miestuose. 
Ypač stipri veikla pastebima 
Klevelande ir Toronte, kruta 
moksleiviai ir prie Bostono.

„Ar bus panašu į Kalakursus, 
teta Barbute?”

„Rūtele, rengėjai sako, kad 
vienos tradicijos jie niekada 
nekeis, tai ideologinės prog
ramos. Minėjai, kad Kalakur- 
suose labai vertinote dr. Vėjo 
Liulevičiaus mintis. Jis kitomis 
temomis kalbės ir Žiemos kur
suose. Kiekvienos dienos tema 
bus susijusi su vienu iš atei
tininkų principų. Sužinosite 
apie ateitininkų veiklą Lietu
voje, ir apie kitus reikalus. Bus 
progos panagrinėti ir jūsų — 
jaunuolių rūpesčius. Spor
tuosite, dainuosite, juokausite... 
O šių Žiemos kursų tema — „Iš
ėjimas į pasaulį”.

„Jau žinau, teta, kad ateiti
ninkas pradeda nuo savęs, savo 
aplinkos ir neša Kristaus šviesą 
per pasaulį”...

„Matau, Rūtele, kad nebesi 
maža mergaitė, kad supranti...”

Barbutė

ti. Jie tai atliko su malonia šyp
sena. Ačiū!

Kartais kyla pagunda save 
paklausti: „O kam taip auko
tis?” Atsakymas rengėjams pa
aiškėjo stebint kursantų dalyva
vimą programoje. Paaiškėjo, kai 
matėme jų pastangas ir galėjom 
džiaugtis jų sugebėjimais su
prasti save, savo aplinką ir 
ateitininkų idealus. Šiuo 
džiaugsmu norisi pasidalinti su 
platesne ateitininkų šeima jai 
pristatant asmeniškus kursantų 
reagavimus į dr. Vytauto Vy
ganto pravestą pratimą „Kas aš 
esu?” Štai, kaip mūsų jaunimas 
aptaria save, atsakydamas į tą 
klausimą:

Berniukas 12 metų. Aš esu: 
žmogus, ateitininkas, Petras, 
katalikas, lietuvis, raudonplau
kis.

Berniukas 13 metų. Aš esu 
gudrus. Aš turiu kiek problemų 
su lietuvių kalbos gramatika, 
bet aš moku lietuviškai skaity
ti daug geriau. Aš esu indivi
dualistas.

Vyrukas 14 metų. Aš esu
žmogus, amerikietis, lietuvis, 
katalikas, sportininkas, drau
gas, mąstytojas.

Vyrukas 15 metų. Aš esu 
žmogus, kuris galvoja.

Vyras 15 metų. Aš esu 
žmogus, kuris, ką darau — kiek
vieną kartą mėginu daryti vis 
geriau.

Vokietijos ateitininkų šventėje mįslęs sprendžia moksleiviai, studentai ir sendraugiai.
Nuotr. M. Šmitienės

MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ VEIKLA 

TORONTE
Toronto moksleiviai ateiti

ninkai sudarė savo kuopos val
dybą: Stasys Kuliavas — kuopos 
pirmininkas; Arūnas Radke — 
vicepirmininkas; Mindaugas 
Vigelis — sekretorius; Vilija 
Petrauskaitė — iždininkė; Lidija 
Puterytė — ryšininkė. Globėjai: 
kun. Edis Putrimas, Dana Gra- 
jauskaitė ir Gabija Petraus
kienė.

Savo pirmame susirinkime 
moksleiviai užsiėmė labdaringu 
darbu. Gyvenimo sąlygoms pa
sunkėjus Toronto miesto arki
vyskupijoje padidėjo paklausa 
šalpai. Prisikėlimo parapija 
paskelbė negendančio maisto 
vajų lapkričio pirmo sekma
dienio Šeimos šventės Mišių 
proga. Parapijiečiai labai 
dosniai atsiliepė, sunešdami 
maistą į Mišias. Moksleivių 
ateitininkų darbas buvo tą 
maistą supakuoti, nuvežti į St. 
Francis Table vargšų valgyklą 
Toronto miesto centre ir tenai jį 
išpakuoti.

Tuojau po Mišių, moksleiviai 
susirinko trumpam pokalbiui ir, 
po bendrų pietų, moksleivių 
grupė su globėjais supakavę nu
vežė parapijiečių suaukotą 
maistą (du sunkvežimėliai 
maisto). Išpakavę maistą, 
moksleiviai apžiūrėjo valgyklą. 
Valgyklos vedėjas, Pranciškonų 
ordino Brolis Gregorijus ir tą 
dieną ten dirbusi savanorė 
moteris paaiškino kokiu pagrin
du valgykla veikia, kaip išsi
laiko ir kaip svarbi yra sava
norių pagalba. Iš lauko St. 
Francis Table valgykla atrodo 
kaip vienas (iš keletos) tame ra
jone esančių restoranų — niekuo 
nesiskiria. Tai išlaiko ją lan
kančių vargan patekusių žmo
nių savigarbą ir parodo jaut
rumą jiems, kaip žmonėms. Įė
jęs vidun, iš karto pajunti ypa
tingą atmosferą; užjaučiančią, 
savigarbą išlaikančią ir gražiu 
paprastumu dvelkiančią nuo
taiką. Visi darbininkai: virėjai, 
padavėjai, valytojai bei maisto 
pakuotojai yra savanoriai. Val
gykla pagamina vieną pilną 
valgį per dieną: savaitės metu 
pagamina vakarienę, o savait
galiais pilnus pietus. Pagal 
paaukoto maisto kiekį ji tiek 
įstengia padaryti. Pavalgę 
klientai kviečiami užeiti kavai 
ir arbatai į gretimą jaukų 
saloną,kur jiems nereikia stoti 
eilėn įsipilti kavos puoduką, bet 
kur jiems patarnauja savano
riai. Klientai moka, kiek kas 
išgali iki 1 dol. už valgį; o jei 
neišgali, valgo dykai. Prieš 
pradedant darbą ir jį užbaigus, 
Brolis Gregorijus praveda vi
siems savanoriams trumpą 
susikaupimą šalia salonėlio 
įsteigtoje koplyčioje. Moks-

Vyras 15 metų. Aš esu
žmogus, kitoks negu visi kiti 
šiame pasaulyje.

(Bus daugiau)

leiviams įspūdį paliko valgyklo
je aiškiai rodoma pagarba klien
tams ir ramumo nuotaika. Bro
lis Gregorijus kvietė mokslei
vius ateityje padirbėti valgyk
loje.

Prisikėlimo parapijos rėmuo
se, jau antri metai vyksta ka
lėdojimas specifiniai taikomas 
antrajai kartai parapijiečių, o 
šiais metais ypatingas dėmesys 
kreipiamas parapijos jaunimui, 
tame tarpe ir moksleiviams 
ateitininkams. Penktadienio va
kare, lapkričio 10 d., įvyko 
moksleiviams kalėdojimas kuo
pos pirmininko Stasio Kuliavo 
namuose. Kalėdojimą pravedė 
kun. Edis Putrimas. Mokslei
viai pasikvietė dar po vieną 
draugą (ne ateitininką) į kalė
dojimą. Kalėdojimo metu kal
bėta apie lietuviškų parapijų 
vaidmenį moksleivio gyvenime. 
Kun. Edis klausė: „Ar yra svar
bu, kad būtų parapija, kad būtų 
lietuviška parapija?” Mokslei
viai pasisakė, kad jiems para-, 
pija yra svarbi, nes jie įpratę ją 
lankyti ir turi' progą susitikti 
draugus, kuriuos ne visada ma
to savaitės metu. Kun. Edis taip 
pat klausė: Jei rytoj užsidarytų 
mūsų lietuviška parapija, ką da
rytumėte?” Moksleivių daugu
ma atsakė, kad jie jaustų rei
kalą burtis, kaip lietuviai — jie 
ieškotų galimybių burtis lietu
viškoms pamaldoms. Keletas at
sake, kad pamaldoms eitų į ar
timiausią vietinę anglišką pa-

Dr. V. J. VASAITIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

4817 W. 83 St., Burtoank, IL 
Tai. 708-423-8114
Valandos susitarus

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Westchester, IL 601 <3 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

••30 S. RMgeland Ava 
Chicago RMga. IL 80415 

708 834 6422 
414* W. <3rd St. 

312-738-7708

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 S,. Chicago. II
Tel. 312-739-6666

4707 S Gilbert. LaGrange. IL
Tol. 706-362-4467

Kab. tai. 312-666-3166 
Namų 708 581 3 772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6748 Wee« 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrtd 3 v p p —6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus

rapiją. Daug kas pasisakė, kad 
labai įvertina asmenišką pa
rapijos kunigų dėmesį skiriamą 
jiems, kai jie atsilanko para
pijoje: labai svarbus kunigo už
kalbinimas, priėjimas prie jų. 
Lietuviškoje parapijoje jie 
sakėsi jaučiasi savi, kad parapi
ja yra jų.

Po pokalbio, dainomis ir gita
ra susirinkusius pradžiugino 
kuopos vicepirmininkas Arūnas 
Radkė ir kiti prisidėję savo 
talentais. Kiti šnekučiavosi ir 
prisijuokė virtuvėje gamindami 
sausainių namukus pardavimui 
prie moksleivių stalo lapkričio 
25-26 d. vyksiančiame parapijos 
kalėdiniame „bazare”.

Moksleiviai taip pat ruošiasi 
dalyvauti ir prisidėti savo talen
tais Toronto ateitininkų Kūčio- 
se, kurios vyks Prisikėlimo 
parapijoje šeštadienį, gruodžio 
16 d., po pietų. Kūčiose ketina 
atsilankyti Hamiltono ateitinin
kai ir dalyvauti su savo progra
mėle.

I Gabija Petrauskienė
Kuopos globėja

r—
f

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

HOLY CROSS 

PHYSICIANS PAVILION 

3 fl. South, East Suites 

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

(312)-471-8142 

Kalbame lietuviškai

+ + + + + + + + + + +
HOLY CROSS FAMILY 

MEDICAL CENTER 

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

(312)-225-0695

Kab. 312-735-4477
Raz. 708-248-0087 arba 708-248-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
8448 So. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Or. McElllgotl Ir Dr. Adam*
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

16300 Waet Ava., Ortand Park 
706-346-6100

10 W. Martin, Naparvllla 
706-386-6776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-697-6363

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

19909—127 St.
Lamont. IL 60436 
Tai. 616-723-1864

7600 W. College Dr.
Paloa Helghta, IL 60463

Tai. 706-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
0356 8. Robertą Road

• Hlckory Hllla 
Tai. (706) 666-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Eamey MadNal Cam* 
ism( — 117 ai., lmimm. il imu 

Priklauso Paloa Commun.ty Hoapital
Sii»a< Croaa Hoapoal

Valandos pagal auaitanmą
Tai. (7*4) 167-1186

DRAUGAS
(USPS-181000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY
Published daily ezcept Sundays and Mondays, legal Holidaya, the 

Tuesdaya following Monday obaervance of legal Holidaya aa well aa Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Preaa Society, 4645 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5689.

Second claaa poatage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subacription Ratas: >96.00. Foreign countriea >110.00
Poatmaater: Send addreaa changea to Draugas — 4646 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii 
jo mokesti, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.

DRAUGO prenumerata mokama ii anksto

metams 4 metų 3 mėn.
JAV..................................... >96.00 >55.00 $35 00
Kanadoje ir kitur......... .(U.S.) >110.00 >60.00 >40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ................................... >55.00 >40.00 >30.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) >60.00 >45.00 >35.00
Užsakant į Lietuvą • r
(Air cargo)....................... >100.00 >55.00
Tik šeštadienio laida . >55.00
Užsakant į užsienį
oro paštu >500.00 >250.000
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

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

7915 W.17181 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ

DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 S. Maln St. 

Matteaaon, IL 60443 
Tai. 708-746-0033

Valandos pagal suąilarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaakl Rd.
Tai. 312-585-2802

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

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

Priima „Medlcare Aaslgnment”.
Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 61.. Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-6280

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

3800 W 95 SI Tai (708) 422 0101
Valandos pagal susilanmą 

P r-nd 3 v p p 7 v v anlrd I? 30 3 v p p 
fečd uJdafyta' ketvd I3ypp 

penu ir šešld 9 v ' ’? v p p

<132 S Kadzla Ava . Chicago 
(312) 778 <989 arba (312) 488-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55lh St Chicago IL
Tel (312) 476-2112

9525 S 79lh Avė Hickory Hills IL
Tel (708) 596-8101
Vai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Avė., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 8chiller 61., Elmhurat, IL 60126 

706-641-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel. 706-8341120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

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

Holy Croaa Physldan Center 
6084 S. Archer, Chicago, IL 60638 

Tel. 312-664-4156 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chlcego, III. 60652

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadifeniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
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Į TAIKINGĄ PASAULĮ
Kad galėtume Jėzų priimti — 

o padėti mums tokiais tapti ir 
yra Advento paskirtis — pir
miausia turime stengtis priim
ti vienas kitą. Tad šio sekma
dienio skaitiniuose girdime apię 
gyvenimą santaikoje, apie 
krikščionišką pašaukimą priim
ti vienas kitą, kaip Kristus mus 
priima, ir kad jis mums duoda 
tai įgalinančią Šventąją Dvasią.

Kaip matome prel. Antano 
Rubšio naujajame Senojo Testa
mento vertime, pirmame skai
tinyje Izaijas (Iz 11:1-10) skelbia 
gyvenimą santaikoje stipriais 
įvaizdžiais: „Tada vilkas viešės 
pas avį, leopardas gulsis su ožiu
ku. Veršis ir liūtukas ganysis 
kartu, — juos prižiūrės mažas 
vaikas”. Šv. Rašto komentato
rius kun. Carroll Stuhlmueller 
pastebi, kad tai yra vaizdas Ro
jaus prieš žmogaus pirmą nuo
dėmę. Ten visi gyvuliai buvo 
prijaukinti ir nebuvo jokio 
įtarumo ar baimės. Net kūdikis 
galėjo žaisti „prie angies lin
dynės, mažylis kišti ranką į gy
vatės urvą”. Ir visa ši idilė 
priklauso nuo žmogaus teisumo.

Todėl pranašas, laukdamas 
naujojo Rojaus, kalba, kad varg
šai ir nužemintieji susilauks tei
singumo, kad nedorieji bus pa
šalinami. Kaip dėl pirmųjų žmo
nių nuodėmės gyvuliai pasidarė 
laukiniai ir baugštus, taip iš
ganymas sugrąžins žmonijai ir 
visai žemei jų pirmykštį taikin
gumą.

Bet išganymas yra Dievo, ne 
žmogaus darbas. Todėl pranašas 
laukia tos dienos, kai „Viešpa
ties dvasia ilsėsis ant mūsų”, 
rašo kun. Stuhlmueller. Pir
miausia ji nusileis ant „Jesės 
kelmo”, t.y., ant karaliaus Do
vydo tėvo, ir iš šios karališkos 
giminės iškils Jėzus. Per Jėzų 
toji pati Dvasia bus išlieta ant 
visų žmonių. Anot Izaijo, tai bus 
„dvasia išminties ir įžvalgos”, 
kuri padės teisingai suprasti iš 
senovės tradicijų paveldėtas tik
rąsias vertybes, kurios įgalina 
instinktyviai dorai elgtis. „Dva
sia patarimo ir narsumo” duos 
drąsos ir stiprybės vykdyti teis
ingos sąžinės skatinimus santy
kiuose su žmonėmis. „Dvasia 
pažinimo ir Viešpaties baimės” 
įgalins Dievo teisingumą diegti 
pasaulyje, ir tai džiugins visą 
žmoniją.

Paslaptingu, žmogaus santy
kius su visa tvarinija perkei
čiančiu, Viešpaties Dvasios 
veikimu pasitikėjo ir šv. Pau
lius, laukdamas jos vaisių 
pirmykštėse Kristaus sekėjų 
bendruomenėse, kaip girdime 
ištraukoje iš jo laiško Romos ti
kintiesiems (Rom 15:4-9). Nors 
tas Viešpaties dvasios veikimas 
negreitas ir nelengvas (anks
čiau šiame laiške (Rom 8:21-22) 
jis pripažino, kad laukiant, kol

„pati kūrinija bus išvaduota iš 
pragaišties vergovės ir įgys Die
vo vaikų garbės laisvę”, ji „iki 
šiol tebedūsauja ir tebesikanki
na”), jis kaip tik to laukia Kris
taus sekėjų bendruomenėms. 
Jis tiki, kad Viešpaties Dvasia 
padeda ir padės jiems rasti bū
dus, kaip žydai-krikščionys ga
li likti Dievui ištikimi, neiš
sižadėdami savo tikėjimo giliau
sių vertybių, bet tuo pačiu būti 
atviri į Kristaus šaukimą atsi
liepiantiems tiems, kurie į jų 
bendruomenę ateina iš įvairių 
pagoniškų tikėjimų.

Ir Pauliui, ir tų pirmykščių 
krikščionių bendruomenių stei
gėjams žydams krikščionims, 
buvo paslaptis, kaip tai turi 
įvykti, bet jie matė, kad jų tarpe 
Šventoji Dvasia veikia, nors tai 
buvo sunkus ir lėtas procesas. 
Todėl šv. Paulius juos stiprina, 
primindamas, jog „visa, kas ki
tados parašyta” Šventajame 
Rašte, buvo parašyta „mums 
pamokyti, kad ištverme ir Raš
tų paguoda turėtume vilties”. 
Jis laiške prašo, kad Dievas 
jiems duotų „tarpusavyje būti 
vienos minties, Kristaus pavyz
džiu, kad sutartinai vienu bal
su šlovintume Dievą, mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus 
Tėvą”.

Jis juos ragina: „Priimkite 
vienas kitą, kaip ir Kristus jus 
priėmė”. O Kristus juos priėmė, 
nekaltindamas jų už nusikalti
mus. Pirmiesiems savo moki
niams, tikrojo žydų tikėjimo pa
veldėtojams, jis neprimetė to, 
kad jie jį išdavė į budelių ran
kas, jo neapgindami. Pagonių, 
kurie jį priėmę apsikrikštijo, jis 
nekaltino už visus jų pagoniško 
gyvenimo įpročius, kurie tik per 
ilgus metus ištvermingo bandy
mo laikytis Kristaus mokymo, 
atkris. Kristus Dievo pažado 
savo išsirinktajai tautai, kad 
„pagonių tautos šlovintų Dievą 
už jo gailestingumą”, neatšau
kė, net įgalino juos įvykdyti tą 
pažadą.

Ir šiandien jis kviečia ir 
įgalina mus per jį būti to pažado 
tęsėjais. Kai žmogus atmeta šį 
išganingą Dievo kvietimą, jis 
užleidžia žemėje vietą nuodė
mei, nusikalstamumui, kurios 
žmogui neša kančią, kuri atro
do, kaip paties Dievo rykštė. Šv. 
Jonas Krikštytojas dykumoje 
(Mato 3:1-12) todėl kvietė Dievo 
išrinktosios tautos žmones „iš
tiesinti jam takus”. Raginda
mas: „Parodykite tikrų atsiver
timo vaisių”, jis nurodė, kad ža
dėtasis Mesijas duos Šventąją 
Dvasią tiems, kurie ją priims, 
bet kad tuo pačiu tie, kurie ją 
atmes, pražus, kaip pelai degi
nami „neužgesinamoje ugnyje”. 
Mes esame kviečiami į naują, 
taikingą pasaulį.

Aldona Zailskaitė

QUO VADIS, LIETUVA?
VLADAS VOVERIS

Labai profesionaliai atliktas 
teroristinis aktas Vilniuje, su
sprogdinant didžiausio dienraš
čio pastatą, plačiai nuaidėjo ne 
tik Lietuvoje, bet ir per viso 
pasaulio spaudą. Be to, sprogi
mas dar pramušė pritvinkusią 
dabartinės valdžios nekompe- 
tencijos, arogancijos ir korupci
jos votį.

Šitas skandalingas įvykis tik
riausiai būtų paverstas eiliniu, 
tariamai tarpusavy besivaržan
čių konkurentų, sąskaitų suve
dinėjimu, jeigu ne konservato
rių iniciatyva giliau pažiūrėti į 
grėsmingai išaugusį nusikalsta
mumą, į valdžios ir visuomenės, 
valdžios ir spaudos skirtingą tų 
reiškinių traktavimą. Šio klau
simo svarstymas Seime parodė, 
kad būtent iš čia ir auga visų 
didžiųjų problemų šaknys.

Susidarė tokia situacija, kad 
nusikalstamų sferų viršūnė vi
sai nebijo valstybinės teisėsau
gos, bet bijo spaudos, pastaruo
ju metu vis ryžtingiau atraiz- 
gančios nusikaltimų ir korupci
jos voratinklius. Bet neseniai 
paskelbti spaudoje „Laisvojo 
žodžio” fondo faktai bei svarsty
mas Seime parodė dar ir kitką: 
spaudos taip pat kaip teroristai 
bijo ir valstybės valdžia. Todėl 
Seimo posėdy užuot svarstymo, 
kaip pasipriešinti nusikalsta
mumui bei terorizmui, valdan
čioji partija ir jos šaunūs 
kalbėtojai daugiau kaltino spau
dą, atmesdami net ir konkrečius 
dešiniųjų pasiūlymus. Pavyz
džiui, konservatorių rezoliucijos 
konstruktyvų pasiūlymą — 
„kreiptis į Europos Sąjungos 
valstybes bei JAV prašant ne
atidėliotinos paramos, kuriant 
ir stiprinant Lietuvoje kovos su 
ardomųjų struktūrų, diversantų 
ir teroristų nusikalstama veikla

Trys našlaitėliai Lietuvoje, kuriuos stengiasi paremti „Lietuvos Našlaičių 
globos komitetas”, sukurtas JAV LB Socialinių reikalų tarybos pastangomis.

Nuotr. dr. Albinos Prunskienės

sistemą” — daugumiečių parti
jos galva atmetė a priore: „toks 
punktas nereikalingas”, nepai
sant akivaizdaus Vidaus reika
lų ministerijos ir Saugumo de
partamento bejėgiškumo pasi
priešinti vis įžūlėjančiam nusi
kalstamumui ir chaosui teisė
saugos struktūrose.

Neeilinio Seimo posėdžio, 
skirto teroristiniam faktui ap
svarstyti, leitmotyvu valdančio
sios partijos pastangomis tapo 
visai kitas akcentas: jei spauda 
kritikuoja vyriausybę, tai ji 
griauna valstybės pamatus. Nei 
premjeras, nei vidaus reikalų 
ministras, nei saugumo depar
tamento direktorius aptariant 
terorizmo aktą, be priemonių iš 
seno arsenalo (komisijų sudari- 
nėjimas, versijų nagrinėjimas, 
fotorobotai), nieko konstrukty
vaus negalėjo pasiūlyti. Bet už 
tai pakankamai buvo pagiežos 
spaudai, kaltinant ją ne tik 
valstybės griovimu, bet dar 
mokesčių nemokėjimo eskalaci
ja, bauginant revizijomis. O 
vidaus reikalų ministras dar pa
sidžiaugė supratęs, jog „vyksta 
totalinis puolimas prieš VRM”. 
Nors Saugumo departamento 
direktorius ir pripažino, kad 
„pasiekėm ribą, kurią reikia 
apmąstyti”, bet savo, švelniai 
pavadinant, rambumą tik per
adresavo kažkam kitam: 
„reikia inventorizuoti visus 
žmones, galinčius sprogdinti” 
(sic!), nors tai ši institucija ir 
turėjo padaryti, bet kažkodėl 
nepadarė.

Taigi kartu su Valstybės sau
gumo departamentu ir apmąs- 
tykim tą ribą, prie kurios jau 
atsidūrėme (o gal, jau ir peržen
gėme), kurią pažymėjo sprogi
mas dienraščio redakcijoje. Val
stybės saugumo departamentas

SKAUDI SUKAKTIS

Gruodžio 10 d. sueina 53 me
tai nuo Antano Endziulaičio, 
buv. Lietuvos vidaus reikalų 
ministro, sušaudymo Sverdlovs- 
ko kalėjime. Lapkričio 17 d. 
buvo jo gimimo šimtosios 
metinės.

Anot istoriko Jono Damausko, 
Endziulaitis buvo tiesos žmo
gus, antidemagogas, žymus 
Lietuvos valstybės vyras. Anks
ti pasireiškė ateitininkų veiklo
je, jų vadovybėje. Lietuvoj lei
džiamas „Tremtinys” rašo, kad 
teisininkas Enziulaitis, tapęs 
ministru, ypač daug nuveikė, 
stiprindamas Lietuvos teisėsau
gą. Jis tas pareigas ėjo 1925-26 
m., demokratinėje santvarkoje, 
prez. Aleksandro Stulginskio 
valdymo metu.

Endziulaitis buvo 1941 m. bir
želio 14 d. ištremtas į Sverd- 
lovsko sritį. Metais po to, 
drauge su kitais Lietuvos pa
triotais, jis buvo NKVD apkal
tintas sukilimo organizavimu. 
Jo ir keliasdešimt kitų žymių 
lietuvių laukė tas pats likimas: 
jie visi buvo NKVD troikos nu
teisti mirti ir sušaudyti baisią
ją gruodžio 10 d.

Jonas Račkauskas

žino, kad trijų savaičių sprog
dintojų kursai kainuoja 100-150 
dol., bet negali „inventorizuoti” 
potencialių sprogdintojų; ta 
svarbi valstybei institucija, 
žinodama apie smagiai veikian
čią valstybės griovimo mašiną 
ir jos korupcinius ryšius su 
teismais, prokuratūra bei val
džios struktūromis, alergiškai 
bijo pagalbos tam savo inertiš
kumui įveikti. Vidaus reikalų 
ministras važinėjasi vogtu auto
mobiliu ir aiškina, kad tai visai 
normalus reiškinys; Pravieniš
kių pataisos darbų kolonijoje, 
jos darbuotojams padedant, or
ganizuotas ginkluotas pabėgi
mas su aukomis, o vidaus reika
lų ministrą, pareiškus nepasiti
kėjimą juo, partijos draugai 
vieningai apgina. Vyriausybė 
aiškiai toleruoja ir palaiko tei
sėsaugos institucijų ryšius su 
nusikaltėlių pasauliu, nes ir 
sučiuptiems nusikaltėliams daž
nai nerandama „nusikaltimo 
sudėties”, pakliuvę į teismą, 
išsiperka, o blogiausiu atveju — 
pataisos kolonijose jie „gauna 
šampaną ir paneles”.

Tai detalės. Gal ir nelem- 
tingos. Bet kad po valstybės 
pamatais jau šeimininkauja gi
liai pasirausęs nusikalstamas 
pasaulis, kad ten tvyro visuoti
nė sugedusi atmosfera — tai jau 
akivaizdus faktas. Ir ne spauda 
sukūrė iškrypusios vyriausybės 
įvaizdį. Patys faktai apie tai 
byloja. O tų faktų veidrodyje jau 
matyti ir veidai.

Sprogimas įvyko vidurnaktį. 
Daugelį jis pažadino iš miego. 
Nors tolimesni ir negirdėjo, bet 
jo aidą suvokė ir prabudo. Todėl

Danutė Bindokienė

Verta „skubėti 
pamažu”

Gyvename nuolatinio skubė
jimo amžiuje: skuba laikas, sku
ba žmonės. Nepaisant to greito 
tempo, dažnai girdime nusi
skundimą — neturiu laiko! Nors 
kiekvienam paroje skirtos tos 
pačios dvidešimt keturios valan
dos, bet daugeliui jų niekaip 
neužtenka, kad galėtų atlikti 
nors dalį užsibrėžtų darbų. Be 
abejo, ne visur gyvenimo grei
tis toks žaibiškas — kai kur 
žmonės lėčiau juda, atranda va
landėlę ramiai pasvajoti, pasi
grožėti saulėlydžiu, išgirsti vėjo 
dainą medžių šakose, bet ne 
Amerikos didmiesčiuose, kur, 
rodos, net pats oras prisotintas 
skubėjimo dalelytėmis, supan
čiomis kiekvieną einantį ar 
važiuojantį.

Turbūt tas padūkęs gyvenimo 
tempas niekur taip ryškiai ne
krinta akin, kaip keliuose. Nors 
pakelės nužymėtos parašais, 
kad automobiliams teleidžiama 
važiuoti 55 mylių per valandą, 
vargiai į tuos parašus kas 
kreipia dėmesį, o jeigu kuris at
sargesnis vairuotojas ryžtasi tik 
apytikriai nustatyto greičio lai
kytis, kiti automobiliai švilpia 
pro šalį, tarytum kažkokios pa
baigos vejami. Iš tikrųjų, nepai
sant, kiek greitai važiuosi, vis 
tiek kas nors nekantriai pra
lenks ir dar piktą žvilgsnį lėtes
niam pasiųs. Tas pavojingas 
žaidimas „kas greitesnis” nere
tai užsibaigia nelaime, kuri pri
verčia „sustoti” ne tik skubė
jusį, bet pristabdyti ir daugybės 
žiopsančių mašinas.

Pasiremiant kilniais tikslais, 
kad, sulėtindami greitį, 
Amerikos vairuotojai sutaupys 
nemažai benzino ir išsaugos 
daug gyvybių, didžiuosiuose 
greitkeliuose važiavimo greitis 
buvo sulėtintas iki 55 mylių per 
valandą, tačiau šis įstatymas 
niekad nesulaukė tikrojo įsi
galiojimo. Ypač nepatenkinti 
buvo didžiųjų sunkvežimių vai
ruotojai, nes, lėčiau važiuojant, 
reikėjo praleisti daugiau laiko 
kelyje, o tai jau reiškė sumažėju
sį pelną. Sunkvežimių vairuo
tojai pradėjo ieškoti „išeičių”, 
įsitaisydami radaro ir kitokius 
aparatėlius, galinčius pranešti 
apie netoliese besimaišantį poli
cininką. Ilgainiui ir lengvųjų 
mašinų vairuotojai šiuo „iš
radimu” pradėjo naudotis, kad 
išvengtų teisėtvarkos dėmesio ir 
brangių pabaudų už per greitą 
važiavimą.

Nedaug efekto turėjo ir įtiki-

ir susimąsto šiandien kiek
vienas, dar negalutinai alkoho
liu užmigdęs protą ir sąžinę: kur 
eina Lietuva, prie valdžios vairo 
pastačiusi tas jėgas, kurios jau

nėjimai, kad Amerika turi pasi
tenkinti nuosavais naftos iš
tekliais ir nepriklausyti nuo 
malonės kitų — dažnai priešiš
kai nusiteikusių — kraštų, iš 
kurių importuojamas skystasis 
kuras. Ypač kilus krizėms su 
arabų šalims, vis iš naujo buvo 
graudenama, kad reikia mažinti 
benzino vartojimą. Vienas 
veiksmingiausių būdų — važia
vimas lėtesniu tempu. Tačiau 
išradingieji automobilių gamin
tojai netruko kitais būdais 
„taupyti benziną” ir Amerikos 
vairuotojo koja vėl galėjo stip
riau paspausti benzino pedalą 
savo automobilyje.

Visiems buvo žinoma, kad lai
kymasis nustatyto važiavimo 
greičio — nerealus. Maždaug 93 
procentai vairuotojų važiuoja 
bent 10 mylių greičiau, negu 
įstatymais leidžiama. Tik pama
tę švysčiojančią policijos 
mašiną, sulėtėja, bet ir tai 
neilgai.

Nėra abejonės, kad, lėčiau 
važiuojant, nelaimės atveju 
pasitaiko mažiau mirtinų ar 
šiaip sunkių sužeidimų, ypač 
kai šiuolaikiniai automobiliai 
gaminami iš labai plono metalo 
ar plastikos, ir net nuo nedidelio 
susidūrimo pavirsta neaiškios 
formos laužu. Tačiau vairuo
tojams, norintiems sutaupyti 
dešimt ar penkiolika minučių, 
atrodo verta rizikuoti savo ir 
savo bendrakeleivių gyvybe.

Pagaliau skubėjimas laimėjo: 
daugelyje valstijų nuo šio sa
vaitgalio parašai prie kelių jau 
bus daug „palankesni” skuban
čiam vairuotojui, o 55 mylių per 
valandą greitis išnyks kaip di
nozaurai, galbūt pasilikdamas 
tik miestuose ar šiaip tirštai ap
gyventose vietose. Manoma, 
kad greičio matas būsiąs 65 my
lios, bet kai kurios vakarinės 
Amerikos valstijos iš vis nežada 
vairuotojų varžyti — važiuokite, 
kaip tik norite! Nors dar naujos 
taisyklės neįsigaliojo, jau prana
šaujama, kad kasmet keliuose 
žus bent 6,400 keleivių daugiau, 
kaip iki šiol. Vadinasi, vairuo
tojai galės ir į amžinybę pasku
bėti. Kyla klausimas: jeigu da
bar žmonės nustatytą greitį 
„pagerina” 10-20 mylių per 
valandą, kaip greitai jie lakstys 
keliais, kai nebus to greičio kon
trolės? Galbūt, užuot parašų su 
greičio matais, Amerikos greit
kelių pakraščiuose reikėtų sta
tyti šv. Kristoforo, keleivių 
globėjo, statulas...

kone šimtmetis daugely žemės 
gaublio kampelių reprezentavo 
tik griovimą, smurtą, ekonomi
nį nuosmukį ir dvasinę degra
daciją.

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
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Jis džiaugėsi mano perkėlimu, nes jis buvo kažkokio 
vokiečių aukšto pareigūno vertėjas, o jį skirdavo karo 
lauko teisme vertėjauti, kas jam nepriklausė. Jis 
paminėjo ypač nemalonią paskutinę bylą, kai buvo 
teisiamas 252-tro bn. kareivis už pabėgimą. Šis sargy
bų batalionas buvo grąžintas į Lietuvą poilsiui. Bet čia 
vokiečiai apgavo. Tuoj metė jį į kautynes prieš par
tizanus, neduodami net laiko apmokymui, todėl daug 
kareivių prieš išvykstant pabėgo. Vieną tokį 
nelaimingąjį sugavo ir tuoj nuteisė sušaudyti. Prieš iš
vedant vokiečiams iš kameros sušaudyti, kareivis puolė 
ant žemės bučiuoti vertėjui kojas, prašydamas: „Leite
nante, gelbėkite, tiek daug pabėgo, kodėl tik mane 
sušaudo...” Žinoma, leitenantas tegalėjo išversti. Buvo 
nežmoniškas jausmas ne tik negalint padėti, bet dar ir 
sušaudymo eigą stebėti. Ltn. A. fronto patirties netu
rėjo, tai mane paskyrė teismo karininku, o ltn. liko tik 
vertėju.

Per teismo posėdį pasakiau, jog man esant fronte, 
buvo atsitikimų, kad tiekimui sutrikus, dalinio vadas 
įsakydavo seniūnams trūkstamų produktų pristatyti, iš 
duodant pažymėjimus, už ką vėliau civilinė vokiečių 
valdžia privalėdavo sumokėti. O jeigu seniūnai nesuge

bėdavo pristatyti, tai iš pirmutinio pasitaikiusio gyven
tojo konfiskuodavo, išduodant pažymėjimą, kad bus 
sumokėta.

Teismui buvo pateikti paliudijimai apie nusavintus 
daiktus, bet nebuvo paliudijimo, kad nebuvo trūkumų 
tiekime. Tą dieną sprendimo nepaskelbė.

Batalionas buvo išsidėstęs plačiai po Vilniaus kraštą 
derliaus ir dvarų apsaugai. Kuopose problemų nebuvo, 
išskyrus ltn. A. kuopą, kurios ruože buvo Komaro Genko) 
dvaras. Jis buvo didelis vokiečių draugas ir lenkų parti
zanams suteikdavo žinių apie kuopos išsidėstymą bei 
judėjimą. Lenkai suorganizavo pasalas vieną kuopos 
skyrių paleido šaltyje nuogai išrengę. Visi vyrai pasiuto.

Vieną naktį dvarininkas Komaras grįžo naktį drau
džiamu laiku. Patruliai paklausė slaptažodžio. Tas 
atsakė, kad „čia važiuoja Komaras” ir važiavo toliau. 
Patrulis paleido šūvį ir jį vietoje nušovė. Pranešė kuopos 
vadui ir ten pat užkasė. Vokiečiai, apie tai sužinoję, 
įniršo. Patruliams, kurie nušovė, liepė rankomis iškas
ti. Grasė sušaudymu. Kuopos vadas tą reikalą pats su
tvarkė, pranešdamas bataliono vadui žodžiu. Netrukus 
batalioną metė į Paberžę su uždaviniu surinkti iš apy
linkės partizaninio amžiaus vyrus, kuriuos vokiečiai tu
rėjo paimti darbams į Vokietiją.

Ėjau adjutanto pareigas. Stoviniavom su kapitonu 
netoli suimtų nelaimingųjų. Sargybinis priėjo ir sako, 
kad vienas nori su viršininku kalbėti. Kapitonas ir sako 
man, kad tu vertėjas, tai eik ir kalbėk. Nuėjau. Tai 

vienas ir sako, kad jis esąs lietuvis ir prašo paleidžiamas. 
Tai aš ir sakau: „Eik namo”. Tada ir kiti pradėjo be

veik iš karto sakyti: „Aš lietuvis... Aš lietuvis...” O aš 
vis tariu: „Eik namo... Eik namo...” Pastebiu, kad sar
gybinio veidas pasidarė neramus, ir iš to supratau, kad 
aš paleidžiu lenkus. Kitą paklausiu pavardės. Paklaus
tasis lenkiškai atsako, kad nesuprantąs. Aš jam tada 
paaiškinau, kad lenkų partizanai neseniai mus užpuolė, 
tai eik ir paprašyk lenkų partizanų, kad jie tave paleis
tų.

Daug teko vertėjauti fronte, apklausinėjant belais
vius. Tai buvo malonus darbas, nes belaisviai, ištrūkę 
gyvi iš karo nasrų, tikėjosi namo sugrįžti, o čia buvo liūd
nas jausmas. Jų buvo čia pat namai, tėvai, vaikai, ir 
nežinia kurie iš jų buvo partizanai. Galėjai jausti, ką 
jie savo širdy jaučia.

Likimas lėmė, kad iki šiol kuriam daliny būčiau 
buvęs, vis sekėsi būti gan artimu dalinio vadui, tačiau 
ne su šituo. Jis buvo šaltas statutų žmogus ir visai nesi
domėjo valdinio asmeniu. Kartais net mėgdavo pakar
toti iš drausmės statuto pirmą paragrafą, kad karinė 
drausmė yra griežtas bei tikslus karinių įsakymų ir įsta
tymų bei statutų vykdymas, nepaisant nei asmeninės 
naudos, nei pavojaus gyvybei. O čia ir buvo proga man, 
adjutantui, su savo patyrimais pasirodyti.

Kapitonas apsigyveno pas viršaitį, o mane pakvie
tė kooperatyvo vedėjas. Vakarienei kepta žąsis ant stalo, 
visokiausių gėrybių, gėrimų, karčių ir saldžių. Dviese 
sėdime prie stalo. Vedėjas ir sako, kad lyg nuobodu 
dviem. Užsimena apie kapitoną. Aš sakau, kad tuoj pat
varkysiu. Nuėjau pas kapitoną, bet nepatogu tiesiog prie 
svetimų kviesti gerai vakarienei, todėl sakau, kad yra

svarbus įsakymas iš vokiečių, reikia eiti į štabą. Beei
nant jis ir sako, kad ne į štabo pusę vedi. Prisipažinau, 
kad tai buvo tik priežastis iš namo iškviesti.

Belenkiant stikliukus iki vidurnakčio, jaučiau, kad 
kapitonas mane dabar pažino ir buvo patenkintas.

Motociklistų būrys neturėjo ką veikti, todėl įsakiau 
psk. Ž. išrikiuoti patikrinimui. Kadangi, būdamas fron
te, išmokau motociklą vairuoti ir dabar, norėdamas pasi
rodyti savo kareiviams, paėmiau eil. Ant. motociklą pa
tikrinimui. Užvedęs, vidutiniu greičiu važiavau plentu, 
kuris buvo grįstas netašytais akmenimis. Buvo pirma 
balandžio. Sniegas nutirpęs, bet pakelė dar pašalusi. Prie 
sodybos buvo staigus posūkis ir nebuvo galima matyti 
atvažiuojančio viduriu plento iš priešingos pusės 
ūkininko. Sukau pro arklį, pakliuvau ant šalikelės ledo 
ir slydau. I akmenis nusibrozdinau veidą. Bekrisdamas 
motociklas smarkiai sumušė koją, kad net bato aulas 
išilgai trūko, bet laimei nesulaužė kojos. Nesudužo ir 
motociklas. Tačiau nuo sutrenkimo kelyje išsiliejo krau
jas. Koją nepaprastai skaudėjo. Vokiečiai davė sunkveži
mį nuvežti į Vilniaus ligoninę.

Belipant į sunkvežimį, priėjo kapitonas ir sako: 
„Tave reikia karo lauko teisman atiduoti, kad be 
įsakymo važiavai”. Sakau: „Kapitone, neieškokit 
kvailių. Aš esu būrio vadas ir važiavau motociklo 
patikrinti”.

Šitaip greit baigėsi mano tarnyba, gaudant nekaltus 
žmones.

(Bus daugiau)
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LIETUVIŲ PĖDSAKAI 
KANADOJE

Susitikimas su Otavos lietuvių kapelionu kun. 
Viktoru Skilandžiūnu

— Kunige, esate kilęs iš 
Sūduvos lygumų. Kokie svar
biausi gyvenimo įvykiai Jus 
skiria nuo Šakių ligi Kana
dos sostinės Otavos?

— Vietos arkivyskupo patvar
kymu, darbavausi įvairiose 
kanadiečių parapijose, tai vika
ru, tai parapijos administra
toriumi, tai kapelionu įvairiuo
se kalėjimuose, bet ne klebono 
titulu, kadangi, pagal bažnytinę 
teisę, nepriklausau vyskupijai. 
Neįsiteisinau vien dėl to, kad 
mūsų lietuviai vyskupai Romoje 
patarė to nedaryti, tikėdami 
greitu sugrįžimu į Lietuvą. Dėl 
tos priežasties negaunu 
šiandieną iš vyskupijos užsi
tarnautos pensijos.

Tarp svarbiausių mano gyve
nimo įvykių reiktų paminėti 
pasitraukimą iš Lietuvos, Šakių 
miesto, karo pabaigoje, 1944 m. 
Tuoj po kunigystės šventimų ir 
primicijų reikėjo greitai 
trauktis, bėgti, nes rusai stai
giai artėjo, o vokiečiai toje vie
toje ruošėsi gintis. Aš su savo 
broliais ir kitais pažįstamais at
siradau Vokietijoje. Teko keletą 
savaičių badauti ir miegoti kluo
nuose. Pagaliau susipažinau su 
vokiečių kunigais ir vyskupu, 
kurių pagalba buvau paskirtas 
moterų vienuolyno kapelionu, 
Mindelheime, Bavarijoje. Karui 
pasibaigus 1945 m., persikėliau 
gyventi į Muencheną ir pradė
jau studijuoti psichologiją vietos 
universitete. Tuo pat metu 
lietuvių apaštalinė Delegatūra 
paskyrė mane aptarnauti pabė
gėlių stovyklą Bad-Woerisho- 
flene. Po ketverių metų Vokie
tijoje ir baigęs psichologijos 
studijas Muencheno universi
tete, 1949 m., savo brolių 
kviečiamas, išvykau į Kanadą, 
Sudbury, Ont., kur jie dirbo 
nikelio kasyklose. Čia suorgani
zavau lietuvių misiją su 
pamaldomis kas sekmadienį. Po 
metų, atvykus kun. Antanui Sa
bui, išvykau į Quebec miestą 
tęsti studijas pedagogikoje
Lavai universitete, kur po dve
jų metų, 1952 m., jas baigiau 
daktaro laipsniu. Po to dar gili
nau studijas Toronto universi
tete ir Vidurinių amžių ins
titute tame pačiame mieste. 
Pagaliau, Otavos lietuviams 
prašant ir Otavos arkivyskupui 
kviečiant, 1954 m. persikėliau 
gyventi į Otavą, kur ir dabar te
begyvenu.

— Jūs šventėte kunigystės
50-metį gimtajame krašte.
Koks skirtumas nuo tų dienų 
ir dabar Jūsų gimtinėje?

— Auksinį savo kunigystės 
jubiliejų švenčiau Lietuvoje 
pereitų metų birželio 26 d. Šven
tovė buvo pilna žmonių. Daly
vavo ir vysk. Žemaitis su 
daugiau kaip 20 kunigų. Vysk. 
Žemaitis yra buvęs čia klebonu 
ir gražiai atnaujino per karą ap
griautą šventovę. Mano jubilie
jaus šventės proga buvo

Kazimierui ir Anelei Gudžiūnams 1994 m gegužės 29 d švenčiant 50 metų 
vedybinę sukakti, juos palaimina kun V Skilandžiūnas, kuris tais pačiais 
metais švente 50 m kunigystės jubiliejų

padarytas naujas altorius ir at
suktas į žmones. Visų iškilmių 
įspūdinga programa: vyskupo 
kalba, sveikinimai ir dovanų 
įteikimas, buvo užrekorduota 
vaizdajuostėje.

Skirtumas Šakių mieste tarp 
to, ką aš palikau ir ką radau 
sugrįžęs, yra nepaprastai 
didelis. Pasikeitė viskas iš pa
grindų. Iš griuvėsių kilo nauji 
pastatai ir susidarė nauja 
aplinka, kuri dabar atrodo kiek 
gražiau ir geriau, negu prieš 
karą. Žmonėms, reikia pasa
kyti, ilgų metų okupacija 
padarė didelę žalą. Vertybių sis
tema apsivertė aukštyn ko
jomis. Diktatūra su medžia
ginėmis vertybėmis pavergė 
dvasią. Daugelis net nesusigau
do, kas yra tiesa, ir kas yra 
melas, kas dora ir kas nedora, 
kas yra gėris ir kas yra blogis, 
kas gražu ir kas negražu. 
Tačiau visuomenės dalis, nors ir 
mažuma, išliko ištikima Kristui 
ir Bažnyčiai. Į daromus bažny
čioje pasikeitimus reaguoja la
bai atsargiai. Man asmeniškai 
ši „ištikimoji Kristaus kai
menė” padarė didelį įspūdį.

— Su kokiais įdomesniais 
žmonėmis susidūrėte Lietu
voje?

Kun. V. Skilandžiūnas.

— Su dideliu džiaugsmu su
tikau sesers Marijos Pra- 
nulienės du sūnus Vilniuje. 
Vyresnysis — Leonas Pranulis, 
muzikas, kompozitorius, yra 
šiuo metu Vilniaus Arkikated
ros didžiojo choro dirigentas. 
Jaunesnysis — Vytautas Pranu
lis, ekonomikos daktaras ir 
Vilniaus universiteto profeso
rius. Iš dvasininkų susitikau 
Kaune kardinolą V. Sladkevi
čių, su kuriuo kartu mokėmės 
Kauno kunigų seminarijoje pir
mojo bolševikmečio metu. 
Vilkaviškio vysk. Žemaitį 
aplankiau net keletą kartų, 
kadangi aš esu iš jo vyskupijos. 
Teko susitikti ir kalbėtis su 
kitais vyskupais: arkiv. J. Ste
ponavičiumi, vysk. J. Tunaičiu 
ir vysk. S. Tamkevičium. Labai 
buvo įdomu pasimatyti ir 
pasikalbėti su mons. Vyt. Kaz
lausku, Kauno universiteto 
profesoriumi ir Vaiko tėviškės 
namų įkūrėju. Tai mano kurso 
draugas ir kartu buvome įšven
tinti į kunigus. Negaliu už-

miršti ir kun. Gvidono Pušinai- 
čio, Lukšių parapijos klebono, 
kuris yra mano giminaitis. 
Mūsų motinos buvo pusseserės. 
Čia prisimenu tik man ar
timesnius ir geriau pažįstamus 
žmones, bet yra ir daug daug 
kitų, kurie gražiai darbuojasi ir 
aukojasi Dievo, tėvynės ir ar
timo labui.

— Kas Jus tėvynėje labiau
siai pradžiugino ir nuliū
dino?

— Labiausiai mane pradžiu
gino tie kunigai, vienuoliai-ės ir 
pasauliečiai, kurie rūpinasi 
vargšais, ištiesia jiems pagalbos 
ranką nelaimėje, varge ir ligo
je. Aplankiau Vilniuje Janiną 
Navickaitę, Caritas bendradar
bę, kuri dirba su valkatomis, 
alkoholikais ir prostitutėmis. 
Tai priminė man mano darbą su 
kaliniais Kanadoje. Gaila tik, 
kad ta moteris susilaukia dau
giau pašaipos negu paramos.

Teko truputį nusivilti įvairių 
tarnybų: valdiškų, visuome
ninių ir privačių, tarnauto
jais. Kai kurie jų labai nekom
petentingi, nemandagūs, ne
draugiški, šalti, šiurkštūs ir 
grubūs. Įskaudinimas juo di
desnis, kad ateina iš savųjų tau
tiečių. Tai nėra normalus reiš
kinys ir reiktų visiems: 
šeimoms, mokykloms, valsty
binėms įstaigoms ir bažnyčioms 
su tuom kovoti. Jų reikia gailė
tis ir jiems padėti pasikeisti.

— Ko, Jūsų supratimu, da
bar Lietuvai labiausiai 
reikia?

— Nerandu geresnių žodžių į 
šį klausimą, kaip tik palaimin
tojo arkiv. Jurgio Matulaičio: 
...„Reikia tik, kad žmonės įkur
tų Dievo karalystę savo šir
dyse . Tuo tikslu reikia iš šir
dies pašalinti, kas Dievo ka
ralystės pamatus griauna, 
reikia sulaužyti ir laukan 
išmesti bjauriąją savimeilę, 
suvaržyti per daug išaugusį 
turtų ir viešpatavimo troškimą, 
užgesinti pragaištingąją neapy
kantos liepsną, o papuošti širdį 
teisybe ir artimo meile”.

— Kuo galėtumėte savo 
gimtajam kraštui padėti? 
Kaip ir kur į Jus būtų galima 
kreiptis?

— Padėjimas Lietuvai gali 
būti dvejopas: medžiaginis ir 
dvasinis. Kalbant apie medžia
ginį padėjimą, visuomet reikia 
atsiminti Kristaus žodžius, 
pasakytus Šv. Rašte: „Venkite 
daryti savo geruosius darbus 
žmonių akyse, kad būtumėte jų 
matomi, kitaip negausite už
mokesčio iš savo Tėvo danguje. 
Todėl, dalydamas išmaldą, ne
trimituok sinagogose ir gat
vėse, kaip daro veidmainiai, kad 
būtų žmonių giriami. Iš tiesų 
sakau jums: jie jau atsiėmė 
užmokestį. Kai tu daliji’ 
išmaldą, tenežino tavo kairė, ką 
daro dešinė, kad tavo išmalda 
liktų slaptoje, o tavo Tėvas, 
regintis slaptoje, tau atlygins”.

Dvasinė parama, ypač kuni
gui, turi būti daug artimesnė ir 
svarbesnė. Iš Dievo eina visoke
riopa pagalba, įskaitant ir me
džiaginę. Kristus aiškiai sakė: 
„Be manęs, jūs nieko negalite... 
Jūsų dangiškasis Tėvas juk 
žino, kad viso to jums reikia. Jūs 
pirmiausiai ieškokite Dievo 
karalystės ir Jo teisybės, o visa 
kita bus jums pridėta... Prašy
kite ir gausite”. Kunigas dažnai 
kalbasi su Dievu: medituo
damas, kontempliuodamas, 
skaitydamas brevijorių, kalbė
damas rožinį, eidamas kryžiaus 
kelius, aukodamas šv. Mišių 
auką ir 1.1. Jis gali daug ko iš
prašyti iš visa mylinčio Dievo. 
Aš tai patyriau realiai, dirb
damas su kaliniais ir vargšais. 
Esu visuomet pasiryžęs ir pasi
ruošęs išprašyt iš mūsų dangiš
kojo Tėvo tai, ko mums trūksta. 
Gyvenu prancūzų domininkonų 
vienuolyne Kanados sostinėje. 
Štai mano adresas — Rev. Vic- 
tor Skilandžiūnas, Chaplain of 
Lithuanians, 96 Empress Avė.,
Ottawa, Ont. K IR 7G3 Canada. 

— Aš grįžtumėte Lietuvon,

Spalio 31 d. Lietuvos amba
sadoje Vašingtone įvyko Televi
zijos stoties ,,World View 
WNVC/56” kanalo rėmėjų pri
ėmimas. Priėmimo laiku vyko ir 
Tautodailės paroda. Šiai pa
rodai vadovavo ir apie tau
todailę bei išstatytus ekspona
tus aiškino tautiniais rūbais 
pasipuošusios vietinės lietuvės: 
Nerija Kasparienė, Loreta Lei
monienė, Meilė Mickienė ir 
Elvyra Vodopalienė.

Svečiai, atėję į Lietuvos amba
sadą, ne tik buvo pavaišinti 
įvairiais lietuviškais patie
kalais, bet buvo supažindinti il
su lietuvių tautodaile. Lipant j 
antro aukšto priėmimo kamba
rius, jau buvo galima matyti 
„Liaudies muzikantų” medžio 
drožinių rinkinį (darbai Min
daugo Jankausko). Vidurinį

jei, sakysime, susikūrusi Ma
rijampolėje kunigų semina
rija Jus kviestų profesoriau
ti?

— Mano pašaukimo esmė yra 
Dievo valios vykdymas. Kol kas 
esu reikalingas čia, kur esu. 
Profesoriavimas seminarijoje 
yra labai kilnus ir gražus užsi
ėmimas, turint šv. Dvasios 
dovaną mokyti. Tačiau, jau 
esant pensininko amžiaus, 
reiktų gerai apsvarstyti ir iš
tirti, ar tai būtų tikslinga 
suporuoti gerojo Dievulio valios 
buvimą. Manau, kad vietos vys
kupas, apšviestas šv. Dvasios, 
pasielgs taip, kaip jam atrodys 
geriau, kad nebūtų prasilenkta 
su Aukščiausiojo nuo amžių nu
statytais planais.

— Nuoširdžiausiai dė
kojam už išsamius ir nuošir
džius atsakymus.

Kalbėjosi
kun. K. J. Ambrasas, SJ

Tautodailės parodą Lietuvos ambasadoje Vašingtone suruošusios WNVC/56 
televizijos kanalo rėmėjams priėmimo metu š.m. spalio 31 d. Iš kairės Neri
ja Kasparienė, Loreta Leimonienė, Elvyra Vodopalienė ir Meilė Mickienė.

TAUTODAILĖS PARODA 
LIETUVOS AMBASADOJE

kambarį puošė ant židinio len
tynos išstatyti įvairių liaudies 
meistrų kryžių ir koplytstulpių 
kolekcija, įspūdingi Uršulės 
Astrienės iš šiaudų sukurti pa
veikslai ir nuostabios Užga
vėnių kaukės. Šio kambario 
vidury iš kraičio skrynios 
driekėsi margaspalvės juost*,s. 
Tuo pačiu buvo demonstruoja
mas juostų audimas ir 
verpimas.

Salone dominavo molinėje va
zoje išstatytos didžiulės 
Vilniąus verbos, kruopščiai iš- 
skutinėti Uršulės Astrienės ir 
Ados Vodopalienės spalvingi 
margučiai. Tautiniais rūbais 
pasirėdžiusių lėlių grupė puošė 
staliuką ir židinį. Kampe spin
dėjo a“nt eglės šakų pakabinti 
šiaudinukai, Uršulės Astrienės 
dovana ambasadai. Buvo išsta- 

, tytos Anastazijos Tamošaitienės 
ir Antano Tamošaičio knygos: 
„Lithuanian National Cos- 
tume”, „Lithuanian Sashes” ir 
Antano Tamošaičio „Easter 
Eggs”. Šių knygų puslapiai 
buvo dažnai su įdomumu var
tomi atvykusių svečių.

Priėmimo metu ambasadorius 
dr. A. Eidintas supažindino 
svečius su dar viena ypatinga 
lietuviams tradicija — Vėli
nėmis. Pagerbimas mirusių, 
kada visos Lietuvos kapai pa
skęsta žvakių šviesoje ir visa 
tauta pagarbiai suklumpa prie 
savo artimųjų kapų. Ambasado
rius padėkojo atsilankiusiems 
svečiams į Lietuvos ambasadą 
pabrėždamas, kad tik jų dėka ir 
parama tokios informacinės pro
gramos, kaip kad buvo paruoš
ta apie Lietuvą ir rodoma per 
televiziją, yra įmanomos.

Ši televizijos stoties 
,,WNVC/56”, kurios rėmėjai 
buvo pakviesti į ambasadą, ran-

TRANSPAK 
MAISTO SIUNTINIAI

šv. Kalėdoms
bus pristatyti Jūsų artimiesiems, jeigu užsakysite iki

gruodžio 20 d.
Aukštos kokybės maisto produktai 

Du patys populiariausi,tai už $39.- ir už $98.-

PINIGŲ PERVEDIMAS 
Į LIETUVĄ

Paskubėkite, Kalėdoms bus.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą 
įstaigą.
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK,263% W. 69th St. 
Chicago, IL, 60629 Tel. 312-436-7772

MENININKAI, VĖL JUS KVIEČIA 
ŠILUTĖ

JURGIS JANUŠAITIS

Lietuvos respublikos miestų 
tarpe ima garsėti savo kultūrine 
veikla nedidelis, bet gražus 
miestas Šilutė.

Praėjusiais metais Šilutės 
kultūrininkai, ryžtingai dar
buojantis Šilutės centrinės bib- 
liotekos skyriaus vedėjai 
Giedrei Leškytei, dailininkei 
Ievai Labutytei, padedant mies
to valdžiai, suruošė pasaulio 
lietuvių ekslibrisų konkursą 
„Vydūnas 125 — Šilutė”, 
kuriame iš viso pasaulio daly
vavo 102 dailininkai, pateikę 
konkursui net 212 mažosios gra
fikos kūrinių. Konkurse daly
vavo nemažas dailininkų skai
čius, gyvenančių už Lietuvos 
ribų. Kaip mename, konkursas 
susilaukė didelio dėmesio, gero 
įvertinmo, o keletas užsienyje 
gyvenančių dailininkų laimėjo 
ir premijas. Šis ekslibrisų 
konkursas paskatino mūsų 
menininkus kūrybai ir tuo būdu 
buvo prisimintas ir pagerbtas 
didysis Mažosios Lietuvos sūnus 
Vydūnas. .

O šiais metais ir vėl sujudo 
Šilutės kultūrininkai. Sumanė 
suruošti meninių atvirukų 
konkursą pavadinimu „Šilutė”. 
Tam reikalui sudarė specialų 
komitetą, kuriame dalyvauja: 
Saulius Sodonis — Šilutės ra
jono kultūros ir švietimo sky
riaus vedėjo pav. Giedrė Leš- 
kytė — Šilutės centrinės bib
liotekos skyriaus ved., Roza 
Šikšnienė — Šilutės muziejaus 
direktorė, Arnoldas Skutulas — 
Šilutės rajono „Pamario” laik
raščio redaktorius ir Ieva 
Labutytė, dailininkė iš Vil
niaus.

Konkurso rengėjai nusako ir 
jo tikslą: „Propaguodami mažo
sios grafikos — atvirukų — žan
rą, kviečiame (dailininkus J.J.)

dasi Vašingtono priemiestyje, 
Falls Church, Virginijoj. Stotis 
yra nepriklausoma, žiūrovų iš
laikoma. Programos susideda ne 
tik iš tarptautinių žinių, bet ir 
užsienietiškų filmų anglų 
kalbos užrašais, tarptautinio 
futbolo, muzikos ir etninių 
festivalių. Šio kanalo propa
gandinis šūkis — „Vašingtono 
tarptautinė biblioteka oro ban
gose”. Džiugu, kad Lietuvos am
basada pateko į šio kanalo 
programų ciklą „Inside Em- 
bassy Row” ir trečią kartą bus 
galima pamatyti šią pusės 
valandos programą apie Lietu
vos ambasadą ir Lietuvą 1996 
m. sausio 27 d. 9 vai. vakaro. 
Šias programas stebi daugiau 
nei trys milijonai žiūrovų.

Elvyra Vodopalienė

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

i

Kainos galioja keliaujant į 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 Atstovas Lietuvoje
9439 S. Kedzie Migrovė

fivergreen Tark, IL 60805-2325 Laisvės alėja 88/6 Kaunas
Tel.: 708-422-3000, Tel.:800-422-319f Tel. 20 7 3 61 20 93 84

FAX 708-422-3163 FAX2210 90

įprasminti Šilutės miesto ir jo 
apylinkių (Bitėnų, Juknaičių, 
Kintų, Rambyno, Rusnės, Ven
tės ir kt.) architektūros, istorijos 
bei kultūros paminklus, įžymias 
šio krašto asmenybes, pavaiz
duoti specialius, specifinius 
pamario motyvus”.

Konkurso organizatoriai bū
simiems konkurso dalyviams 
nusako ir sąlygas: Pageidau
jamas atvirukų standartinis for
matas 148 x105, 210 x 148, 210 
x 105 mm. Galima pateikti ir ki
tokių formatų, originaliai lanks
tomų atvirukų su apipavi
dalintu voku.

Pageidaujama, kad atviru
kuose būtų įrašas „Šilutė”, kitų 
vietovių pavadinimai ir asme
nybių vardai. Gali būti ir kitų 
įrašų. Tekstai turi būti sureda
guoti.

Konkurso dalyvis gali pa
teikti kelis atvirukus bei atvi
rukų komplektus (skirtingu 
slapyvardžiu). Atvirukai turi 
būti užbaigti, tinkami spaudai. 
Konkursui reikia pateikti du 
vokus. Viename — simboliu 
pažymėtas atvirukas, nurodyta 
jo atlikimo metai, technika, 
kitame — simbolio autoriaus 
vardas, pavardė, adresas, tele
fonas. Siųsti prašome iki 1996 
m. balandžio 15 d. adresu: 
Giedrė Leškytė, Dariaus ir 
Girėno 22-5, 5730, Šilutė, 
Lietuva.

Atsiųstų konkursui atviručių" 
paroda bus atidaroma 1996 Trt?'* 
gegužės 25-tąją — Šilutės mies
to šventės dieną — Centrinėje 
bibliotekoje. Tuo laiku konkur
so vertinimo komisija atrinks 
laimėtojus ir paskelbs laureatus 
bei premijas. Nelaimėję premijų 
atvirukų autoriai gali būti, _ 
apdovanoti prizais ar kitomis 
dovanomis.

Giedrė Leškytė, viena iš 
darbščiųjų konkurso organizato
rių, yra susirūpinusi ir nori, kad 
šiame konkurse dalyvautų ne 
tik Lietuvos, bet ir kituose 
pasaulio kraštuose gyvenantys 
dailininkai. Ji organizacinio > 
komiteto vardu yra jau išsiun
tusi dailininkams apie porą 
šimtų laiškų-kvietimų konkur
se dalyvauti.

Taip pat labai pageidauja, kad 
šį konkursą tėvynainiai, ar 
Vydūno fondas, Mažosios Lietu
vos sąjunga ir kiti tautiečiai, ' 
gyvenę Klaipėdos krašte, pri
simintų tas vietoves, praleistas 
dienas ir, kad ir kukliausia 
auka prisidėtų prie šio tikrai 
gražaus projekto įgyvendinimo. 
Geraširdžius aukotojus aukas 
prašoma siųsti adresu: Giedrė 
Leškytė, Dariaus ir Girėno 22-5, 
Šilutė, 5730.



f

i

-—

Susipažinkime

Marija Jūratė Daniliūnaitė su prof. Vytautu Landsbergiu ir Didžiosios 
Britanijos konservatorių partijos nariu, Lietuvos draugu, Robert Lacey 
(kairėjet.

LIETUVIŲ
PASIDIDŽIAVIMAS

Londone, Kanadoje, gyvena 
po Antrojo pasaulinio karo iš 
Vokietijos atvykusi ir įsikūrusi 
Edvardo Daniliūno šeima. Jie, 
sunkiai pelnydami duoną, nepa
miršo lietuviškos veiklos, ypač 
Edvardas. Tėvų pėdomis sekė ir 
jų šeimos atžalynas — dukra 
Marija Jūratė ir sūnus Edvar
das Kęstutis, siekdami aukštųjų 
mokslų ir aktyviai dalyvaudami 
lietuviškųjų organizacijų veiklo
je. Tad arčiau ir susipažinkime 
su Marija Jūrate.

Marija Jūratė Daniliūnaitė, 
kilusi iš teisininkų giminės, 
gimusi 1948 m., svajojo pasiek
ti aukštuosius mokslus ir būti 
naudinga ne tik tam kraštui, kur 
gyvens, bet ir Lietuvai.

Ji Londone, Kanadoje baigė 
pradžios mokyklą ir lituanistinę 
mokyklą. Po to išvyko j JAV ir 
baigė Nekalto Prasidėjimo sese
lių globojamą gimnaziją Put- 
name, „Catholic Academy” var
du. Ji buvo pirmoji lietuvaitė, 
patekusi į garbės (pasižymėju
sių) mokinių sąrašą. Čia Mari-

G. Davis jai 1967 m. suteikė 
„Ontario Scholar” žymenį.

Studijavo Vakarų Ontario 
universitete, Londone. Čia ji 
suorganizavo pirmą lietuvių 
studentų būrelį ir buvo jo 
pirmininkė. Baigė matematikos 
ir teisės fakultetus. Studijas 
baigė gerais ar labai gerais 
pažymiais. Pvz., teisės fakultetą 
iš 112 baigiančiųjų, ji baigė 
trečiąja ir geriausiai iš mergai
čių su specialiu pažymėjimu 
diplome. Be to, ji baigė Osgoode 
Hali teisės kursą Toronte, o taip 
pat ir sustiprintą bylų gynybos 
specialų kursą York univer
sitete, Toronte. Jos vardai ir 
diplomuose buvo rašomi lietu
viškai — Marija Jūratė. Studijų

ja Jūratė įsijungė į jaunimo 
veiklą, dirbo su ateitininkėm ir 
buvo viena jų vadovių, o, dirb
dama su skautais, buvo jų 
draugininke.

Grįžusi į Kanadą, Londone 
baigė tryliktą skyrių, kad 
galėtų įstoti į universitetą. Ir čia 
Marija Jūratė labai aktyviai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje. 
Dainavo Rodnės ir Londono 
jaunimo choruose, buvo viena tų 
chorų organizatorių. Buvo tau
tinių šokių grupės seniūnė ir 
pirmosios poros šokėja.

Kanados LB Londono apylin
kės valdyba, vadovaujama Zig
mo Paulionio, už aktyvią lietu
višką veiklą jai paskyrė pirmą 
jaunimui numatytą premiją. 
Premiją įteikė prof. Stepas 
Kairys.

Marija Jūratė labai gerais 
pažymiais baigė' tryliktąjį, 
sunkiausią skyrių ir už labai 
gerą mokymąsi John P. Roberts, 
Ontario ministras pirmininkas 
ir Švietimo ministras William

SIUNTINIAI LAIVU
IR AIR

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI J NAMUS
Mūsų raštinės

447 S.Correy Avė., 52 Vagies Rd.,

St.Pete Beach, FL 33706

Tel.(813)363-7700

639 East 185th Avė., 

Euclid, OH 44119

»Tel .(216)481-0011

Warwlck, NY 10990 
Tel.(914)258-6133

Rochester:
(716)232-4111
Pitt3burgh:
(412)481 -6222(112)481-6222

MSB ' »*•» MBSi tVMM ■■■■ ■■■■ »»■ UPM ■■■■ ■■

KUPONAS
SKAITYKiTĖ’"DRAUGĄM

Pateikę šį kuponą ATLANTA IE, INC. 
ir Jūs gausite nuolaidą siuntiniams

laivu j Lietuvą.

IMPORT-jeXPORri; INC. 
2719 We«t 7 1 Str. Chli unn, IL 60629

(3 12)434-212 1 
(8<M»)776-SKNI>

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

4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00
Siunčiama suma 
Paslaugos 4 ar 3% 
Pristatymas į rankas 
VISO

Siuntėjas_________

$

$

$

$

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

CanadaLSE 5A6 tel. 905-643-3334.
‘Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.
‘Mes galime palydėti Jus važuojart j Lietuvą apsigyventi arba tik lankytis

metais ir po jų ji Londone dirbo 
įvairiose teisinėse srityse. Ji 
padėjo teisių fakultetui paruošti 
projektą Ontario įstatymų refor
mos komisijai, buvo vieno pro
fesoriaus asistentė tyrimams, 
vadovavo studentų paruošimui, 
kaip ginti bylas teisme, ji buvo 
ir viena vadovių kurso, skirto 
studentų pasiruošimui savajai 
profesijai. Retkarčiais pavaduo
davo teisėjus. Vienos kanadie
čių labdaros organizacijos vyk
dančioji direktorė. Lektorė Fan- 
shawe kolegijoje, Londone. Sim
poziumų ir teisinių seminarų 
universitete ir už jo ribų mode- 
ratorė. Teisinių radijo ir televi
zijos programų dalyvė arba 
moderatorė.

Londone 10 metų turėjo nuo
savą advokato įstaigą, bet, 
norėdama vis progresuoti, po to 
išvyko į Didžiąją Britaniją. 1988 
baigė nepaprastai sunkų kursą 
Oxford universitete ir įsigijo 
teisės magistro laipsnį, kompli
kuotų civilinių bei intelektinės 
nuosavybės teisės specialybę. 
Dabar Marija Jūratė dirba part
nere vienoje didžiausių Didžio
sios Britanijos advokatų firmo
je, turinčioje kelis šimtus advo
katų ir skyrius kituose kraštuo
se. Kai kurios jos bylos ir tokių 
pasaulinio masto korporacijų, 
kaip Kellogg ar Coca Cola.

Marija Jūratė nepamiršo ir 
Lietuvos. Iki valstybės atstaty
mo ji buvo narė įtaigojimo komi-

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m.

teto, suorganizuoto konservato
rių partijoje ir turėjusio tikslą 
įtikinti partiją bei vyriausybę, 
kad padėtų Lietuvai atgauti ne
priklausomybę, ekonominį sa
varankiškumą ir jai priklausan
tį auksą. Po valstybės atkūrimo 
ji tapo vykdomojo komiteto nare 
teisininkų organizacijos, turin
čios tikslą padėti Lietuvai. Ji 
vadovavo ir teisininkams, 1994 
m. vykstantiems į Vilniaus se
minarą, ir ten skaitė paskaitas.

Nemažiau svarbu, kad ji pa
laiko ryšius su įtakingais britais, 
ypač su Robert Lacey, kuris yra 
Britanijos konservatorių parti
jos, Londono skyriaus iždinin

gruodžio mėn. 9 d.
. X..

kas ir laikomas geriausiu lietu
vių bei Lietuvos draugu. Lietu
voje jis yra buvęs net aštuonis 
kartus.

Marijos Jūratės Daniliūnaitės 
universitetų diplomai: B. Sc., 
LLB, BCL (oxon), tikroji profesi
ja — žymioji advokatė. Savo gy
venimą pašventė mokslui, pro
fesijai, niekada nepamiršdama 
lietuviškosios veiklos, o taip pat 
rūpinasi ir dabartine nepriklau
soma Lietuva. Marijos Jūratės 
Daniliūnaitės pasiekimais už
sienio lietuviai gali tik džiaugtis 
ir didžiuotis.

Jurgis Janušaitis

When your company ivants you to choose a managed care plan...

Quality Healthcare Is Just Around The Comer

American HMO 
CAPP Care 
Chicago HMO

B

IN I) Y O U k PLAN H E R E

Humana 
Health Direct 
Healthstar

Sanus Health Plans 
Share
Rush'Prudential

EINI) YOUR PRIMARY CARE PHYSICIAN HERE

Intemal Medicine

Intemal Medicine

Intemal Medicine

Intemal Medicine 
Family Practices

(312) 434-2123

(312) 918-7547

(708) 749-2331

(312) 225-0695 
(312) 225-0695

Intemal Medicine (312) 484-4142

ASHBURN - 60652
Surender Lai, M.D. 
BEVERLY - 60643
David Ellens, M.D. 
BERWYN -60402 
Jayantihhai Patel, M.D. 
BRIDGEPORT -60616
Sung Ling Chou, M.D.
John Caserta, M.D. 
BROOKF1ELP-60513
B.G. Shreenivas, M. D. 
BURBANK - 60459
Yaseen Odeh, M.D.
Naser Rustom, M.D. 
CHATHAM - 60619
April Jackson, M.D.
Greg Coleman, M.D.
CHICAGO LAWN - 60629
Khalid Ahmed, M.D.
$iva Atluri, M.D.
Evelyn Basco, M.D.
Jacob Bemstein, M.D. 
Anthony Bozzano, M.D.
Leon Que, M.D.
Fredrick Tan, M.D.
Ashraf Ahmed, 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.
Amer Rustum, M.D. 
Jayantihhai K. Patel, M.D. 
Raghu Vollala, M.D.
Atner Husseini, M.D. 
Mohamed Dahodwala, M.D. 
Sheldon Slodki, M.D. 
Mercedita Jacob-Tan, M.D. 
Irfana Khan, M.D.
Algirdas Kavaluinas 
John Kowalski, M.D.
Roman Kozyckyj, M.D.
Woo Lee, M.D.
Martin Lindenberger, M.D. 
Pratap, Marri, M.D.
Prisco Olaya, M.D.
Pitu Punjabi, M.D.
Francisco Randin, M.D. 
Gregorio Rosenstein, M.D. 
Nancy Streitmatter, M.D. 
B.G. Shreenivas, M.D. 
Sivaramaprasad 
Tummala, M.D.
Naila Aziz, M.D. 
CLEAR1NG - 60638
Siva Atluri, M.D.
Bemard Slusinski, D.O. 
Robert Andina, M.D.
Evelyn Diaz, M.D.
Pitu Punjabi, M.D.
Francisco Randin, M.D. 
Raymond Reich, M.D.
B.G. Shreenivas, M. D. 
Raghu Vollala, M.D.
Sundar Prakasam, M. D. 
Sylvia Irizarry, M.D. 
ELSDON - 60632
Philip Ahn, M.D.
Rogelio Liboon, M.D. 
Erlinda Siwa, M.D.

Venkata Vedam, M.D. 
Ricbard Izewski, M.D.
Raj Kumar Khurana, M.D.

Intemal Medicine 
Internal Medicine

Intemal Medicine 
Intemal 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 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Internal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Internal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine 
Intemal Medicine

Intemal Medicine 
Pediatrics

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

Family Practice 
Family Practice 
Family Practice

Intemal Medicine 
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 
(312) 523-0400

ELSDON - 60632 (CONT.) 
A.K. Mathevv, M.D.
Sundar Prakasam, M.D. 
Gregorio Rosenstein, M.D. 
Prem Rupani, M.D.
Simeon Sevandal, M.D 
Venkata Vedam, M.D. 
Gregorio Rosenstein, M.D. 
Tberesa Stillings, M.D. 
EVERGREEN PARK - 606-
Jehangir Sethna, M.D. 
GARFIELD PARK - 60624
Evelyn Basco, M.D.
Mathew A.K. , M.D. 
GRACELAND - 60657 
Mohamed Dahodwala, M.D. 
Sheldon Slodki, M.D. 
HICKORY H1LLS - 60457
Dennis Malecki, M.D. 
HOMETOWN - 60456
Parakrama DeSilva 
HYDE PARK - 60637
Raghu Vollala, M.D. 
1USTICE - 60458
George Ferenzi, M.D.
OAK LAWN - 60453
Robert Duch, M.D.
John Caserta, M.D.
Bobbi 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. 
RĮVERSIPE - 60546
Kevin Butterfield, M.D. 
Lillian De Leon, M.D. 
STOCKYARDS - 60609
Rogelio Liboon, M.D.
Waldo Arteaga, M.D. 
Ezeųuiel Mendez, M.D.

Internal Medicine (312) 523-0400
Internal Medicine (312)884-3400
Internal Medicine (312) 884-3400
Internal Medicine (312) 471-3600 or 778-8600
Internal Medicine (312)471-3600
Internal Med-cine (312) 434-5759
Internal Medicine (312) 884-3400
Pediatrics (312) 884-3400
12
Internal Medicine (708) 636-8088

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

Internal Medicine (312) 296-3999
Internal Medicine (312) 296-3999

Internal Medicine (708)4)0-2400

Intemal Medicine (708)424-9010

Internal Medicine (312) 643-9200

Intemal Medicine (708)496-0206

Family Practice (708) 233-1895
Family Practice (708) 233-1895
Pediatrics (708) 233-1895

Intemal Medicine (312) 778-8600

Internal Medicine (708) 598-4430

Intemal Medicine (312) 927-8686
Pediatrics (312) 579-0133
Pediatrics (312) 579-0133

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

1

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

Intemal Medicine 
Internal Medicine

Family Practice 
Internal Medicine 
Family Practice

Pasirinkite 9au 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:

1. Press, Garny AssocuMes, 1994

(312)471-8611Holy Cross Physician
Association

2701 W. 68th St. • Chicago, IL 60629
Hoiy Cross Hosittai is Sponsorid ry thi Sistfrs oi Si t asm ir

I
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

ŽVILGSNIS J LIETUVOS 
EKONOMIJA

MĄSTOMA APIE NAUJA 
ATOMINE ELEKTRINE

Energetikos ministerijos sek
retorius Saulius Kutas mano, 
kad, pasibaigus dabartinės Ig
nalinos atominės elektrinės 
eksploatavimo laikui, o tai 
įvyks maždaug 2005-2010 me
tais, Lietuva turėtų pasistatyti 
naują atominę jėgainę, nes S. 
Kutas primena, Lietuva savo 
energetinių išteklių neturi. Tad 
nauja atominė elektrinė, kurioje 
būtų sumontuoti visiškai nauji, 
vadinamieji pasyviųjų saugumo 
sistemų reaktoriai, dabar kuria
mi pasaulyje, ekonominiu požiū
riu būtų geriausia išeitis. Jis 
mano, kad naujai elektrinei 
galėtų tikti ir Ignalina, nes ten 
jau pastatytas miestas, gyvena 
specialistai. Tačiau spręsti, ar 
Lietuva liks su branduoline 
energetika, ar be jos, teks 
Seimui.

Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymas pareikalaus didelių 
pinigų. Vienam blokui uždaryti 
preliminariais skaičiavimais 
reikės apie 300 mln dolerių. 
Vyriausybė jau priėmė sprendi
mą, kad kitais metais Ignalinos 
jėgainė atskaičiuos į specialiai 
sukurtą elektrinės uždarymo 
fondą.

TERMINALAS KLAIPĖDOS 
UOSTE

Klaipėdos valstybinio jūrų 
uosto direkcija, Prancūzijos 
inžinerinė konsultavimo ben
drovė BCEOM ir valstybinė 
įmonė „Pramprojektas” pasi
rašė naujo konteinerių ter
minalo projektavimo sutartį. 
Jūrų uosto direkcijos vadovas 
Valentinas Greičiūnas sakė, 
kad šio terminalo statyba 
kainuos apie 30-40 mln. ECU 
(157-210 mln.litų). 29 mln. ECU 
paskolą paskyrė Europos inves
ticijų bankas, negrąžinamą 5 
mln. dolerių paskolą terminalo 
statybai skyrė Europos Sąjunga. 
Likusius pinigus turės surasti 
Lietuvos vyriausybė.

Terminalo projektą numato
ma parengti per 9 mėnesius, o 
statyba truks pusantrų metų. 
Manoma, kad konteinerių ter
minalas bus atidarytas 1998 m. 
Jo projektinis pajėgumas — 
100,000 jūrinių konteinerių per 
metus.

LIETUVA - NEBE PILKAS 
KRAŠTAS

Lietuvos investicijų agentūros 
direktorių konkursą laimėjo Či
kagos universiteto auklėtinis 42 
m. Algis Avižienis, pastaruosius 
15 m. dirbęs JAV diplomatinėse 
atstovybėse. Jis gimė Sibire, 
tremtinių šeimoje, vėliau kartu 
su tėvais išvyko į JAV. Naujasis 
Investicijų agentūros vadovas 
sakė, kad Lietuvos įvaizdis Va
karuose nėra ryškus. Vakarų 
verslininkai labai mažai žino 
apie Lietuvą. Kita vertus, tie 
užsienio verslininkai, kurie dir
bo Lietuvoje ir apibūdindavo ją 
kaip varganą, niūrią šalį, iš
važiuoja. Pasilikusiems Lietuva 
yra įdomesnė, didesnių galimy
bių šalis. Pasak A. Avižienio, 
„šiuo metu Lietuva tikrai nėra 
toks pilkas kraštas, kaip buvo 
1990 m. Gyvenimas čia pradėjo 
virti. Žmonės dabar pasikliau
ja asmenine iniciatyva, nors 
oficialioji statistika to ir ne
atspindi”.

Algis Avižienis šakojau išsė
męs savo, kaip JAV diplomato 
galimybes, ir į JAV grįžti 
nebesiruošia — dirbs Lietuvoje. 
Pastarosiomis dienomis jis

persikraustė iš JAV ambasados 
nuomotos rezidencijos į išnuo
motą namą Vilniaus pakraštyje.

MINISTRO PAŠALINIMAS 
SUSIJĘS SU KORUPCIJA?

Buvusio ekonomikos ministro 
Aleksandro Vasiliausko atleidi
mo procesas užtruko beveik 3 
mėnesius. Per tą laiką iškilo 
viešumon premjero ir ekonomi
kos ministro nesutarimai. At
sakydamas į „Lietuvos ryto” 
klausimus, eksministras, pro
fesorius, ekonomikos daktaras 
sako esąs nusivylęs požiūriu į 
ekonomikos politiką apskritai, 
nes orientuojamasi tik į šią 
dieną. „Pagrindine užduotimi 
laikomas biudžeto vykdymas, 
kitaip tariant, biudžeto 
‘pravalgymas’, o kur ateities 
perspektyva — investicijos į at
skiras sritis? Investicijų dalis 
kitų metų biudžeto išlaidose 
sumažinta 3 procentais”.

Apie vyriausybės vadovą A. 
Šleževičių eksministras sako 
susidaręs įspūdį, kad šis tikrai 
nėra demokratiškas žmogus. 
„Jam neįtikusiam būna sun
ku”. A. Vasiliauskas neatmeta 
galimybės, kad skubotas jo pa
šalinimas iš vyriausybės narių 
gali būti susijęs su korupcija. 
LDDP frakcijos Seime narys, 
spaudos rašiniuose „Klanas” 
pagarsėjęs Komunistų partijos 
veikėjas „turto plovimu” Alfon
sas Navickas [atkakliai bandė 
paveikti tuometinį ekonomikos 
ministrą, kad būtų pritarta 
vienos bendrovės investicijų 
projektui ir iš vyriausybės gau
namų užsienio paskolų paskir
tas 15 mln. dolerių kreditas. „A. 
Navickas vis kalbėjo užuomino
mis apie premjerą: ‘Mes su 
Adoliuku...’, „Matot, įmonė 
rėmė partiją rinkimuose...” 
sakė A. Vasiliauskas. (Po kelių 
mėnesių besitęsiančių skanda
lingų straipsnių spaudoje, spalio 
pabaigoje A. Navickas išstojo iš 
LDDP).

SKANDALAS DĖL 
„BOEING”

Kaip žinia, šiemet „Lietuvos 
avialinijos” iš JAV bendrovės 
„Empire Capital Corporation” 
pirko du senus lėktuvus „Boe- 
ing-737”. Generalinė prokura
tūra dėl šio pirkinio iškėlė 
baudžiamąją bylą. „Lietuvos 
avialinijų” vadovaujančių dar
buotojų butuose ir darbo kabi
netuose atliktos kratos. Genera
linė prokuratūra turi duomenų, 
kad buvo pažeistos konkurso 
lėktuvams pirkti taisyklės, be 
to, tokius lėktuvus buvo galima 
nupirkti pigiau.

Prieš šį skandalą „Lietuvos 
rytas” ne kartą rašė apie taip 
pat JAV nupirktą beveik ne
skraidantį vyriausybinį lėktuvą 
„Jetstar”. Šiuo lėktuvu 1993 m. 
rudenį į JAV nuvykusius susi
siekimo ministrą Joną Biržiški 
ir „Lietuvos avialinijų” genera
linį direktorių Stasį Dailydką 
„sudomino” aktyvus prezidento 
Algirdo Brazausko rinkimų 
kompanijos rėmėjas, JAV ver
slininkas Simas Velonskis. „Po 
J. Biržiškio ir S. Dailydkos vieš
nagės Amerikoje atsirado vy
riausybinis lėktuvas „Jetstar”, 
S. Velonskio aplinkos žmonių 
Bill Walker ir Tom Currie, tal
kinant susisiekimo ministro J. 
Biržiškio žentui Rolandui Ra
gaišiui, už 150,000 dolerių 
parengtas aviabendrovės verslo 
planas, kurį specialistai palygi
no su pradedančio studento kur
siniu darbu”, rašo „Lietuvos 
rytas”.

Tuo tarpu, Seimo narys Kęs
tutis Jaskelevičius, kurį spalio 
21 d. LDDP taryba pašalino iš 
partijos už jos vadų kritiką bei 
teiginius, jog valstybės valdyme 
įsigali neonomenklatūra, kalbė
damas „Respublikai” apie ko
rupciją, priminė JAV pagamin
tą prezidento rinkimų ženkliu
ką „Brazauskas Lietuvai”. „Už 
šią paramą prezidentas turėjęs 
atsilyginti — po rinkimų ‘Lietu
vos avialinijoms’ leisti pirkti 
lėktuvus dvigubai didesne, nei 
jie verti, kaina. Tas preziden
tinis lėktuvas ‘Jetstar’, kurio 
pirkimo byla šiandien yra Gene- 
ralinėje prokuratūroje, iš 
tikrųjų ir yra tai, ką A. Brazaus
kas, anot K. Jaskelevičiaus, da
vė Lietuvai”, rašo „Respubli
ka”. „K. Jaskelevičius sako, 
kad, jeigu Generalinė prokura
tūra, tirdama tą ‘Jetstar’ įsigi
jimo bylą, viską suvers susisie
kimo ministrui J. Biržiškiui, tai 
bus normalus ‘scenarijus’. Ta
čiau jeigu prokuratūroje atsiras
tų kas nors, kuris pasidomėtų, 
kaip ir iš kur atsirado ženkliu
kai ‘Brazauskas Lietuvai’, tada 
ir išaiškėtų į prezidentūrą ve
danti ‘Jetstar’ pirkimo gija”.

NUSIKALTĖLIAI 
PASIPELNĖ IŠ 

PRIVATIZAVIMO

„Lietuvos ryto” žurnalistinio 
tyrimo duomenimis, vien tik 
Kauno nusikaltėlių grupuotės, 
vadinamos „šeimomis”, iš pri
vatizavimo uždirbo apie 50 mln 
dolerių. Tuo tarpu Centrinės 
privatizavimo komisijos duome
nimis, už daugiau nei 3,000 pri
vatizuotų prekybos, komunali
nio ūkio ir buitinio aptarnavi
mo objektų į valstybės biudžetą 
įplaukė 312 mln litų (mažiau 
nei 80 mln dolerių).

Kauno nusikaltėlių grupuotės 
iki privatizavimo daugiausia 
vertėsi spirito, lietuviškų prekių 
kontrabanda. Aukso gysla jiems 
tapo prasidėjęs privatizavimas. 
Objektai pirmiausia buvo „par
duodami” neoficialiuose auk
cionuose, o vėliau vykę oficialūs 
būdavo tik formalūs, nes jau 
viskas buvo nutarta — kas 
pirks, kiek mokės ir pan. Vidu
tiniškai už nedidelės Kauno 
parduotuvės privatizavimą nu
sikaltėliai gaudavo 10,000, už 
vasarnamį Neringoje — 50-100,- 
000 dolerių.

Kaip rašo „Lietuvos rytas”, 
nusikaltėlių vadai vieni su 
kitais kavinėse keisdavosi bran
giausiais restoranais, viešbu
čiais, poilsio namais, pralošinėjo 
juos kortomis ar dovanodavo 
meilužėms.

Nusikaltėlių gaujos plačiai 
veikė finansų rinkoje. Jie įtikin
davo firmų vadovus paimti iš 
bankų kreditus, kuriuos perves
davo į asmenines sąskaitas. 
Žurnalistiniame tyrime daug 
kartų tarp svarbiausių finansi
nių aferistų, turėjusių ir turin
čių ryšių su Kauno nusikaltė
liais, minimos brolių Mėįjaus ir

Simo Velonskių pavardės, į ku
rių sąskaitas patekdavo pinigai. 
Pasak laikraščio, skirtingų 
šaltinių duomenimis, S. Velons
kio turtai vertinami nuo 100 
milijonų iki vieno bilijono 
dolerių.

GELBSTI NORVEGAI

Akcinė bendrovė „Akmenės 
cementas” intensyviai ieško 
investuotojų Vakaruose ir gali
mybių plėsti eksportą į Vaka
rus. Pastaruoju metu pradėta 
rimtai bendradarbiauti su nor
vegų statybos firma „Embra”, 
kuriai suteikta teisė pirkti ir 
parduoti Vakarų šalyse Akme
nės cementą. Įmonės vadovai 
tikisi, norvegams padedant, 
cemento eksportą padidinti iki 
0.5 mln tonų per metus. Norve
gų firma lengvatinėmis sąlygo
mis, su 8 proc. palūkanomis nu
pirko „Akmenės cementui” ma
zuto už 5.6 mln.dolerių. Šio kuro 
cementininkams pakaks iki 
pavasario.

Mazutas — pagrindinis „Ak
menės cemento” gamybos stab
dis — įmonė neturi lėšų nusi
pirkti pakankamai kuro. Iš 8 
technologinių linijų dažnai dir
ba tik viena. Viena linija yra 
pritaikyta kūrenti pigesne ak
mens anglimi, dar viena techno
loginė linija — rekonstruojama. 
Sovietmečiu „Akmenės cemen
tas” pagamindavo per metus iki 
3.5 mln.tonų cemento, pastarai
siais metais — apie 75,000 tonų. 
Apie 35 proc. viso kiekio ekspor
tuojama į Vakarų šalis.

ODININKAMS DARBO 
NESTINGA

Viena seniausių Lietuvos įmo
nių — odos gamykla, dabar ak
cinė bendrovė „Šiaulių stum
bras” — dirbątrim pamainom. 
400 darbuotojų per dieną ap
doroja apie .30 tonų žaliavos, 
kurios pusė lietuviška, kita — 
užsienietiška. Šią vasarą su
montavusi /noderniausią italų 
bei šveicarų įrangą, dabar 
įmonė gamina įvairiausių rūšių 
bei spalvų spaustą, šlifuotą, 
lygią odą drabužiams ir avaly
nei. Konkuruojant su turkais, 
graikais ar kitais odos perdirbė
jais, lietuviškos odos privalumai 
— gera kokybė ir mažesnė kai
na. Kol kas — darbininkų atly
ginimo sąskaita. Lietuvoje 
žmogaus darbas vertinamas pi
giau negu žaliavos ir mašinos.

Susidomėjimas lietuviška oda 
šiemet buvo gana didelis Pary
žiaus ir Bolonijos mugėse. Pa
sak bendrovės generalinio direk
toriaus Jono Adomavičiaus, Lie
tuvos įmonės nuperka tik 5-10 
proc. drabužiams skirtos odos. 
Užsienyje šiauliečiai gali par
duoti viską, tačiau ateityje jie 
norėtų bent pusę savo odų par
duoti būtent Lietuvoje. Odą 
avalynei perka Latvijos, Vaka
rų Europos batsiuviai, parengta 
bandomoji siunta skandina
vams. >

„HERMIS” KAPITALO 
DALĮ IŠPIRKO EUROPOS 

BANKAS

„Hermis” banko valdytoja 
Nadežda Novickienė ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banko 
finansų institucijų departamen
to direktorius Kurt Geiger ne
seniai pasirašė akcijų pirkimo 
sutartį, pagal kurią minėtas 
valdiškas tarptautinis bankas 
perka apie 12 mln litų vertės 
„Hermis” banko akcijų. Plėtros 
banko dalis „Hermis” banke su
darys 25 proc. viso akcinio 
kapitalo, kuris ką tik buvo pa
didintas iki 50 mln litų rašė 
„Lietuvos aidas”.

„Hermis” yra vienintelis ko
mercinis bankas Lietuvoje, 
kurio kapitale dalyvaus Euro
pos rekonstrukcijos ir plėtros 
bankas (JAV taip pat dalyvau
ja šiame plėtros banke). Šiuo 
metu „Hermis” turi net 4 
lengvatines kredito linijas iš 
tarptautinių organizacijų — 
Pasaulio banko, Europos rekon
strukcijos ir plėtros banko, 
Europos Sąjungos ir PHARE.

Rima Jakutytė

MISCELLANEOUS

laikau pirkti
vartotą vvheelchair”.
Tel. 708-986-5214

Dviese, greitai ir profesionaliai, 
savo priemonėmis valome namus 
(šeštadieniais) Skambinti 
312-925-2347 nuo 7 v.v.

i Priimsiu Į savo namus ir su-
| teiksiu gerą priežiūrą pagyve- 
’ nusiam ir negaluojančiam žmogui. 
’ Tel. 312-254-3979.

BULK MAIL SERVICE
Licensed & Insured 
Saulius Matulevičius
Tel. 312-247-1651
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CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE REAL ESTATE

OAKLAVVN 
REALTY 
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 Ras. 312-778-3971 
Fax. 708-499-7006 Pager 312-308-0307

GREIT
iŠ* PARDUODA 

RE/MAX
REALTORS

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

i

RIMAS L. STANKUS

ACCENT REALTY, INę.
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, lllinpis 60453

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

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

•Nekilnojanio turto 
pirkime ar pardavime 
•Čikagos apylinkėse ir

OLSICK & CO, INC. 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439

MARIJA STONIKAS Skambinkite: 
Reattor® Bus. 708.257.7100 

Res.70B.969.3732

COMMUNITY REALTY, INC
VIDAS POSKUS 

Realtor — Associate 
Profesionalūs patarimai nekilnojamo 
turto pirkimo-pardavimo klausimais.
312-581-9500 Ir 312-737-6901

FOR SALE

Iš Lietuvos perduodami 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: 708-050-6599.

MISCELLANEOUS

r \ aavirv
r J 6ca»f

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, U 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

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 

737-5168

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

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

FOR SALE
Bayport condo 3rd fl.; elevator 
bldg., completely updateid. Cali
Asta, Century 21/Accent Home 
Finders tel. 708-423-9111.

FOR RENT

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

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas su baldais Brighton Pk. apyl. 
Kreiptis: tai. 312-376-7883.

Išnuomojamas 3 kamb. 1 mlag. 
butas su baldais ir šiluma 
negeriančiam ir nerūkančiam pen
sininkui. Netoli „Seklyčios”. Tai. 
312-776-4371

IEŠKO BUTO

Nerūkantis, negeriantis pen
sininkas ieško kambario prie 
šeimos. Tai. 312-776-5112

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!
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

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

, REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

KAIP GAUTI „ŽALIĄ KORTELE"
Tai patyrusio advokato parašyta knyga, 
kurioje plačiai komentuojami JAV 
imigracijos įstatymai, pateikiami prak
tiniai pavyzdžiai Didelio formato knygos 
kaina — 828. Tel. 312-737-6901

MARTROY ELECTRONICS, INC. reikal
ingi specialistai, mokantys taisyti TV, audio, 
video, radijo aparatūrą. Kreiptis: Gaveus, 
tel.: (312) 776-7000, arba 6259 8. Ked
zie Avė. darbo valandomis (dirba Ir 
šeštadieni).

REIKALINGA „SOCIAL WORKER"
Pilnos savaitės darbas dvikalbėje in
stitucijoje. Geras atlyginimas su puikiais 
priedais Reikia turėti BSW ir MSVV Pagei
dautina patirtis su ligoniais (Nursing Home) 
ir pažinimas valdžios reikalavimų Siųsti 
aprašymą savo darbo patirties: 
Admlnlstrator, Matulaitis Nursing 
Home, 10 Thurber Rd. Putnam, CT 
06260.

Dengiami stogai, kalamas ..siding", 
atliekami cemento, ,,plumbing” bei kt. 
namų vidaus ir išorės remonto darbai
Skambinti Sigitui: 312-787-1829

HELP WANTED

SIŪLOME DARBUS!

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

Ali Caro
Employmant Agoncy 

Tol. 312-736-7900

f i
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

AMERIKOS PENSIJOS LIETUVOJE
Daug kartų esame rašę apie 

pensijų gavimo galimybes Lie
tuvoje, tačiau ne visi turbūt 
skaito „Draugą”, ne visada 
atkreipia dėmesį, ar nesidomi 
klausimais, kurie jiems tuo 
metu nesvarbūs. Todėl gauna
me įvairių užklausimų, į ku
riuos prašoma atsakyti. Vienas 
klausimų, kuris gali kilti ne 
vienam yra šis: „Mes planuo
jame grįžti nuolatiniam gyve
nimui į Lietuvą. Turime 
Amerikos pilietybę ir taip pat 
Lietuvos Respublikos pilietybę, 
pasus. Norėtumėme sužinoti, 
kokios galimybės yra Lietuvoje 
gauti JAV „Sočiai Security” 
pensiją, taip pat pensiją iš dar
bo ir kas jas turi išsiųsti į 
Lietuvą?

Atsakymas:
Kadangi esate Amerikos pilie

čiai, galite gyventi bet kur 
pasaulyje ir gauti pensiją, aišku, 
ir Lietuvoje. Ką turite daryti ir 
kokiu būdu galite gauti pensi
jas Lietuvoje? Pirmiausia bent 
tris savaites prieš išvykstant į 
Lietuvą, turite nueiti į „Sočiai 
Security” įstaigą ir kitas 
įstaigas, iš kurių gaunate pen
sijas, ir pranešti, kad išvažiuo
jate ir ką norite, kad jie darytų 
su jūsų pensijomis — kur jas turi 
siųsti ir t.t.

Yrą kelios galimybės:
1. Tiek „Soc. Sec.” įstaiga, tiek 

» kitos bendrovės gali siųsti pen
suos čekius jūsų duotu adresu
Lietuvoje.

2. Jūs galite atsidaryti sąskai
tą kuriame Lietuvos banke ir

KALĖDINĖ DOVANA
„INDUSTRINĖS PARAMOS SĄJUNGA AMERIKOJE**

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje, rūkytos mėsos produktų rinkinį.
$98.00 $85.00 $70.00
ISA — 15 kg. 13A — 13 kg. 10A - 10 kg.

1. Jautienos Išpjova, kumpis „Turistinis" 3 kg. 3 kg. 2 kg.
2. Kiaulienos Išplova, kumpis „Kaimo” 1 kg. 1 kg. 1 kg.
3. Kiaulienos Išpjova, karbonadas 1 kg. 1 kg. 1 kg.

:S«4. Lašintai „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 patikrintos 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.

DS ENGINEERINO, Ine. Te|. 7M.257-2034
12421 ARCHER Avė. pax 705.257-5552
LEMONT, IN. 50435

INC.AMERICA^ A®ROAD*

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tek: 312-838-8888

—J

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

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

OUT OF STATE —’!-(800)-342-5315

tada jums siųs pensijos čekius 
tiesiog į jūsų banko sąskaitą 
Lietuvoje.

3. Galite susitarti su Ameri
kos ambasada, ir jūsų pensijų 
čekiai gali būti siunčiami į 
ambasadą, o jūs juos iš ten 
pasiimsite.

4. Jūs susitariate su banku 
Amerikoje, atsidarote čekių 
sąskaitą, ir prašote, kad „Soc. 
Sec.” įstaigą ir kitas, jums pen
sija duodančias įstaigas, siųstų 
pensijos čekius į tą sąskaitą 
banke. Lietuvoje atsidarote 
sąskaitą banke ir keičiate savo 
asmeniškus čekius tame banke. 
Paprastai, jūsų asmeniškų če
kių pakeitimas Lietuvoje gali 
trukti apie dvi savaites, nebent 
jūsų sąskaitoje bus daugiau 
pinigų, kurie garantuos čekį. 
Amerikos bankas siųs jums 
mėnesinius pranešimus į Lie
tuvą apie jūsų sąskaitos stovį.

Šis būdas galbūt yra pats 
geriausias, nes jūsų pinigai yra 
saugūs Amerikos banke, neša 
procentus, o jūs Lietuvoje tuos 
pinigus galite pagal pareika
lavimą pasiimti. Pensijų per
siuntimo išlaidas užmoka įstai
gos, kurios tas pensijas duoda.

Tačiau turite atminti, jei ne
gyvenate Amerikoje, negausite 
kasmetinių „Soc. Sec.” pakė
limų, vadinamų COLA — pragy
venimo pabrangimo procen
tinių pakėlimų. „Soc. Sec.” 
įstaiga prileidžia, kad, jeigu 
negyvenate Amerikoje, tai 
Amerikos pragyvenimo lygio 
pabrangimas jums neturi reikš

North Side
3000 N. Milvvaukee 

Tel. 312-489-4999

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

mės.
Kitą dalyką atminkite: išva

žiavę iš Amerikos, negausite 
Medicare draudimo, nes šis 
draudimas yra skirtas tik gy
venantiems Amerikoje. Jeigu 
kada nors grįšite gyventi Ame
rikon, turėsite iš naujo išsi
rūpinti Medicare draudimą. 
„Žalia kortelė” ir pensijos

Kas yra „žalia kortelė”? Tai 
yra leidimas legaliai gyventi 
Amerikoje, leidimas dirbti, 
gauti „Soc. Sec.” kortelę ir t.t.

„Žalios koretelės” savininko 
privilegijos, jei jis gyvena 

Amerikoje, nedaug skiriasi 
nuo piliečio privilegijų (bent 
šiuo metu). Išskyrus kelis atve
jus: negali balsuoti, negali gauti 
ir dirbti federalinės valdžios 
darbą, negali ilgai ir dažnai būti 
išvažiavęs iš Amerikos.

„Žalios kortelės” savininkas 
pensiją gali gauti kitame krašte 
tik šešius mėnesius. Po to pen
sija bus nutraukta ir, grįžęs į 
Ameriką, vėl turėsite ją išsirū
pinti.

„Žalios kortelės” savininkai 
turi būti atsargūs su ilgesniais 
išvažiavimais iš Amerikos. 
Atminkite „žalia kortelė” 
duoda teisę legaliai gyventi 
Amerikoje, dažnas ir ilgesnis 
išvažiavimas imigracijos įstai
gai gali sudaryti įspūdį, kad 
jums nelabai svarbu gyventi 
Amerikoje. Paprastai iki šešių 
mėnesių, išvažiavimas iš krašto 
kitur nekelia klausimo: išvažia
vimas tarp šešių mėnesių ir me
tų yra neaiškus ir daug pri
klauso nuo imigracijos valdinin
ko, kurį sutiksite grįždami. Ta
čiau metų ir daugiau išvažiavi
mas iš Amerikos gali būti labai 
rizikingas. Jums grįžtant gali 
reikėti įrodyti, kad tikrai gyve-

ŽIEMOS

KAINOS

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

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

A.tA.
SOFIJA SAVICKAITĖ 

VALIENĖ
Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. gruodžio 8 d., 9 vai. ryto, sulaukusi 89 metų.
Gimė 1906 m. sausio 2 d. Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, 

Ylakių valsčiuje, Gesalų kaime. Amerikoje išgyveno 46 m.
Priklausė Lietuvių Saulių sąjungai, Tautos fondui, 

BALF’ui, RLB ir kitoms lietuviškoms bei religinėms 
organizacijoms.

Velionė pašarvota gruodžio 12 d., antradienį nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2633 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 13 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palai
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, šalia jos vyro, Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų savanorio^ Antano Valio, mirusio 
1992 m. rugpjūčio 11 d.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad š.m. 
gruodžio 6 d., sulaukus 91 m. amžiaus Bostone stai
giai mirė mūsų mylima Motina, Močiutė, Sesuo ir 
Teta.

A.tA.
ROZALIJA PETRONIENĖ 

JATULYTĖ
Skaudžiai liūdinti šeima: duktė Danutė ir žentas 

Lionginas Izbickai, sūnus Aloyzas ir marti Aušrelė 
Petroniai, anūkai Algis, Vida ir Tadas Petroniai, 
sesuo Juoze Lapšienė, sūnėnas Algis ir Nijolė Lapšiai 
su dukrom Audra ir Nida.

SEPTYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
LIUDAS

BIKNEVIČIUS
nate Amerikoje, kad jūs pralei
dote tokį ilgą laiką svetimame 
krašte, turėdami labai rimtą 
priežastį, būtent, ligą ar pan. 
Kartais įvairios darbovietės 
savo tarnautojus siunčia darbo 
reikalais į užsienį. Tokiu atve
ju darbovietė paprastai sutvar
ko reikalus su imigracijos 
įstaiga.

Jeigu jums reikia įrodyti, kad 
tikrai gyvenate Amerikoje, tu
rite pristatyti savo namo, buto, 
gyvenamos vietos adresą, savo 
banko sąskaitą ir, svarbiausia, 
įrodymus, kad mokate Ameriko
je mokesčius (taxes). Todėl as
menys, kurie neturi pilietybės, 
o turi tik „žalią kortelę”, būkite 
atsargūs, važinėdami dažnai ir 
būdami ilgai kitame krašte. Jūs 
galite turėti sunkumų grįžtant 
Amerikon.

Ateityje Amerikos gyventojų, 
kurie nėra piliečiai, įvairios 
teisės ir privilegijos gali būti 
atimtos, pakeistos ar suvaržytos
— tokie balsai jau girdėti iš 
Vašingtono, Amerikos valdžiai 
norint subalansuoti biudžetą.

Naudotasi įvairia medžiaga, 
gauta iš „Soc. Sec.” įstaigos.

„SOCIAL SECURITY” 

MOKĖJIMŲ PAKĖLIMAS

Amerikos 42 milijonai, gau
nantys „Sočiai Security” pensi
jas, nuo 1996 metų sausio 1 d. 
gaus 2.6% pakėlimą. Šis pakė
limas yra vadinamas COLA 
(cost-of-living-adjustment) — tai 
yra pagal pragyvenimo pabran
gimo procentus pakėlimas. Šį 
pakėlimą apskaičiuoja ir padaro 
Department of Health and Hu- 
man Services. Ateinančių metų, 
t.y. 1996 m., dėl pragyvenimo 
išlaidų padidėjimo mokėjimų 
pakėlimas yra pats mažiausias 
nuo 1987 metų.

Su šiuo pakėlimu vidutinis 
dviejų žmonių pensijos čekis 
pakils iki 1,215 dol. per mėnesį
— šiais metais yra 1,184 dol., 
vieno žmogaus vidutinis pensi
jos čekis pakils iki 720 dol. per 
mėnesį nuo 702 dol. Šį 2.6% 
pakėlimą gaus ir šeši milijonai 
mažas pajamas turinčių vyres
niųjų, aklų ir invalidų, kurie 
dabar gauna SSI (Federal Sup- 
plemental Security Income) 
mokėjimus. Su šiuo pakėlimu 
aukščiausias SSI mokėjimas 
vienam asmeniui mėnesiui bus 
470 dol., o dviem asmenims — 
705 dol.

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 9 d.

A.tA.
ANTOINETTE D. BARVITZ 

Dowiatt
v

Gyveno Orland Park, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette 
Parko apylinkėje.

Mirė 1996 m. gruodžio 8 d., 8:30 vai. ryto.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko dukterys: Lorraine E. Barvitz, Carol B. 

Stachnik, žentas Robert; anūkai: R. J. Stachnik su žmona Deb- 
bie, Carol S. Krasula su vyru Philip; proanūkas Alexander 
Joseph Krasula.

Priklausė daugeliui lietuviškų ir religinių organizacijų.
Velionė pašarvota sekmadienį, gruodžio 10 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Lack ir Sūnūs, laidojimo namuose, 11028 S. Southwest 
Hwy, Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gruodžio 11 d. Iš laidojimo 
namų 8:46 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedul
ingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašoma aukoti Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos pagerinimo fondui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukterys, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 708-9744410 arba 800-994-7600.

1996 metais pensininkai, nuo 
65 iki 69 metų amžiaus, galės 
prie pensijos dar užsidirbti 
11,520 dol. per metus; pensi
ninkai, kurie dar nėra 65 metų, 
galės uždirbti 8,280 dol., o pen
sininkai, sulaukę 70 metų, galės 
uždirbti nenustatytą sumą be 
jokių atskaičiavimų.

Šis pakėlimas yra padarytas 
HHS Health & Human Services 
departamento, kaip tik tuo me
tu, kai Kongresas planuoja at
skirti COLA’s pakėlimus nuo 
Darbo departamento pragyve
nimo lygio įvertinimo procento. 
Jie sako, kad dabartinis 
pragyvenimo lygio įvertinimas, 
daromas Darbo departamento, 
yra bent vienu procentu per 
aukštas ir neatitinka realybės. 
Aišku, kad tas daroma Kongre
so, norint subalansuoti Ameri
kos biudžetą. Jeigu Kongresas 
laimėtų ir pragyvenimo lygio 
pabrangimo apskaičiavimas būtų 
pakeistas, tai kitais metais, 
1997 pakėlimas būtų daug ma
žesnis ir pensijon išėjusių as
menų gyvenimas pasunkėtų.

Naudotasi „Sočiai Security” 
pranešimais.

Birutė Jasaitienė

V

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

Už a.a. Liudo sielą šv. Mišios bus aukojamos Tėvų Mari
jonų koplyčioje.

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

Su liūdesiu ir meile Žmona Kazė

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

PAMINKLAS 

J. BASANAVIČIUI

Mintis pagrindinėje Vilka
viškio aikštėje, pavadintoje At
gimimo vardu, pastatyti 
paminklą lietuvių tautos patri
archui dr. Jonui Basanavičiui 
puoselėjama nuo Lietuvos 
Atgimimo pradžios. Žmonės 
aukojo, kiek kas galėjo, bet, 
keičiantis ekonominėms sąly
goms, iš suaukotų tūkstančių 
rublių liko keli šimtai litų.

Šiuo metu akmuo paminklui 
iš Ukrainos jau pargabentas į 
Vilniaus paminklų dirbtuves. 
Buvo galima pradėti tašyti, 
tačiau, pasak rajono mero Jono 
Mačio vis derėtasi dėl darbo kai
nos, nes savivaldybė tokių di
džiulių lėšų, kokių užsiprašė 
meistrai, neturi iš kur imti. 
Pagaliau susitarta mokėti 
dalimis — kiekvieną mėnesį po 
10,000 Lt. Visas darbas kainuos 
daugiau kaip 200,000 Lt. Pusę 
sumos žada dengti Mari
jampolės apskritis. Juk Lietu
voje dar nėra J. Basanavičiui 
deramo paminklo, todėl jo pa
statymas turėtų būti visos 
Lietuvos žmon|ų garbės reika
las.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

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

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

EVERGREEN PARK 2929 VV. 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. O AK PARK AVĖ ALL PHONES

CHICAGO 1-312476-2345
NATIONW1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Šį sekmadienį, gruodžio 10 

d., 2 vai. p.p., nuvykite į Moks
lo ir pramonės muziejų pasižiū
rėti Lietuvos vyčių atliekamos 
kalėdinės lietuviškos prog
ramos.

Fotomenininko Algimanto 
Kezio, gyvenančio Stickney, IL, 
nauja foto paroda atidaroma 
„Vartų” galerijoje, Vilniuje, 
gruodžio 12 d. Joje bus išsta
tytos 84 nuotraukos iš viešnagės 
Lietuvoje praėjusį pavasarį. Pa
rodos tema — „Lietuva: bevar
dės impresijos”. Čikagoje ta pro
ga buvo išspausdintas gražus 
katalogas. Į parodos atidarymą 
vyksta ir A. Kezys.

Iki gruodžio 12 d. jau ne
daug laiko beliko. O kuo ta da
ta svarbi? Nagi visi, norintieji 
dalyvauti Pasaulio lietuvių 
centre rengiamose kūčiose, turi 
iki gruodžio 12 užsisakyti vietą 
pas Aldoną Palekienę, tel. 
708-448-7436 arba Nijolę Stel- 
mokienę 708-257-6846.

Lietuvių liaudies pasakos ir 
dainos — I ir II rinkinys. Tai 
dvi naujos garsiajuostės lietu
viškam jaunimėliui. Jas išleido 
JAV LB Švietimo taryba. Pasa
kėles ir eilėraštukus skaito 
Milda Lenkauskienė su vai
kams pritaikytos muzikos 
palyda. Pasinaudokite proga ar
tėjančių Kalėdų metų pradžiu
ginti savo vaikus ir vaikaičius 
šia lietuviška dovana. Abi 

arsiajuostes galima įsigyti 
vietimo tarybos knygyne, 

13648 Kickapoo Trail, Lockport,
1L, 60441, tel. 708-301-6410.

Dr. Arvydas Vanagūnas kal
bės sveikatingumo temomis Či
kagos Lietuvių pensininkų są
jungos susirinkime-pobūvyje 
gruodžio 14 d., ketvirtadienį, 1 
vai. p.p., Šaulių rinktinės na
muose (2417 W. 43 St.). Bus 
meninė programa, pietūs, dova
nų laimėjimas. Nariai ir svečiai 
kviečiami.

x Naujuosius Metus su
tikime mūsų Operoje, meniškai 
išpuoštoje Jaunimo centro salėje 
ir skambant „Traviatos” operos 
garsams. Bus dviejų patiekalų 
karšta vakarienė, o kai su
tiksime naujuosius metus, šalti 
užkandžiai. Šoksime ir dainuo
sime grojant Ričardo Šoko 
orkestrui. Asmeniui $50. Visas 
informacijas teikia Vaclovas 
Momkus, šio pokylio vadovas: 
312-925-6193. Kviečiame Jus 
jau dabar užsisakyti vietas. O 
visas pelnas skiriamas Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio” operos 
pastatymo išlaidoms sumažinti.

(sk)

x Dail. Rinaldo Damskio 
tapybos paroda Lietuvių Dailės 
muziejaus galerijoje. Ati
darymas gruodžio 9 d., šešta
dienį, 7:30 v.v. - 9 v.v. Kvie
čiame aplankyti.

(sk)

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 10 d., po 8, 9:15 ir 10:30 vai. 
r. šv. Mišių, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje bus 
lietuviškų blynų pusryčiai. 
Kviečiami esantys, buvusieji 
parapijiečiai ir apskritai lietu
viai iš arti bei toli, nes gautas 
pelnas skiriamas šiai lietu
viškai parapijai.

JAV LB Vidurio vakarų
apygarda kartu su Marųuette
Parko LB apylinkės valdyba 
ruošia susirinkimą gruodžio 17 
d., 12:30 vai. p.p., „Seklyčioje”. 
Po trumpo susirinkimo bus pie
tūs, dėl to reikia rezervacijai 
skambinti tel. 312-471-0811. 
Pranešimą padarys ir JAV LB 
Krašto valdybos pirm. Regina 
Narušienė.

Aušros Vartų Kernavės
tunto skautės, vadovaujamos
Marytės Utz, padarė lietuviškus 
eglutės papuošalus — šiaudinu
kus, kuriais bus papuošta eglutė 
per Lietuvos vyčių pasirodymą 
Mokslo ir pramonės muziejuje šį 
sekmadienį, gruodžio 10 d., 2 
vai. p.p. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai susirinkti, 
pasižiūrėti programos, įvertinti 
mūsų jaunimo pastangas pro
paguoti lietuviškas tradicijas 
bei papročius kitataučiams.

Bendras kūčias „Seklyčioje” 
ruošia Vyresniųjų lietuvių cent
ras gruodžio 23 d., šeštadienį, 4 
vai. popiet. Norintieji dalyvauti, 
sėsti kartu prie stalo ir laužti 
kalėdaitį su draugais bei pažįs
tamais — lyg viena, didele šei
ma — turi registruotis „Sekly
čioje” — asmeniškai arba tele
fonu 312-476-2655.

x Nauji metai Pasaulio 
lietuvių centre! Užkandžiai, 
šilta vakarienė, šalti patiekalai 
vidurnaktį, šokiai, gėrimai ir 
gera kompanija jūsų laukia. $65 
asmeniui. Rezervuokite stalus 
dabar! Skambinkite Kristinai 
Razmienei, (708) 301-4260.

(sk)
x Čikagos Lituanistinės 

mokyklos mokinių kalėdinių 
piešinių paroda įvyks š.m. 
gruodžio 16 d., šeštadienį, 
11:30 vai. ryto Jaunimo centre.

x „Kultūros barų”, mėne
sinio kultūros žurnalo, re
dakcija ir administracija kviečia 
užsienio lietuvius užsi
prenumeruoti šį žurnalą. 
Nepaprastai gera dovana sau ir 
kitiems visomis progomis. 
Metinė prenumerata oro paštu 
tik $32 JAV. Prenumeratą 
siųsti „Kultūros barų” įgalio
tinei JAV Marijai Paškevi- 
čienei, 306—55 PI., Downers 
Grove, IL 60516.

(sk)
x Vytauto Didž. Šaulių 

rinktinė maloniai kviečia jus 
atsilankyti į lietuviškas tra
dicines Kūčias š.m. gruodžio 
10 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
rinktinės namuose, 2417 W 43 
St., Chicago. Lietuviškas Kūčių 
maistas, kalėdinės giesmės. 
Rinktinės valdyba.

(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 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)

Tauragės lietuvių klubas, 
Chicago, IL, per pirm. Vladą 
Paliulionį Draugo fondui 
atsiuntė 600 dol. prie anksty
vesnių 400 dol. ir tapo garbės 
nariu. Už stambią paramą 
Draugo fondui nuoširdžiai dėko
jame klubo pirmininkui Vladui 
Paliulioniui ir nariams. Pridė
tame laiške pirmininkas rašo: 
„Mūsų tikslas atkreipti ir kitų 
klubų dėmesį. Jie irgi turi san
taupų. Gali padidinti įnašus ir 
tapti Draugo fondo garbės na
riais. Geriausios sėkmės greit 
pabaigę pusę milijono užbrėžtos 
sumos dar šiais metais”. Ačiū už 
linkėjimus. Gal jie išsipildys, 
jeigu savo įnašu prisidės ir kiti 
lietuvių klubai bei organi
zacijos.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje” gruodžio 13 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, bus 
tradicinė Kalėdų eglutės puo
šimo popietė. Kiekvienas turės 
progos savaip papuošti eglutės 
šakelę, pakabindamas gražų 
ornamentą, o muz. Faustas 
Strolia suteiks muzikinę 
palydą, skambindamas pianinu 
atitinkamas melodijas. Papuošę 
eglutę, šventiškai nusiteikę, 
valgysime bendrus pietus, 
pasižmonėsime. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite, atsi
veskite savo draugus!

Valerija Žadeikienė priima 
rezervacijas į ateitininkiškas 
kūčias, kurios ruošiamos Jauni
mo centre, Čikagoje, gruodžio 17 
d. Pradžia 1 vai. p.p. šv. Mišio- 
mis. V. Žadeikienės telefonas — 
708-424-4150.

Kongreso atstovas Richard 
Durbin, Vokietijos, Lenkijos, 
Latvijos konsulai ir daug kitų 
žymių asmenų šį vakarą daly
vaus Lietuvos Respublikos am
basadoriaus dr. Alfonso Eidin
to pagerbimo pokylyje, kurio 
metu jam bus įteiktas „Pasižy
mėjusio metų žmogaus” žymuo. 
Pokylis vyks Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus „Gintaro” 
salėje. Rengėjai džiaugiasi, kad 
visos vietos jau užpildytos.

x Pinigų pervedimas į Lietu
vą. Paskubėkite, Kalėdoms bus! 
Kreiptis į TRANSPAK, tel. 
312-436-7772.

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

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

(sk)

x Delikatesų parduotuvė 
NIDA, 2617 W. 71 St., Chi
cago, tel. 312-476-7675, pra
neša, kad dar nevėlu užsisakyti 
maisto šv. Kalėdų ir Kūčių 
stalui. Turėsime įvairių mėsos 
gaminių: silkių, žuvų, kimštų 
lydekų, vinigretų. Be to, siū
lome įvairių skanumynų: tortų, 
eglučių, pyragų, grybukų, šli- 
žikų, aguonų pieno, kisieliaus ir 
kt. Šv. Kalėdų savaitę NIDA 
bus atidaryta 8 v.r. — 5 v.p.p. 
(nuo antr. iki šeštd.) Kūčių die
ną, sekmadienį, 8 v.r. — 3 v. p.p. 
Šv. Kalėdų savaitę, nuo antr. iki 
šešt., restoranas bus uždarytas. 
Linksmų Švenčių jums linki 
NIDOS savininkai.

(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 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.)

Niekuomet nėra per anksti pažinti savo kilmės šaknis... Beatričė supažindina 
sūnelį Raimundą su lietuviška eglute muziejuje.

RUDENS VAJUS DRAUGO FONDE

Sėkmingai praėjo Draugo fon
do narių antrasis metinis su- 
važiavims. Smagiai šventėme 
DF antrąjį gimtadienį šauniu 
pokyliu, pakeldami taures už 
DF pusės milijono kapitalą. Vis
kas sklandžiai praėjo su dau
geliu rankų talka, pastangomis 
ir sugebėjimais.

Draugo fondo direktorių tary
ba nuoširdžiai dėkoja už daly
vavimą visiems suvažiavimo 
dalyviams, prezidiumo pirmi
ninkui dr. Kaziui Ambrozaičiui, 
sekretorei Aldonai Šmulkš- 
tienei, registracijos, nominacijų 
ir balsų skaičiavimo komisi
joms. Didelė padėka priklauso 
pokylio programos vedėjai Ire
nai Kriaučeliūnienei, meninės 
dalies atlikėjams, solistams Mar
garitai ir Vaclovui Momkams, 
talkininkams: Daliai Sokienei, 
muz. Ričardui Šokui, Algiui 
Čepėnui ir Antanui Valavičiui; 
už invokacijas kun. dr. Viktorui 
Rimšeliui ir viso šio malonaus 
vakaro rengimo pirm. Vaclovui 
Momkui. Ačiū ir DF garbės na
riams, nariams bei rėmėjams 
atsilankiusiems į Draugo fondo 
šventę.

Draugo fondo biržos investa
vimo portfolio rodo jau daugiau 
kaip pusės milijono kapitalą. 
Surinkti įnašai ir procentai 
sako, kad trūksta dar $47,000 — 
iki pusės milijono, ką reikia su
telkti iki šių metų galo. Rudens 
vajus dar nesibaigė. Jis tęsiasi, 
visus kviesdamas prisidėti, 
kurie to dar neatliko. Laukiame 
ir gerųjų Kalėdų senelių su 
čekių maišu Draugo fondui. Gal 
jie padės DF sutelkti pusę mili
jono. Visiems rudens vajaus 
dalyviams dėkojame.

Rudens vajaus dalyviai
Su 600 dalyvių:

Tauragės Lietuvių Klubas (iš 
viso $1,000.-) garbės narys, 
Chicago, IL, per Vladą Pa
liulionį.
Su 300 dolerių:

Prelatas Juozas Prunskis (iš 
viso $2,000.-), garbės narys, 
Lemont, IL.
Su 200 dolerių:

Aldona ir Juozas Brizgiai (iš 
viso $400.-), Chicago, IL.

JAV LB Brighton Parko apy
linkė (iš viso $400.-), Chicago, 
IL.

Dr. Ferdinandas Kaunas (iš 
viso $1,400.-), garbės narys, 
Westchester, IL.

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

Elena ir Stasys Briedžiai (iš 
viso $400.-), Burr Ridge, IL

Danutė ir Vacys Jakovickas 
(iš viso $400.-), Palos Hills, IL.

Lietuvių Katalikų Susivieni
jimas, 163 kuopa, Chicago, IL.

Stephanie Grikenis, Oak 
Lawn, IL.
Su 100 dolerių:

Marytė ir Vladas Ruzgą (iš 
viso $325), Merrillville, IN.

Vytautas ir Aldona Čepėnai 
(iš viso $700.-), Darien, IL.

V. Butvydas (iš viso $600.-), 
Greenvvich, CT.

Dr. L. O. Petreikytė, Hickory 
Hills, IL.

JAV LB St. Petersburgo apy
linkė (iš viso $300.-), St. Peters- 
burg, FL.

Audrius Dragūnas, So. San 
Francisco, C A.

Beverly Shores Lietuvių klu
bas (iš viso $200.-), Beverly 
Shores, IN.

Ignas ir Jane Skirgaudai, San 
Diego, CA.

Dr. R. Sidrys (iš viso $600.-), 
Streator, IL.

Dr. Ignas Labanauskas (iš 
viso $300.-), Ponte Vedra Beach, 
FL.

A. G. Reškevičius (iš viso 
$400.-), Omaha, NE.

A. Vaitkevičienė, Toronto, 
Ont., Canada.

Vytautas Lazauskas, Home- 
wood, IL.

Gražina Kenter (iš viso 
$500.-), Danbury, 'CT.
Su 75 doleriais:

Sofija ir Stasys Vaškys (iš viso 
$225.-), St. Petersburg Beach, 
FL.

Juozas ir Pranė Masilioniai (iš 
viso $350.-), Chicago, IL.

Šakiečių Klubas, per A. Na- 
vardauską (iš viso $270.-), Chi
cago, IL.
Su 50 dolerių:

Antanina Repšienė (iš viso 
$250.-), Chicago, IL.

Konstancija Čepas, Chicago, 
IL.

Ilona ir Petras Dapkai (iš viso 
$450.-), Chicago, IL.

Lietuvos Vyčių seniorų kuopa, 
per A. Repšienę, Chicago, IL.

Aleksandra Kavaliūnas (iš 
viso $100.-), Culver, IN.

Eugenija Barškėtienė (iš viso 
$260.-), Hinsdale, IL.

Antanas Mažiulis (iš viso 
$250.-), Boston, MA.

Joseph Bernot (iš viso $150.-), 
Union, NJ.

Su 30-25 doleriais:
Rev. Joseph J. Grabys, 

Amsterdam, N.Y.
Eugenia Kolupaila (iš viso 

$325.-), Chicago, IL.
Izabelė Stončienė (iš viso 

$130), Chicago, IL.

Fondo iždininkas

x MAISTO SIUNTINIAI 
Kalėdoms pradžiugins jūsų arti
muosius, jei užsakysite iki
gruodžio 20 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. 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

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

Šv. Kalėdų ir Naujųjų, 1996, metų proga nuoširdžiausiai 
sveikiname atsikėlusią laisvam, nepriklausomam ir demokratiniam 
gyvenimui Lietuvos Respubliką. Linkime jos žmonėms darnios 
kloties, siekiant santarvės ir visokeriopos dvasinės bei medžiaginės 
gerovės.

Sveikiname visus Amerikos lietuvius, remiančius Amerikos 
Lietuvių Tarybą, tęsiant Amerikoje reikalingą politinę ir Lietuvai 
pagalbos veiklą. Visi vieningai dirbkime kartu su Tauta Lietuvos 
gerovei!

Amerikos Lietuvių Taryba

Elena ir Karolis Milkoval
čiai sveikina savo gimines, 
draugus bei pažįstamus šv. 
Kalėdų ir Naujųjų metų proga, 
linkėdami daug džiaugsmo ir 
Dievo palaimos. Vieton kortelių 
skiriame auka „Draugui”.

Irena ir Petras Kazlauskai,
Lemont, IL, sveikina visus 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga. Vieton kortelių siuntimo 
skiria auka „Draugui”.

Vytautas ir Aldona Čepė

nai sveikina savo mielus 
gimines ir draugus, linkėdami 
jiems nuotaikingų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų metų. Vietoj 
kortelių aukoja 100 dol. Draugo 
fondui.

„Sveikinu gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
Naujais, 1996-taisiais, metais. 
Linkiu visiems linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų 1996 metų.” 
Simas Jokūbaitis, Chicago, IL.

Vincas Pavilčius, Chicago, 
IL, sveikina visus gimines, 
draugus, pažįstamus ir Jaunimo 
centro kavinės lankytojus su šv. 
Kalėdom ir Naujais metais, 
linkėdamas sveikatos ir geros 
nuotaikos.

Filomena Tarulienė ir Ha
lina Bagdonienė sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujų, 1996, metų 
proga. Vietoj kortelių siunčiame 
50 dol. auką „Draugui”.

Dainius Slotkus, nors dar tik vaikų darželio mokinys, bet jau skaito „Eglutę". 

Kalėdos yra gera proga savo vaikams ir vaikaičiams užprenumeruoti 

vienintelį vaikų laikraštėlį užsienyje — „Eglutę”.

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - "f ei. 
(312) 847-7747.

(sk)

Sofija ir Vytenis Statkai, 
North Riverside, IL, artėjant 
didžiosioms metų šventėms, pri
simena gausius savo bičiulius 
bei pažįstamus. Negalėdami vi
sų atskirai pasiekti, nuoširdžiai 
linki jiems geriausios sveikatos 
ir visokeriopos sėkmės bei 
džiaugsmo.

Prel. Juozas Prunskis savo 
artimuosius ir pažįstamus svei
kina su šv. Kalėdomis ir mel
džia Dangų, kad visiems 1996 
m. būtų laimingi. Atsiprašo, 
kad, nusilpus akims, negalės 
rašinėti sveikinimų. Prel. J. 
Prunskis šį mėnesį pradės 
89-tuosius savo amžiaus metus.

Suvalkiečių Draugija Čika
goje — nariai kartu su valdyba 
— sveikina, linkėdami džiaugs
mingų šv. Kalėdų, laimingų, 
sveikų ir turtingų Naujų 1996 
metų visiems „Draugo” leidė
jams. Tegul mūsų gerasis 
„Draugas” dar daugelį metų 
sėkmingai lanko mūsų namus. 
Ta proga per pirm. Alex Navar- 
dauską siunčia 50 dol. spaudos 
reikalams.

Joniškiečiai Vytautas ir So
fija Ripskiai, gyvenantys Čika
gos apylinkėje, artėjančių šven
čių proga sveikina visus savo 
gimines ir prietelius čia Ameri
koje, Kanadoje ir tėvynėje — 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir 
gimtajame Joniškyje, Šiaulių 
apsk. Ta proga užprenumeravo 
„Draugą” į Joniškio kleboniją ir 
parapijos skaityklą kun. J. 
Dobilaičio vardu.

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)


