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Landsbergis: Pagaliau, 
prašymas ES narystės 
neberišamas su kitais 

klausimais
Vilnius, gruodžio 11 d. 

(AGEP) — Seimo opozicijos va
das Vytautas Landsbergis pažy
mi, kad „galų gale nebespe- 
kuliuojama” klausimu dėl Lie
tuvos siekio tapti Europos 
Sąjungos nare.

Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje jis sakė, kad praėjusią 
savaitę priimant Seime pareiš
kimą „Dėl Lietuvos paraiškos 
narystei Europos Sąjungoje”, 
buvo atsisakyta bandymų susie
ti jį „su tam tikrai LDDP grupei 
reikalingu Konstitucijos pakei
timu”.

Demagogija, kad nesutinkan
tys „su tos grupės diktatu yra 
prieš integraciją į Europą, 
išsisėmė”, sakė V. Landsbergis. 
Pasak jo „racionalesnės LDDP 
jėgos” nutarė padaryti tai, kas 
reikalinga.

Landsbergis sakė, kad tapo 
aišku, jog šis pareiškimas ir 
asociacijos su Europos Sąjunga 
(ES) sutarties ratifikavimas 
„gali vykti savo keliu”. Tai 
gretimi, tačiau vienas kito 
nesąlygojantys dalykai, sakė 
opozicijos vadas.

Dėl Konstitucijos 46 straips
nio keitimo taip pat atsisakyta 
„mėginimų sugriauti tą darbą 
ir kokiu nors būdu apkaltinti 
opoziciją”, sakė V. Landsbergis, 
komentuodamas taip pat praė
jusią savaitę septynių Seimo 
partijų pasirašytą protokolą dėl 
Konstitucijos papildymo ir kons
titucinio įstatymo.

Landsbergio manymu, numa-

P. Gylys nusivežė į Madridą 
pasiūlymus dėl ES plėtimo

Vilnius, gruodžio 11 d. 
(AGEP) — Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Povilas Gylys, 
kuris pirmadienį įteiks oficialią 
Lietuvos paraišką stoti į Euro
pos Sąjungą, į Madridą išsivežė 
ir pasiūlymus dėl organizacijos 
plėtimo.

Seimas patvirtino 
kitų metų biudžetą
Vilnius, gruodžio 7 d. (AGEP) 

— Lietuvos Seimas ketvirtadie
nį patvirtino 1996 m. Lietuvos 
valstybinį biudžetą. Už jo pri
ėmimą vardiniu būdu balsavo 
63 Seimo nariai, prieš — 44; šeši 
susilaikė. Vardinio balsavimo 
pareikalavo Seimo konservato
rių frakcija.

Pateikdamas Seimui tvirtinti 
biudžeto projektą, Lietuvos 
premjeras Adolfas Šleževičius 
sakė, kad kitais metais numa
tomas 5% bendrojo vidinio pro
jekto augimas ir 15% infliacijos 
lygis.

Premjeras pabrėžė, kad biu
džetas yra aiškiai socialiai 
orientuotas. Palyginti su šių 
metų biudžetu, jis vidutiniškai 
padidėja 31.6%., tuo tarpu nu
matytos išlaidos švietimui, 
kultūrai, socialinei apsaugai, 
sveikatos apsaugai didėja dau
giau.

Pagrindinės opozicinės parti
jos pasisakė prieš biudžeto 
priėmimą. Prieš balsavimą kon
servatorius Juozas Listavičius 
sakė, kad biudžetas yra ne so
cialiai, o politiškai orientuotas 

Socialdemokratui Rimantui Da
giui biudžetas pasirodė „rinki
minis”, be to, neskatinantis
Lietuvos gamintojų.

tytosios formuluotės turėtų 
panaikinti suprastintą aiški
nimą, jog kalbama tik apie 
žemės pardavimą užsienie
čiams. „Ne bet kokios žemės, ne 
bet kokiom sąlygom, ir užsie
niečiai taip pat” šiek tiek 
skirstomi į kategorijas, paste
bėjo opozicijos vadas. Protokole 
numatyta, kad žemę įsigyti ga
lės ES šalių bei 24 labiausiai 
išsivysčiusių pasaulio valstybių 
piliečiai ar įmonės.

Vytautas Landsbergis pažy
mėjo, kad darydama Konstitu
cijos papildymą, Lietuva turi 
numatyti savo prioritetus. Par
tijų dokumente pavyko pasiekti, 
kad atsispindėtų oficialūs 
Lietuvos prioritetai, pažymėjo 
opozicijos vadas.

Spaudos konferencijoje Lands
bergis taip pat išreiškė susi
rūpinimą dėl padėties LDDP vi
duje. Padėtis, pasak jo, tampa 
„grėsminga pačiai demokratijai 
Lietuvoje”. Sąžiningesniems na
riams traukiantis, lieka „gėlž- 
betoninė Adolfo Šleževičiaus 
platforma”, sakė Landsbergis. 
Jis teigė, kad LDD partijai „lai
minant”, vyksta „mafijinių ir 
biurokratinių struktūrų suartė
jimas bei susiliejimas”.

V. Landsbergis ragino „dar ne 
visai paralyžuotas” teisminės 
valdžios struktūras, neteisė
tiems interesams nepasidavusią 
spaudą, savivaldybes ir demo
kratines partijas vienyti pa
stangas, kad „iki Seimo rinki
mų dar neįvyktų visiška LDDP 
’mafizacija’ ”.

Pasak Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos Europos in
tegracijos departamento direk
toriaus pavaduotojo Rimanto 
Remeikos, pasiūlymai paruošti 
kur kas anksčiau, tačiau Lie
tuva nemanė, kad būtų taktiška 
įteikti jį anksčiau, nei oficialiai 
pasiprašys į Europos Sąjungą 
(ES).

Vis dėlto, kalbėdamasis su 
korespondentu sakė R. Remei
ka, svarbiausios pasiūlymų nuo
statos yra ne kartą išdėstytos 
Lietuvos atstovų susitikimuose 
su ES vadovais ir įvairiuose 
tarptautiniuose forumuose. 
Svarbiausios jų yra raginimas 
Europos Sąjungai pradėti dery
bas dėl narystės su visomis 
pretendentėmis tuo pat metu, 
netrukus po tarpvyriausybinės 
konferencijos. Europos Sąjungos 
vyriausybių konferencija turi 
prasidėti kitų metų pradžioje, 
tačiau kiek ji tęsis, dar nėra 
žinoma.

Lietuva savo pasiūlymuose 
ES planavimo grupei be kita ko, 
dar ragina Europos Sąjungą 
skirti daugiau dėmesio mažų 
valstybių suverenumo reika
lams. Ministras Povilas Gylys 
šios grupės vadovui — Ispanijos 
valstybės sekretoriui Europos 
reikalams Carlos Westendorp — 
įteikia prezidento Algirdo Bra
zausko ir premjero Adolfo Šle
ževičiaus penktadienį pasira
šytą Lietuvos paraišką stoti į 
Europos Sąjungą.

Daugelis kandidačių į Euro
pos Sąjungą yra įteikusios pa
siūlymus dėl ES plėtimo plana
vimo grupei, ir jų esmė yra pa
naši. Svarbiausias visų jų pa
siūlymas yra raginimas neati
dėlioti derybų dėl ES narystės.

Nors Lietuvos Teisingumo ministerija atsisakė įregistruoti neseniai įsikūrusią Lietuvos Socialinio 
Teisingumo Sąjungą, ji lapkričio 25 d. sušaukė neeilinį suvažiavimą, kurio 437 dalyviai vien
balsiai priėmė steigiamojo suvažiavimo protokolą. Prieš suvažiavimą buvo registruojami 
nukentėjusių Kauno Holdingo kompanijos indėlininkų įgaliojimai (nuotraukoje). Sąjungos pir
mininkas K. J. Jocius yra įgaliotas trejus metus „vesti civilinę bylą dėl indėlių išieškojimo”, 
pirmiausia siekdamas pagrindiniu atsakovu byloje padaryti EBSW grupės kasą, nes per ją ėjo 
indėlininkų pinigai. Suvažiavimo pareiškimas Lietuvos prezidentui ir vyriausybei reikalauja 
areštuoti šių įmonių turtą ir jų vadovams iškelti baudžiamąsias bylas.

Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte”

Lietuva pakvietė Lenkijos 
prezidentą vizitui

Vilnius, gruodžio 11 d. 
(AGEP) — Lenkijos preziden
tas Aleksander Kwasniewski 
priėmė Lietuvos prezidento Al
girdo Brazausko kvietimą apsi
lankyti Lietuvoje.

Pirmadienio rytą Lietuvos 
prezidentas telefonu dar kartą 
pakvietė Lenkijos vadovą at
vykti su vizitu, kurio data dar 
bus suderinta diplomatiniais 
kanalais, pranešė Lietuvos pre
zidento atstovė spaudai Lidija 
Šabajevaitė. A. Brazauskas dar 
kartą pasveikino' A. Kwas- 
nievvski su laimėjimu Lenkijos 
prezidento > rinkimuose ir 
išreiškė įsitikinimą, kad geri 
abiejų šalių santykiai bus toliau 
konstruktyviai plėtojami ir stip
rinami. • 1

Lenkijos vadovas užtikrino 
padarysiąs viską, kad geros 
kaimynystės santykiai su Lie
tuva taptų dar artimesni „abie
jų valstybių žmonių labui”.

Susijungė du dideli Lietuvos 
bankai

Vilnius, gruodžio 11 d. 
(AGEP) — Pirmadienį susijungė 
du vieni didžiausių komercinių 
šalies bankų — „Litimpeks” ir 
Lietuvos Akcinis-Inovacinis 
Bankas. Tuo įkurtas Lietuvos 
Jungtinis Bankas. Tai bus di
džiausias Lietuvos komercinis 
bankas.

Abiejų bankų akcininkų vi
suotinis susirinkimas įvyko 2 
vai. po pietų Vilniaus Operos ir 
baleto teatre. Buvo svarstoma 
Jungtinio Banko steigimo eiga, 
šio banko statutas, taip pat 
išrinkta jo taryba ir revizoriai. 
Buvo svarstomas klausimas ir 
dėl Jungtinio Banko akcinio 
kapitalo.

Abiejų bankų akcininkai pri
tarė bankų susijungimui spalio 
2 dieną. Akcinio-Inovacinio ir 
Litimpeks bankų vadovai tei
gia, jog susijungti juos paska
tino noras valdyti didelę finansų 
instituciją ir būti galingiausiu 
Lietuvos banku. Jie mano, jog 
Lietuvai svarbu turėti didelį ir 
galingą banką, ypač dabar, pa
dėtis finansų ir ūkio rinkoje yra 
sudėtinga. Jungtinis Bankas 
apims maždaug 20% Lietuvos fi
nansų rinkos. Jis turės daugiau 
nei 40 filialų visoje Lietuvoje.

1996 m. pradžioje planuoja
mas Jungtinio Banko akcinis 
kapitalas bus 120 milijonų litų,

Prezidentai taip pat pasikeitė 
nuomonėmis apie šios savaitės 
pabaigoje Madride įvyksiantį 
Europos Sąjungos (ES) vadovų 
susitikimą į kurį pakviesti ir 
asocijuotų valstybių vadovai. 
Prezidentas Brazauskas pabrė
žė, kad šis susitikimas turėtų 
tapti svarbiu žingsniu, ruošian
tis ES Tarpvyriausybinei kon
ferencijai, gilinant bendra
darbiavimą Europos Sąjungoje 
ir plečiant šią organizaciją. Šia 
prasme Lietuvai labai svarbu 
koordinuoti veiksmus su Len
kija ir kitomis kandidatėmis į 
Europos Sąjungą, sakė Lietuvos 
vadovas.

Lenkijos prezidentas Alek
sander Kwasniewski pareiškė 
manąs, kad Madrido susitiki
mas bus labai dalykiškas ir pa
sitarnaus ES stiprėjimui bei plė
timui. Tokią nuomonę jis sakė 
susidaręs po apsilankymo Ispa
nijoje ir susitikimo su šios šalies 
premjeru Felipe Gonzalez.

o aktyvai — 1.3 milijardai litų. 
Jau kitų metų viduryje numato
ma padidinti kapitalą iki 160 
milijonų, o aktyvus — iki 1.5 
milijardai litų. 1997 m. pra
džioje šios sumos bus atitin
kamai 200 milijonai ir 1.7 mi
lijardai litų.

Vilniaus gyventojai padės 
kovoti su nusikalstamumu

Vilnius, gruodžio 7 d. (AGEP) 
— Ketvirtadienį Vilniaus mies
to valdyba pritarė judėjimo 
„Stabdyk nusikalstamumą” pa
rengiamiesiems darbams. Sta
tistika rodo, jog Vilniuje su
siklostė ypač sunki kriminalinė 
situacija. Per devynis šių metų 
mėnesius sunkių nusikaltimų 
sostinėje padaugėjo 111%, va
gysčių — 37%, chuliganizmo at
vejai padažnėjo 128%. Kituose 
šalies miestuose šie skaičiai 
gerokai mažesni.

Miesto valdyba, siekdama su
telkti ir koordinuoti visuomenės 
pastangas, kovojant su didėjan
čiu nusikalstamumu, užtikrinti 
žmonių saugumą viešose vietose 
bei plėtoti visuomenės ir polici
jos bendradarbiavimą, nuspren
dė suorganizuoti Vilniaus mies
te judėjimą „Stabdyk nusikals
tamumą”.

Daug prisnigo 
Lietuvoje

Vilnius, gruodžio 11 d. 
(AGEP) — Pirmadienio naktį 
gausūs sniego krituliai parei
kalavo didžiausių Lietuvos keli
ninkų pastangų per šiuos 
metus, privertė juos dirbti visą 
naktį ir tęsti kelių valymą ryte. 
Pirmadienį apie 11 vai. Kelių 
direkcija pranešė, kad jau bai
giami nuvalyti pagrindiniai 
keliai, tačiau dar visiškai 
neliesti vietiniai kaimų ir 
rajonų keliai.

Daugiausia prisnigta Panevė
žio ir Pasvalio rajonuose. Prieš 
valymą sniego sluoksnis ant 
kelio ten siekė. 10 centimetrų (4 
colius) ir daugiau. Mažiausiai 
sniego iškrito Raseinių, Mari
jampolės, Vilkaviškio rajonuo
se.

Ypatinga padėtis susidarė 
Lietuvos vakaruose — ten 
sniego kritulius greitai pakeitė 
lietus, kuris naktį prišalo prie 
kelių ir dabar yra tirpinamas 
šlapia druska.

Pasak kelių direkcijos vadovų, 
šiemet dar nebuvo tekę taip 
sutelkti savo pajėgų. Į kelius 
šiąnakt buvo išvažiavę visi visų 
44 Lietuvos rajonų valymo 
mašinos, dirbo beveik visi 1,500 
kelių valytojų. Tuo tarpu nenu
matoma pūgų. Kyla oro spaudi
mas, todėl kritulių kiekis 
mažės.

Nustatytos pagrindinės šio 
judėjimo formos: prie mokyklų 
ir kitose viešose vietose budės 
piliečių Viešosios tvarkos palai
kymo grupės. Kad bendromis 
pastangomis būtų apsaugotas 
turtas, siūloma burti kaimy
nystėje gyvenančių piliečių gru
pes.

Judėjimo iniciatoriai taip pat 
skatins artimesnius visuomenės 
ir policijos ryšius. Numatyta, 
paskatinti piliečius bei parei
gūnus, pasižymėjusius saugant 
viešąją tvarką. Taip pat keti
nama įsteigti specialų fondą 
budėjimo metu nukentėjusiems 
Viešosios tvarkos palaikymo 
grupių nariams paremti.

Visi norintys gali jau nuo 
gruodžio 8 d. įsirašyti į Viešosios 
tvarkos palaikymo grupes, in
formuoja Vilniaus miesto savi
valdybė.
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Čečėnai minėjo 
Rusijos

Groznas, gruodžio 11 d. 
(OMRI) — Maždaug 2,000 čečė
nų gynėjų, jų vado Džochar 
Dudajev šalininkų, dalyvavo 
protesto demonstracijoje 
Grozne, minėdami vienerių 
metų sukaktį nuo Rusijos in
vazijos į Čečėniją. Jie taip pat 
reiškė protestą prieš Rusijos ir 
kitų čečėnų gruodžio 8 d. pasi
rašytą susitarimą, kad ir Čečė
nijoje būtų pravesti visoje Rusi
joje gruodžio 17 d. vyksiantys 
parlamento rinkimai. Pagaliau 
jie reikalavo visiško Rusijos 
karinių pajėgų išvedimo iš 
Čečėnijos. Netoliese buvo gir
dimi rusų įspėjami šūviai.

Maskvoje Rusijos Dūmos pir
mininkas Vladimir Šumeiko 
paminėjo gruodžio 11d. Rusijos 
invazijos į Čečėniją sukaktį, 
teigdamas, jog Rusija ėmėsi šios 
priemonės, kad sudarytų sąly
gas Rusijos vadovybei pradėti 
derybas su Čečėnijos preziden
tu Džochar Dudajev iš „stiprios 
pozicijos”.

Rusijos vidaus reikalų minist
ras Anatolij Kulikov tvirtino, 
kad Čečėnija tapusi nusikalsta
mos veiklos centru ir kad dėl to

Baltarusija įteikė protesto 
notą dėl „Lietuvos aido” 

straipsnių
Vilnius, gruodžio 8 d. (AGEP)

— Baltarusijos ambasadorius 
Vilniuje Jevgenij Voitovič penk
tadienį Lietuvos Užsienio reika
lų ministerijos sekretoriui įteikė 
protesto notą dėl gruodžio 6 d. 
„Lietuvos aido” dienraštyje 
išspausdinto straipsnio „Savaitė 
'komunizmo draustinyje’ ”. Am
basadorius pareiškė, kad tokie 
straipsniai neskatina draugiškų 
Lietuvos ir Baltarusijos santy
kių, pranešė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos Informaci
jos skyrius.

„Lietuvos aido” straipsnyje 
komentuojami pirmojo Baltaru
sijos pakartotinių rinkimų turo 
rezultatai bei politinių organi
zacijų ir prezidento Aleksandr 
Lukašenkos santykiai. Straips
nyje, be kita ko, rašoma, kad 
Baltarusijoje viešai kalbama, 
neva būdamas kolūkio pirmi
ninku, A. Lukašenka savo pa
valdinius auklėdavo asmeniškai
— „mėgstamas būdas — kumš
čiu į snukį”.

„Medikai A. Lukašenką vadi
na „progresuojančiu paranoi-

Pasirašyta sutartis 
apsaugoti Ignalinos elektrinę

Vilnius, gruodžio 11 d. 
(AGEP) — Pirmadienį vidurdie
nį pasirašoma Krašto apsaugos 
ministerijos (KAM) ir Ignalinos 
Atominės Elektrinės (AE) sutar
tis dėl jos apsaugos. Kaip kores
pondentui pasakė KAM genera
linis inspektorius pulkininkas 
Stasys Knezys, iki šiol kariuo
menė elektrinę saugojo vyriau
sybės nutarimu. Naujoji tarpži
nybinė sutartis patikslins KAM 
atsakomybę ir elektrinės įsipa
reigojimus.

Lietuvos kariuomenės Ignali
nos AE atskirasis batalionas šį 
objektą saugo nuo 1990 m. pa
baigos. Pasak S. Knezio, elek
trinę saugantys 300 karių išori
niuose ir vidiniuose praleidimo 
postuose bei teritorijoje budi 
pamainomis.

Pagal ankstesnius ir naująjį 
susitarimą Krašto apsaugos 
ministerija įsipareigoja Ig-

invaziją
kelianti grėsmę Rusijai. Bet jis 
taip pat pripažino, kad prieš 
metus vykdyta karinė interven
cija buvo blogai įvykdyta.

Rusijos žmogaus teisių gyni
mo organizacijos reikalauja 
atšaukti Rusijos rinkimų 
pravedimą Čečėnijoje. Pirma
dienį trys organizacijos — Sergej 
Kovalevo Paminklas, Maskvos 
Helsinkio Grupė ir Maskvos 
Žmogaus Teisių Studijų Centras 
— paskelbė bendrą pareiškimą, 
kuriame reikalaujama atšaukti 
gruodžio 17 dieną ir Čečėnijai 
numatytus rinkimus, praneša 
Rusijos žinių agentūra Interfax. 
Jos įspėjo, kad rinkimai ten 
nebus teisingi, nes jie bus pra
vedami įtemptoje atmosferoje, 
panašioje į ypatingą karinę būk
lę. Primenama, kad didelė 
dalis šalies gyventojų, jų tarpe 
tūkstančiai pabėgėlių, negalės 
dalyvauti rinkimuose. Tačiau, 
Rusijos premjeras Viktor Čemo- 
myrdin, kalbėdamas per radiją, 
pareiškė, kad rinkimai bus „dar 
vienas žingsnis” į taiką ir todėl 
turi būti pravesti, nepaisant 
bandymų juos sutrukdyti.

ku”, kuris tuo tarpu nekelia 
akivaizdžios grėsmės visuome
nei”, rašoma Baltarusijos am
basadai nepatikusiame „Lietu
vos aido” straipsnyje.

Ambasadorius Jevgenij Voito
vič sakė A. Januškai, jog 
supranta, kad spauda Lietuvo
je yra laisva ir tiki, kad ofi
cialiai Lietuvos pozicija neturi 
nieko bendra su straipsnio au
torių nuomone. Tačiau jis išreiš
kė įsitikinimą, kad egzistuoja 
etinės normos, kurių turi būti 
laikomasi ir tarpvalstybiniuose 
santykiuose.

Ministerijos sekretorius Albi
nas Januška pažymėjo, kad Lie
tuva pasisako už geros kaimy
nystės santykių plėtimą su Bal
tarusija ir tikisi, kad nepri
klausomoje spaudoje pasirodan
tys straipsniai neturės įtakos 
draugiškiems ryšiams.

Susitikime ministerijos sekre
torius iškėlė klausimą dėl 
būtinybės ratifikuoti Geros 
kaimynystės ir bendradar
biavimo sutartį bei Susitarimą 
dėl valstybinės sienos.

nalinoje tarnaujantį batalioną 
aprūpinti ginklais ir amunicija, 
taip pat yra atsakinga už karių 
kovinį pasirengimą. Elektri
nės administracija moka ka
riams atlyginimą, aprūpina juos 
specifine technika ir transporto 
priemonėmis.

Be Krašto apsaugos ministeri
jai pavaldaus dalinio Ignalinos 
Atominę Elektrinę taip pat 
saugo vidaus reikalų ministeri
jos bei valstybės saugumo de
partamento pareigūnai.

KALENDORIUS

Gruodžio 13 d.: Šv. Liucija, 
mergelė, kankinė (283-303 m. 
Sicilijoje); Odilija, Kastytis, 
Šviesis.

Gruodžio 14 d.: Šv. Jonas 
Kryžiaus, Bažnyčios mokytojas 
(1542-1591); Fortūnatas, Ona- 
Marija, Žvangutė.
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skautybės
kelias

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

KALĖDOS LIETUVOJE IR 
AMERIKOJE

ilgėjant, buvo tikima, kad 
grįžtanti Saulė sunaikins tas 
piktas būtybes, todėl jai ir buvo 
skirta „grįžimo” šventė. Po 
krikščioniškojo krikšto Lietuvo
je Saulės vietoje atsistojo 
Kristus ir pradėta švęsti Kalėdų 
šventės, bet kalėdiniuose pap
ročiuose yra likę daug senojo ti
kėjimo liekanų. Daugelis jų at
pažįstama senosiose liaudies 
dainose, pvz.: vienoje senoje 
dainoje, užrašytoje Valkinin
kuose 1936 m., dainuojama:
Kalėdų rytą 
Saulė pražydo!
Vai lėlių lėliu Kalėda...

Dialogai tarp merginų ir 
bernų.

Pats Kalėdų vardas yra kilęs 
iš romėnų „Kalendae”. „Kalen
das” reiškė pirmąją mėnesio 
dieną, kurią kunigai viešam 
susirinkime skelbdavo įsiminti
nas mėnesio dienas (calare - 
skelbti, šaukti). Ypatingai svar
bios buvo sausio „kalendos”, 
kuriomis prasidėdavo naujieji 
metai ir kurių metu buvę skel
biamos svarbesniosios metų da
tos. Iš čia kilęs ir „kalendo
riaus” pavadinimas. Kristaus 
gimimas maždaug sutapo su 
naujųjų metų „kalendomis”, tad 
iš čia kilo ir Kalėdų vardas ir 
žodis „kalėdoti” - (elgetauti).- 

Lietuviai seniau į Kalėdas 
žiūrėjo, kaip į suasmenintą 
būtybę, kuri, kaip saulė, atvyk
davo iš labai toli.

Dainoje, užrašytoje 1937 m.i 
Merkinėje, dainuojama:
Vai, atvažiuoja šventos Kalėdos,
Vai, tai Kalėdos, tai Kalėdienė!
Per aukštus kalnus, per žemus 

klonius,
Vai, tai Kalėdos, tai Kalėdienė!
Geležies ratai, šilko botagai,
Vai, tai Kalėdos, tai Kalėdienė!

Paskutinės dvi dainos eilutės 
suteikia Kalėdoms dieviškos 
didybės: „geležies ratai” — 
užtikrinimas, kad atvažiuoja; 
„šilko botagai” — gali reikšti 
spindulius.

Lietuvoje Kalėdų rytą visi, 
kas gali, važiuodavo į bažnyčią 
spalvingomis, įvairių raštų mo
tyvais išdažytomis rogėmis, į 
kurias kinkydavo geriausius 
arklius. Sodiečiai rengdavosi ge
riausiais savo rūbais, o ark
liams ant galvų maudavo auksi
nės ar sidabrinės spalvos žvan
gučius. Kai kurie sodiečiai 
pririšdavo skambalus arkliams 
prie šonų. Ramų Kalėdų rytą 
visais keliais ir keleliais 
skriedavo bažnyčiosna spalvin
gos rogės ir laukuose girdėda
vosi nenutrūkstantis varpelių 
žvangėjimas.

Amerikoje Kalėdos vadina
mos „Christmas”. Žodis yra 
kilęs iš ankstyvos anglų kalbos 
frazės „Christes Masse”, reiš
kiančios „Christ’s Mass”. 
Šiandien daugelis rašo ,,X-mas” 
vieton „Christmas”. Šitoks 
rašymas irgi turi savo kilmę 
ankstyvoje krikščionijoje: grai
kų kalboje „X” yra pirmoji raidė 
Kristaus vardui ir buvo varto
jama šventam simboliui.

Mūsų mintys visada tampriai 
siejasi su matomais, realiais ir 
pasąmonės sukurtais vaizdais. 
Kiekvienas realus vaizdas, ar 
išgirstas garsas, iššaukia 
mumyse kokią nors mintį ir 
kiekviena mintis — kokį nors 
pasąmonės vaizdą. Šis vaizdų ir 
minčių sąryšis sužadina mūsų 
jausmus, pvz.: žodis „Kalėdos”. 
Priklausomai nuo nuotaikos, 
laiko ir aplinkybių, šis žodis gali 
kiekvienai iš mūsų šiuo momen
tu reikšti daugelį skirtingų 
vaizdų ir minčių.

Dažnu atveju šis žodis, neti
kėtai išgirstas, ar jo esmė sim
boliniu vaizdu pamatyta, pri
mena švelnią, Kalėdas simboli
zuojančią, visiems žinomą 
giesmę „Stille Nacht, Heilige 
Nacht” arba „Silent Night”. Ji 
net ir buvo parašyta Oberndorf 
(Austrijoje) pastoriaus Jošeph 
Mohr 1818-ųjų metų Kūčių va
karą. Tą patį vakarą ir Franz 
Gruber, vargonininkas, sukūrė 
jos melodiją. Giesmė pirmą kar
tą buvo ir giedama tos pačios 
nakties šv. Mišiose.

Daugelį metų krikščionija 
šventė Kalėdas religine nuotai
ka ir daugelį metų Kalėdos bu
vo grynai religinė šventė, bet 
ilgainiui atsirado nauji papro
čiai, nieko bendro net neturį su 
religija. Jau viduramžiuose 
Anglijoje Kalėdos tapo tik 
„linksmiausia metų diena” ir 
1643 m. puritonai, nauju įsta
tymu, visai panaikino Kalėdų 
šventes. Amerikoje Naujoji 
Anglija sekė Anglijos įstaty
mais; Massachusetts ir New 
Haven kolonijos savo įstatymais 
uždraudė gyventojams net 
„mince pie” kepti. Amerikoje 
šiandien Kalėdų šventės yra 
visai sukomercintos ir didieji bei 
mažieji prekybininkai Kalėdų 
laikotarpyje parduoda % visų 
savo prekių, o % — per likusius 
metų mėnesius.

Naujieji emigrantai, atvykę į 
šį kraštą, gyvendami tautiniuo
se telkiniuose ilgai laikėsi savo 
tautinių ir šventinių papročių. 
Dabar daugelis tų papročių yra 
sumaišyti, iškraipyti, arba kaip 
siūlai suausti į vieną spalvingą 
audeklą.

Mes. augindami savo vaikus 
šiame krašte, kartais pri- 
trūkstame atsakymų į jų klau
simus apie kalėdinius lietu
viškus, ar amerikietiškus pap
ročius. Tad žvilgterėkime į Ka
lėdų šventes ir jų tradicijas is
toriniu atžvilgiu.

Dar prieš Kristaus gimimą, 
romėnai gruodžio 25-ą dieną 
skirdavo Saturno garbei, švęs
dami Saulės gimimą. Tikslios 
Kristaus gimimo datos niekas 
nežino, tad pirmieji krikščionys 
pradėjo gruodžio 25-ją švęsti 
kaip Kristaus — Pasaulio Švie
sos — atėjimą į žemę. Tą dieną 
šventei patvirtino ir Romos 
vyskupas Liberius 354-tais me
tais. Egipto krikščionys Kalėdas 
švęsdavo sausio 6-ą dieną. Rytų 
krikščionys ir šiandien tebe
švenčia Kalėdas sausio 6-oje.

Lietuviai iki krikščionybės, 
nuo neatmenamų laikų švęsda
vo Saulės grįžimo šventę. Saulė 
buvo garbinama kaip šviesos ir 
gyvybės nešėja. Lietuvoje 
lapkričio mėnesį yra trumpiau
sios dienos ir ilgiausios naktys. 
Nakties tamsa senovėje baugino 
žmones, nes jie tikėjo, kad tam
soje slankioja visokios piktos 
būtybės, pavojingos žmogui, gy 
vuliams ir laukams. Dienoms

Clevelando jūrų skautų stovyklos vadovai. Iš.k. — K. Petraitis, J. Petraitienė, R. Motiejūnaitė 
ir E. Kižys.

CLEVELANDO JŪROS SKAUTU 
STOVYKLA .

Clevelando lietuviai jūrų 
skautai rugpjūčio 24-27 d. 
stovyklavo prie gražaus Pyma- 
tuning ežero. Jiems vadovavo jų 
vadovai Kęstutis Petraitis ir Ed
vardas Kižys., < ,, .

Stovyklautojų maitinimu 
rūpinosi Rūtą, Motiejūnaitė. 
Šeimininkei teko .gyvai suktis 
virtuvėje, nes-gąmjtoję jaunimo 
apetitai labai, geri; Kartu su 
vadovais stovyklavo ir jų 
šeimos. Stovyklos, marškinius 
parūpino J. Pętraitianė.

Skautai iškyląvp, buriavo 
savo laivu, nąręįę-.yąųdenyje ir 
žaidė. Stovykloję,,jūyų skautų

negu Kalėdos! ‘P&s kūčių var
das yra gudų kii'rriefs. 'Slaviškai 
„Kutja” reiškik' įvairių virtų 
grūdų košę, sumaišytą su me
dumi ir aguonomis. Toks valgio 
pavadinimas buvo žinomas dar 
prieškrikščioniškais laikais ir 
reiškė maistą, skirtą vėlėms pa
maitinti. Pag&T'senąjį religinį 
kultą ,,vėlių TŪŪ?tfnimas” 
Kalėdų išvakarėse'btivusi viena 
iš svarbiausiųjų^ūfbiįgų. Lietu
voje tikrųjų kūči*ų 'pagrindinis 
valgis buvęs šūtftitū grūdų mi
šinys. Pavalgius; pb štalu, buvo 
paliekama dubhdš' it druskos 
„apsilankančioliiš Vėlėms” pa
valgydinti. Kdi’kdrioše Lietu
vos vietose maištai „vėlėms” 
būdavo paliekafnas prieangyje, 
ant slenksčio, arba toje vietoje 
prįe stalo, kurioje sėdėdavo 
ne per seniausiai miręs šeimos 
narys.

Panašiai darydavo slavai ir 
vokiečiai. Gudai kviečia miru
siuosius kartu su šeima val
gyti kūčių košę; ukrainiečiai 
palieka net šaukštus košėje 
„vėlėms”; rusai, Kalėdose de
gindavę šiaudų ir mėšlo laužus, 
kad priartėję „senolių vėlės” 
galėtų pasišildyti.

Žymiai vėlyvesnės kilmės yra 
manymas, kad prie kūčių stalo 
sėda ir angelai (Deveikių apy
linkė), arba net Pats Dievo 
Avinėlis ateinąs „kūčiavot’.’ 
Kūčių vakarienės šieną, klotą 
po staldengte, Kalėdų rytą 
šeimininkai atiduodavę gyvu
liams. Jo neduodavę tik ark
liams, nes „arklys nėjęs šildyti 
gimusio Kristaus”.

Yra Lietuvoje vietovių, kurių 
sodiečiai ir prieš Naujus Metus 
gamindavę panašią vakarienę 
— „mažąsias kučeles”...

Apie įvairių Lietuvos vietovių 
kalėdinius papročius, prietarus 
ir plačiai pasklidusius kūčių 
vakaro būrimus šiandien nekal
bėsiu, nes tai gana plati tema. 
Jei būtų įdomu — galima būtų 
apie tai pakalbėti kitą kartą.

Šiandien norėtųsi tik, kartu 
su jumis, prisiminti kūčių tradi
cijas religine prasme.

Visi žinome, kad kūčios yra 
iškilminga religinio pobūdžio 
Kalėdų išvakarių vakarienė, 
tąsa pirmųjų krikščioniškųjų 
amžių agapės (meilės puotos). 
Tuometiniai krikščionys, baigę

Kūčių papročiai

Pastebėjote, kad pirmiausia 
pradėjau kalbėti apie Kalėdas, 
o ne apie kūčias, kurioms mes, 
gimę Lietuvoje, turime tiek 
daug sentimento. Tai dariau to
dėl, kad kūčių šventimas, atme
tus senojo kulto papročius, at
sirado Lietuvoje daug vėliau

•
įžodį davė Kristupas Motiejū
nas, Kęstutis, Petraitis, Simas 
Tatarūnas ir Viktoras Vaitkus.

Paskutinį yakarą buvo links
mas laužas, kariam vadovavo 
Audra Motiejųųaitė. Dalyvavo 
ir didokas būrys svečių. •

Stovyklavįętę.. sutvarkę visi 
susirinko A.,. ir, P.. Petraičių 
sodyboje, eąaųčįąje netoli ežero. 
Ten atsigaivinta ir pasidalinta 
įspūdžiais. f(^nagiai stovyk
lavus, sunkujjpYp apleisti gam
tos ramybęzjof.grožį.

:.oGero vėjo!
>; ‘-a ų*. Sesė Mirga
, i»:b i.

vigiliją (budėjįjną) ir pasninką, 
parsinešę perlbimintos duonos 
(eulogija), susėsdavę kartu prie 
vieno stalo pasistiprinti. Šio 
klausimo aiškintojai sako, kad 
tai buvusi neįtik agapė, bet ir 
pagonių derliaus (vaisingumo) 
apeigų liekfcna, krikščionių 
įprasminta (Kristaus gimimu.

Lietuvoje RKlėdų vigilijos die
na irgi buvo{Stfeninko diena, tad. 
niekas niekd^tievalgydavęs iki 
vakarienės. •kūčių vakarienė 
galinti prasidėti tik vakare, 
žvaigždėms danguje sužibėjus. 
Lietuvoje Kū&ū valgių skaičius 
yra 12; kitose^ėutose — 7, 8, 9, 
13. Kūčių stalŪs dengiamas šie
nu, nes gimęd’Kristus buvo pa
guldytas ėdžiose ant šieno. 
Šienas užkldjšfthas balta drobu
le, ant jos Atidedami visi pa
ruošti valgiai.' Kūčių vakarienė 
pradedama bėhdra šeimos mal
da ir kalėdaičio (plotkelės) da- 
linimusi. i,l<

Kalėdaičiaf užėmė „kucja” 
košės vietą, b^t ne visos tautos 
juos turi. Pirmasis kalėdaitį 
laužia šeimos „galva”, padalin
damas jį kiijęms, drauge su 
sveikinimais ir linkėjimais. 
Vėliau kajėdaųčiu visi dalinasi 
tarp savęs. Yra vietovių Lietu
voje, kuriose kūčių kalėdaičio 
trupinėliais apibarstomi ir visi 
valgiai. Valgiai valgomi nusta
tyta eile. Tradiciniai lietuviš
kųjų kūčiv valgiai:

1. avižinis ir spalgenų uogų 
kisielius,

2. barščiai,
3. šustinis,
4. miežių grucė,
5. šutinti kopūstai su 

baravykais,
6. pločinys (rupiai maltų kvie

čių ragaišis),
7. šližikai iš kvietinių miltų su 

miešimu, padarytu iš medaus ar 
cukraus ir pabaltintu sutrinto
mis aguonomis,

8. žuvys.

Ypatingas kūčių vakaro gėri
mas — „šermukšnynas”, iš
spaustas iš šermukšnio uogų. 
(Šermukšnis reiškė apsaugą 
nuo visokių dvasių).

Kūčios baigiamos kalėdine 
giesme, ar malda.

I.B.K.

(Bus daugiau)

METINE
ŠVENTĖ

VILNIUJE
Jau penktą rudenį iš eilės Lie

tuvos studentų skautų Korpo
racija „Vyti$” ir Akademikių 
Skaučių Draugovė š.m. spalio 
14 d. šventė savo Metinę šventę. 
Rudeninis Vilnius vėl kvietė 
visus korpo’rantus ir draugovės 
nares sįiširinkti draugėn.

Rengįnidį skirti Metinei 
šventei prasidėjo ryte senjorų ir 
tikrųjų niūrių sueiga, kur vyko 
karštoš diskusijos bei ginčai, o 
taip pąV ateities planų aptari
mas. Baigę suęigą patraukėme 
į Technikės' biblioteką, kur 
mūsų ldukė Auksiniais rudens 
lapais papuošta salė ir nekan
trumu oėgdntys junjoriai ir kan
didatės.

Pamažu rinkosi svečiai: fil. 
Andrius Milaknis, LSS ir ASS 
pirmininkas Algirdas Končius, 
LSS pirmininkas js. fil. Algi
mantas? Žilinskas, vs. tn. Stefa 
Gedgaūdiėhė, garbės skautas Vy
tautas Maknys, „Skautų aido” 
redaktorius Romas Tupčiaus- 
kas, jūrų5 skautų seniūnas Sta
sys Budraitis, fil. Rūta ir Ed
mundai ''Kulikauskai iš Los 
Angelės/ Vilniaus jūrų skautai 
iš Vytauto Didžiojo laivo — 
Markai' 'Savickis ir Dainius 
Čeputis, LSS garbės teismo 
pirmininkė fil. Koletą Jurs- 
kienė, skautas vytis Vygandas 
Kiulkys ir Alvyde Kiulkienė.

Išsirikiavus vėliavos įnešimui 
paaiškėjo, kad susirinko 35 jau
nieji akademikai iš Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos.

Toliau vyko sveikinimo 
kalbos ir linkėjimai, svečių 
pasisakymai, tylos minute 
pagerbėm mirusius akademikus 
ir kitus skautus, buvo per
skaitytas pranešimas. Salės 
skliautais skambėjo „Gaude- 
amus”... Iškilmingoms kalboms 
pasibaigus ir išnešus vėliavą, 
junjorai bei kandidatės svečius, 
tikrąsias nares, senjorus pakvie
tė valsui. Skambėjo muzika, su
kosi poros. Vilųiaus skyriaus 
kandidatės ir junjorai vaišino 
arbata, sausainiais. Vieni toliau 
šoko, kitiems norėjosi pasišne
kučiuoti su svečiais ir su seniai

KVIEČIAME ARBATĖLĖN

Čikagos akademikių skaučių 
draugovė kviečia visas kolegijas 
ar universitetus pradėjusias 
lankyti seses (vyr. skautes, 
gintares, prityrusias skautes ir 
jūrų skautes) atsilankyti į Čika
gos akademikių skaučių drau
govės tradicinę arbatėlę, kurioje 
galėsite susipažinti su aka
demikių skaučių veikla. Arba
tėlė sekmadienį, gruodžio 17 d., 
2 vai. p.p. vyks pas fil. Gailę 
Butts, 15705 So. Peggy Ln. #7, 
Oak Forest, IL 60452. Tel. (708) 
687-1997. Norinčios daugiau 
informacijos, prašomos kreiptis 
į ASD pirmininkę t.n. Viliją 
Meilytą, tel. 708-532-3822.
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Užsakant j Lietuvą
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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 pž skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors škelbti.

nematytais draugais.
Šventė tęsėsi Dailės akademi

jos pirties patalpose prie 
vaišėmis apkrauto stalo.

Tą vakarą buvo paskelbtas ne 
vienas konkursas, vyko skyrių 
pąsirodymai ir net madų „šou”. 
Bandėme improvizuoti kaip bu
vo prisipažįstamą meilėje anti
koje, viduramžiais, baroko ir 
romantizmo epochose. Junjorai 
ir kandidatės parodijavo sen
jorus. ir tikrąsias nares — 

•. visada smagu pasižiūrėti į save 
kito akimis.

Muzika ir šurmulys netilo iki

Dr. V. J. VASARIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

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

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-lo 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

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

3*00 W 95 St. Tat. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 
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Dažnas stebisi, priekaištauja, 
ar net piktinasi: štai jau praėjo 
daugiau nei penkeri metai nuo 
nepriklausomybės atkūrimo, o 
Lietuva netapo nei tokia tvark
inga, nei tokia turtinga, kaip 
vylėmės. Šie klausimai neduoda 
man ramybės, dėstant rinkos 
mokslus Vilniaus ir kitų uni
versitetų studentams, taip pat 
vis dažniau ir gausiau i uni
versitetą ateinantiems papildyti 
savo žinias verslininkams.

Lietuvos universitetams daug 
ir nuoširdžiai padedančio prof. 
Felikso Palubinsko pastangų ir 
rūpesčio dėka, turėjau garbę ir 
galimybę, kartu su kolegomis iš 
kitų Lietuvos universitetų 6 
savaites gilinti žinias, kaupti 
patyrimą ir informaciją Purdue 
University Calumet, Amerikos 
verslo bendrovėse ir valdymo 
įstaigose. Ypač brangi ir miela 
šios viešnagės dalis buvo lietu
viškosios emigracijos centrų 
aplankymas, bendravimas su 
įvairių emigracijos kartų ir li
kimų žmonėmis.

„Draugo” redakcijos darbuo
tojų paragintas, nusprendžiau 
dalį savo laiko skirti šiam 
straipsniui, kuriame bent pra
bėgomis pasidalinti savo min
timis apie tai, kas dabar vyksta 
ir kodėl taip vyksta Lietuvoje. 
Tai — tarsi mėginimas atsakyti 
į rūpimus ūkio, valdžios, moks
lo, visuomenės gyvenimo klau
simus. Kadangi visa tai aprėp
ti viename straipsnyje neįma
noma, apsiribojau tik ūkio rai
dos apžvalga.

Nėra paprasta ir lengva ap
skaičiuoti kainą, kurią Lietuva 
sumokėjo per 50 metų privers
tinio buvimo sovietiniame 
eksperimente. Ši kaina nebus 
nustatyta, nes augs, kol šalis 
kops iš patirto nuosmukio duo
bės. Dar labai mažai domimasi 
po nepriklausomybės atkūrimo 
vykstančių reiškinių, ypač jų 
kilmės priežasčių nagrinėjimu. 
Tai anaiptol ne vien iš lietuvių 
etninio savitumo išplaukiantys 
dalykai.

Per tuos prievartos dešimt
mečius, kol buvo mėginama 
sukurti dar nematytos ir nepa
tirtos laimės ir gerovės san
tvarką, kitos pasaulio šalys toli 
pažengė, tobulindamos konku
rencinės rinkos tvarkymo ir 
veiklos joje metodus. Tos šalys 
daugiau pasiekė tų pačių laisvės 
ir gerovės idealų nei propa
gandiniame triukšme, sąmy
šyje, žudynėse, sukėlusios kan
čias ir vargą, besisukanti sovie
tinės sistemos nomenklatūra.

Visa tai atidėjus į šalį, iš naujo 
tenka telkti proto, darbo, iš

LIETUVA VILČIŲ IR 
PASIKEITIMŲ TIKROVĖJE

Prof. dr. VYTAUTAS PRANULIS

tvermės ir atkaklumo jėgas, kad 
Lietuva priartėtų ir taptų pana
ši į tas šalis, kurios šiandieninę 
padėtį ir gerovę sukūrė per tuos 
dešimtmečius, palaipsniui ir 
atkakliai tobulindamos savas, 
rinkos santykiais grindžiamas, 
sistemas.

Lietuvos žmonės patyrimą ir 
žinias apie rinkos sistemą pra
dėjo kaupti praktiškai nuo nu
lio. Tačiau jų, ypač jaunimo, 
noras ir pastangos išnaudoti pri
vačia iniciatyva ir nuosavybe 
grindžiamas, verslo galimybes 
yra labai didelis. Kartais, atro
do, net per didelis.

Tos pastangos duoda matomų 
rezultatų. Didesniuose ir 
mažesniuose Lietuvos mies
tuose daugėja modernių, gražiai 
įrengtų parduotuvių, restoranų, 
paslaugų įmonių, verslo bend
rovių ir pan. Gatvėse jau 
gerokai daugiau gerų automo
bilių, tarp kurių buvę sovie
tiniai „Moskvič”, „Lada” ar 
„Volga” — jau kukli retenybė. 
Parduotuvėse, panašiai kaip 
Danijoje ar Belgijoje, galima 
rasti daugelį pageidaujamų 
prekių. Iš Vilniaus ar Kauno 
aerodromų Lietuvos ir kitų ša
lių oro linijų lėktuvais galima 
skristi į visus pasaulio kraštus.

Anksčiau daugelis turėjo pini
gų, tačiau negalėjo nupirkti to, 
ko reikėjo. Dabar Lietuvoje gali
ma gauti beveik visko, žinoma, 
tik reikia turėti pinigų. Tokia 
padėtis skatina žmones inicia
tyvai, išradingumui, darbštu
mui.

Lietuvoje šiuo metu vyksta 
sudėtingi privataus verslo įmo
nių kūrimosi procesai. Daug 
buvo tikėtasi iš užsienio šalių 
specialistų ir konsultantų. 
Tačiau tie lūkesčiai tik iš dalies 
pasiteisino. Dauguma atvyks
tančių į Lietuvą konsultantų 
yra geri savo srities žinovai jau 
veikiančių rinkų sąlygomis. Ma
žiau jie gali padėti, kai tokią 
rinką tik reikia pradėti kurti 
ant sovietinės sistemos griu
vėsių, pažinti ir įvertinti uni
kalią vietos aplinką. Tačiau mo
kymo bei studijų srityje jų žinios 
bei pagalba yra labai svarbi ir 
naudinga.

Kuriant rinkos santykiais bei 
privačia nuosavybe grindžiamą 
ūkio sistemą, Lietuvoje tenka 
įveikti keletą etapų. Pirmąjame 
yra sprendžiami valstybinio tur
to visuotinio privatizavimo bei 
iki Antrojo pasaulinio karo 
žmonių turėto ir komunistinės 
valdžios atimto nekilnojamo 
turto grąžinimo klausimai.

Nors po nepriklausomybės 
atkūrimo praėjo jau penkeri

metai, tvarkingai ir teisingai 
spręsti ir, juo labiau išspręsti, 
minėtas turto grąžinimo proble
mas dar nei vienai Lietuvos val
džiai nepavyko.

Nuo pat privatizavimo ir nuo
savybės grąžinimo proceso pra
džios aktyviausiai veikė dvi 
žmonių grupės. Pirma — prie
vartos ir apgaulės būdu veikian
tys nusikaltėliai, antra — nuo 
nusikaltėlių moralės požiūriu 
mažai tesiskiriančios, tačiau 
veikiančios nepalyginamai 
tobulesniais žmonių kvailinimo, 
apgaulės ir apiplėšimo meto
dais, sovietinės nomenklatūros 
grupės, įskaitant ir formaliai 
išnykusio KGB narius.

Prieš dvejus metus vienas 
Rusijoje leidžiamas laikraštis 
rašė, kad Sovietų Sąjungos 
kompartįjos turtas užsienyje su
daro apie 100 bilijonų dolerių. 
Neteko girdėti, kad šis turtas 
kokiu būdu būtų viešai privati
zuojamas ar dalinamas. Vadi
nasi, išlieka dar nepaneigtos 
prielaidos, kad tuo turtu ir 
toliau naudojasi iširusių So
vietų Sąjungos komunistų parti
jos bei KGB struktūrų atstovai. 
Turbūt neatsitiktinai paskuti
nysis Lietuvos KGB vadovas 
Čaplinas, prieš išsiskirstant šiai 
organizacijai, savo žmonėms 
davė aiškų patarimą: „Vyrai, 
kurkite firmas”. Ir iš tikrųjų pa
vyzdžių, kai buvusiai komunis
tinei nomenklatūrai artimi ar 
jai priklausę žmonės, vos prieš 
metus kitus įkūrę savo „fir
meles”, gavo milijonus dolerių 
paskolų ir investicijų iš užsienio 
ir labai greitai išplėtė savo 
verslą, galima surasti ne
sunkiai.

Šie dalykai, žinoma, yra svar
būs moralės ir etikos prasme. 
Tačiau laiko ir situacijos požiū
riu turbūt yra neišvengiami. 
Lietuvos žmonės, išrinkę LDDP 
daugumą, suteikė jai ne tik tam 
reikalingą laiką, galią, bet ir 
moralinį patogumą. Dabar 
padėtį reikia taisyti, vedant la
bai kryptingą, teisingą ir 
griežtą valstybės ūkio ir — visų 
pirma — mokesčių politiką. 
Belieka tikėtis, kad Lietuvos 
žmonės turės iš ko ir sugebės iš
sirinkti visa tai įvykdyti no
rinčią ir galinčią valdžią.

Kita vertus, pats gyvenimas ir 
vis stiprėjanti rinkos santykių 
sistema keičia ir ištaiso padėtį 
perskirstydama vertybes. Ne
mažai žmonių, save linkusių va
dinti verslininkais, privati
zavimo eigoje įsigijo dideles įmo
nes ir pastatus, galvodami, kad 
jau vien tokių įmonių, pvz., 
Kauno radijo gamykla „Banga”

ir pan., nuosavybė yra vertingas 
turtas. Tačiau greitai paaiškėjo, 
kad tai buvo tartum svarstis 
prie skęstančiojo kojų. Konku
rentams spaudžiant, „Bangos” 
lietuviški televizoriai prarado 
rinkas, sumažėjo gamyba ir par
davimas, tačiau išliko labai 
dideli kaštai, didėjo nesumokė
tų mokesčių, palūkanų, pasko
lų, infliacijos našta' Dėl to 
bankrutavo ne tik „bangos”, 
įmonė, bet ir visa EBSW bend
rovė, kuriai ji priklausė. Pana
šių pavyzdžių galima rasti ir 
daugiau.

Privatizavimo procese, nau
dodamos smurtą, bauginimą bei 
papirkimą, aktyviai veikė 
nusikaltėlių grupuotės. Jos ypač 
agresyviai pasireikšdavo, priva
tizuojant vidutinio dydžio ob
jektus, kavines, restoranus, 
parduotuves. Varžytinėse įgy
tus objektus dažnai parduodavo 
žymiai didesnėmis kainomis ir 
iš to sukaupė nemažą kapitalą.

Atskirą privatizuotojų grupę 
sudarė investicinės bendrovės, 
kurios iš žmonių surinkdavo ir 
pusvelčiui supirkdavo inves
ticinius čekius bei, daly
vaudamos varžytinėse, už juos 
įsigydavo realų turtą. Investi
cinės bendrovės varžytinėse 
konkuruodavo arba veikdavo 
išvien su prievartos būdais 
veikiančiomis grupuotėmis.

Privatizavimą Lietuvoje 
galima priskirti prie privačios 
nuosavybės ir iniciatyvos atkū
rimo veiklos. Nors čia dar labai 
mažai to, ką galima būtų va
dinti tikruoju verslu konku
rencinės rinkos sąlygomis. 
Tačiau šis etapas jau įrodė, kad 
Lietuvoje yra daug aktyvumo ir 
agresyvumo, siekiant užimti 
geresnę padėtį, rinkos ūkio sis
temoje. Šiuo atveju,nors ir blo
gos iniciatyvos apraiškos, tur
būt yra geriau, užjos trūkumą.

Skaudi visai Lietuvai, jos 
tremtiniams ir emigrantams 
problema — teisingumo ir nuo
savybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą ir žemę at
statymas. Vieniems šio klau
simo sprendimas svarbus 
materialine (ypač tiems, kurie 
nori pradėti plėtoti asmeninį 
verslą), kitiems — teisingumo ir 
moralės prasme. Vertinant tai, 
ką buvusi ar dabartinė Lietuvos 
valdžia nuveikė ar veikia dabar, 
sprendžiant šį klausimą, galima 
daryti dvi išvadas. Pirma — 
išlikusio nekilnojamojo turto 
nuosavybės grąžinimas jau nuo 
pat pradžių, nebuvo aiški ir 
sudėtinė viso Lietuvos ūkio per
tvarkymo privačios nuosavybės 
pagrindu programos dalis. O to 
negalėjo būti, kadangi nebuvo ir 
dabar nėra aiškiai apsispręsta 
kokį ūkio modelį Lietuva kuria 
ir kokia to modelio kūrimo stra
tegija.

Antra — dabartinės valdžios 
Lietuvoje LDDP dauguma iki

nepriklausomybės pradžios 
buvo privačios nuosavybės kon
fiskavimo įkvėpėjai, vadovai, 
vykdytojai ar eiliniai Salininkai. 
Dėl to ir dabartinėje valdžios 
padėtyje jiems labiau rūpi ne 
tiek privačios nuosavybės teisių 
ir teisingumo atkūrimas, kiek 
jų vilkinimas, ankstesnių savo 
veiksmų pateisinimas, pagaliau 
— savo pačių apsauga. Juk aki
vaizdu, kad, kuo daugiau bus 
pripažįstamas anksčiau vyk
dytos komunizmo politikos nusi
kalstamumas, tuo daugiau kal
tės ir atsakomybės teks prisi
imti jos vykdytojams.

Nepaisant visų šių problemų, 
Lietuvoje vyksta privataus vers
lo ir rinkos sistemos kūrimo 
antrasis etapas. Iširusios sovie
tinės sistemos ir pradėjusios 
kurtis rinkos sąlygomis atsirado 
daug iniciatyvos „padaryti” 
didelius pinigus. Naudodamiesi 
iš anksčiau paveldėtomis pažin
timis ir ryšiais, nemaža dalis 
buvusių valdininkų, įmonių ir 
ūkių vadovų per dvejus trejus 

metus sukaupė milijonus 
dolerių, ne nuvertėjusių rublių 
ar talonų, sumas. Greičiausiai 
pralobo tie, kas ėmėsi prekybos 
Rytai-Vakarai nafta, metalais, 
alkoholiu, nes prekyba šiomis 
prekėmis kurį laiką buvo ne
kontroliuojamas ir labai pelnin
gas užsiėmimas. Nesunkiai gali
ma pastebėti, kad šiandieninės 
Lietuvos turtingųjų gretose — 
buvę kolūkių pirmininkai, vals
tybinių įmonių vadovai, valdi
ninkijos atstovai.

Didelių pinigų „daryme” su 
valdininkija konkuravo nusi
kaltėlių grupuotės, apie kurių 
veiklą ir sukauptą turtą išsa
mios informacijos nėra, tačiau, 
stebint, gretinant ir anali
zuojant iš įvairių šaltinių dis
kretiškai gaunamą informaciją, 
susidaro vaizdas, kad tas turtas 
yra skaičiuojamas šimtais mili
jonų litų.

Norinčių greitai praturtėti 
gretose atskirą grupę sudarė 
asmenys, ėmęsi bankininkystės 
ir finansų verslo. Retas jų ką 
nors išmanė apie bankininkys
tę ar finansus. To jiems nelabai 
ir reikėjo, nes pradžioje viskas 
ėjosi lyg ir labai sklandžiai. 
Pažadėję ir pradėję mokėti 60-80 
proc. metinių palūkanų, suvilio
jo dešimtis tūkstančių Lietuvos 
žmonių, kurie patikėjo jiems 
savo pinigus. Vildamiesi gauti 
žadėtas palūkanas, žmonės 
manė galėsią palengvinti savo 
gyvenimą. Kai kas net pardavė 
savo butus, persikeldami gyven
ti į nuomojamas patalpas, kad 
už bankui atiduotą didesnę 
sumą gautų daugiau palūkanų. 
Šis verslas tęsėsi tol, kol žmonės 
nešė vis naujus indėlius. Vos 
vienam kitam užmokėję už 
mėnesį ar du žadėtas palūkanas 
ir nesulaukdami nauju indėlių, 

(Nukelta į 5 psl.)

Viešnia iš Žemės
Kai viešumon iškyla žmogaus 

nužmogėjimo reiškiniai, kaž
kaip sunku prisiminti, kad jis 
sukurtas „pagal Dievo paveiks
lą”. Tačiau kartais tie dieviš
kojo genijaus švystelėjimai pra
siveržia pro žmogiškąją prigimtį 
ir pripildo nuostaba. Taip maž
daug buvo galima jaustis š.m. 
gruodžio 7 d., kai erdvėlaivis, 
pavadintas viduramžių astrono
mo Galileo vardu, pagaliau pa
siekė savo kelionės tikslą — 
mūsų Saulės sistemos pakraš
tyje besisukantį milžiną — pla
netą Jupiterį. (Astronomas-ma- 
tematikas-išradėjas Galileo gi
mė 1564, o mirė 1642 m. Itali
joje. Jo genijui pagarbą reiškė 
kone visas anuometinis akade
minis pasaulis, bet ilgainiui 
Galileo buvo Inkvizicijos pa
smerktas už kontraversiškas 
pažiūras ir mirė nelaisvėje. Ga
lileo pirmasis atrado Jupiterio 
palydovus — mėnulius.)

Jau pats faktas, kad erdvėlai
vis Galileo atliko 2.3 milijardų 
mylių ilgio kelionę, trukusią 
šešerius metus, tiesiog apstulbi
na savo didingumu. Ir ne vien 
taip toli į erdves nukeliavo, bet 
savo kelionės metu nuolat siun
tė įvairius matavimus, vaizdus, 
duomenis į „tėviškę” Žemę, kur 
NASA erdvių tyrinėjimo centre 
mokslininkai džiaugėsi naujai 
patirtu įžvalgumu. Galima sa
kyti, kad daug. gudrių galvų 
keliavo erdvėmis su Galileo, be
sirūpindami jo veikimu, steng
damiesi įrodyti, kad prieš 20 
metų JAV Kongreso paskirti pi
nigai erdvių tyrinėjimui, o ypač 
šis, 1.3 milijardo dolerių kaina
vęs projektas, tikrai pateisinti
nas, nes duomenys, atsiunčiami 
iš erdvių, verti išlaidų. Anksti 
šių metų pavasarį atrodė, kad 
Galileo savo karjerą bus užbai
gęs, kai sugedo jo pagrindinė 
antena ir sutriko vaizdų siunti
mas. Tačiau specialistams kovo 
mėn. pavyko perprogramuoti 
erdvėlaivio kompiuterius ir grą
žinti apie 70% veiksmingumo. 
Šis darbas taip pat buvo nema
žas pasiekimas: tai tarytum mė
ginimas įverti adatą, skriejan
čią 18,000 mylių per valandą 
greičiu tolimose erdvėse...

Tačiau pati nuostabiausia šios 
ilgos ir pavojingos kelionės dalis 
įvyko, kai Galileo pasiekė tikslą 
ir įskrido į Jupiterio orbitą (šios 
planetos skersmuo ties pusiau
ju yra 44,000 mylių). Iš erdvė
laivio buvo paleista speciali 
kapsulė, sverianti 746 svarus, 
turinti vos 2.8 pėdas aukščio. 
Jos krūvis — įvairūs instrumen
tai, paruošti matuoti didžiosios 
planetos atmosferos sudėtį.

Danutė Bindokienė

Kapsulės likimas buvo nuspręs
tas iš anksto: po maždaug 75 
min. ji turėjo sudegti pragariš
kame Jupiterio karštyje, būti 
sugniuždyta neapsakomo spau 
dimo, bet iki paskutinės sekun
dės jos instrumentai tyrimų 
duomenis perdavė į Galileo, ku
ris juos siunčia į Žemę. Nepai
sant tiesiog neįmanomo uždavi
nio, mažoji Žemes pasiuntinė, 
tarytum savižudė kandis, skrie 
janti į liepsną 106,000 mylių per 
valandą greičiu, smigo į nuodin 
gą Jupiterio atmosferą (mano
ma, kad įsirausė apie 400 my
lių).

Galileo Jupiterio orbitoje ap- 
skries dar 11 kartų, praskrisda
mas pro kai kuriuos menulius 
ir siųsdamas naujų duomenų, 
kol maždaug 1997 m. pagaliau 
užsibaigs jo branduolinis kuras 
ir intstrumentai amžinai su
stings, paveikti radiacijos. Savo 
paskirtį jis bus atlikęs, o surink
tieji duomenys galbūt padės ge
riau suprasti erdvių paslaptis, 
mūsų Saulės sistemos atsiradi
mo pradžią. Niekuomet joks 
žmogaus sukurtas „vežimas” 
nėra aplankęs kitų pasaulių. 
Paleistas į erdves 1989 m. spalio 
18 d., Galileo praskrido pro 
Venerą 1990 m.; aplankė ir iš 
„arti” stebėjo mažesniuosius, 
bet pavojingus, erdvių kūnus — 
asteroidus; š.m. liepos 13 d. 
paleido link Jupiterio pirmąją 
tyrimų kapsulę, o gruodžio 7 d. 
pasiekė kelionės tikslą. Žemė 
dar laukia papildomų žinių apie 
keturis didžiuosius Jupiterio 
palydovus, kuriuos astronomas 
Galileo pirmą kartą per savo pa
sigamintą teleskopą pamatė 
1610 metais — kiek daug astro
nomijos mokslas pažengė iki 
1995 metų!

Mokslinės fantazijos rašytojai, 
lengvatikiai ir įvairūs svajoto
jai, apdovanoti lakia vaizduote, 
tvirtina, kad Žemę nuolat lanko 
„erdvėnai”, t.y. keliautojai iš 
tolimiausių Visatos pasaulių. 
Tų ekspedicijų tikslas — maž
daug toks pat, kaip ir Galileo; 
pažinti, atrasti, ištirti. Kai kas 
prisiekinėja, kad ne tik patys 
matė „skraidančias lėkštes”, 
bet buvo „erdvėnų” pagauti ir 
tyrinėti, tarytum koks vabaliu
kas, pakištas po mikroskopu. 
Deja, dar niekam nepavyko įro
dyti, kad Žemė susilaukia tokių 
lankytojų, o iš Žemės jau pasiek 
ta net pati tolimoji mūsų Saulės 
sistemoje Žemės sesuo. Kažin 
ką Jupiterio gyventojai — jeigu 
tokių būtų — sakytų, pamatę iš 
debesų besileidžiančią „viešnią 
iš Žemės”?

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS
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Ūkio viršininkas ltn. J. pabėgo, tai man šalia kitų 
pridėjo ir pabėgusiojo pareigas. Po to paskyrimo tuoj 
prisistatė vokietis ryšio karininkas, ieškodamas ko nors 
išgerti. Pasakiau jam — gausi, jei paskolinai man savo 
automobilį.

Na ir pradėjau ūkininkauti! Pirmiausia suradau ka
riuomenės sandėlį Kęstučio gatvėje. Parašiau 
pareikalavimą penketui šimtų vyrų. Vokietis tą 
pareikalavimą turėjo užantspauduoti. Mūsų sąrašuose 
tebuvo 330. Taigi vokiečiui turėjau prižadėti pusę 
gėrimų kas yra virš normos. Pasidalijome po 85 butelius 
koųjako.

Stovėjome su ūkio ir ginklų skyriais Lampėdžiuose, 
o pulkas gynimuisi apsikasė prie Jonavos.

Galvojau sau vienas, užtektinai vokiečiai nusuko 
nuo mūsų kareivėlių, dabar yra proga atsilyginti. Per 
dienas dairausi po sandėlius ir tuščius vokiečių butus, 
o vakarais būdavo puotos. Tai būdavo tėviškėje, kuri 
buvo anapus Nemuno.

Staiga atėjo įsakymas užimti barą prie Šilavoto ir 
pasiruošti stabdyti rusų puolimus.

Apsistojau prie Šilavoto bažnyčios ant kalnelio. 
Nežinau, kur pasidėjo mano girtuoklis vokietis. Čia jau 
prisistatė vyr. ltn. Šteinbergis ir pradėjo mane barti, kad 
aš su amunicija esu per arti prie fronto linijos. Pasakiau 
jam, kad fronto patirtį įsigijau nuo pat karo pradžios,

traukiuosi jau nuo Maskvos. Šitoje situacijoje žinau, kad 
čia apsistojau savo nuožiūra. Jis lyg ir susigėdo. Vėliau 

tapome gerais draugais.
Apie vidurnaktį atėjo ltn. Asipauskas, kuris su 

kuopa buvo išsidėstęs prie Nemuno, ir pasakė, jog rusai 
tuoj kelsis per Nemuną. Pasakė ir dingo. Atėjo jo ieškoti 
viršila ir būrio vadas. Ir po karo, kiek patyriau, apie jo 
likimą niekas nežino. Paryčiui ir man teko vėl judėti.

Begrįžtant prie Šilavoto, buvo smarkus šaudymas. O 
čia moteriškė, kuri buvo pavaryta su arkliais vežti, ne
teko vieno arklio — buvo nušautas. Ji, susiėmusi galvą 
rankomis, tiesiog rėkė. Aš atkabinau branktą, vadžias 
perkėliau ant vieno arklio, tai tas zovada nudūmė keliu.

Rugių lauke keturi vokiečiai, išsistatę kulkosvaidį, 
prašė mudu prisidėti, tačiau aš jiems sakau: „Čia ne var
nos atskrenda, kad kaip baidyklės rugių lauke stovite, 
o rusų tankai...”

Šoferis sako, kad gal geriau nevažiuoti, bet aš teigiu, 
kad už kalniuko bus saugiau.

Kai pasiekėme malūną, prie Šilavoto ir raketos pra
dėjo sproginėti, tada supratau, kad sunaikinę amuni
ciją, pasitraukė. Kai grįžau prie šovinių, visi buvo pasi
traukę. Net ir sargybinio nebebuvo. Ant stalo buvo 
palikta bulvinių blynų. Greitomis užkandę, susikrovę 
amuniciją, prisivijome pulką. Čia atsirado ir mano 
viršila su sunkvežimiu. Nusikeikiau dėl jo ilgoko 
užtrukimo. Pasirodo — užsuko atsisveikinti su mergaite 
ir dėl to vos rusams nepateko.

Kelias buvo užkimštas gurguolių ir kariuomenės. 
Šoferis nusprendė lenkti, manydamas, kad lėtai važiuo
jant malkos pasibaigs. Mat, mūsų sunkvežimis buvo 
dųjų variklis. Na, ir pradėjo signalą skardenti ir lenkti

vorą. Mūsų laimei, kai tik išsimušėme į Marijampolės 
plentą, rusų tankai prisivijo ir „virė košė” iš visos 
kolonos. O mums jau buvo atviras kelias.

Sustojome Pilviškiuose. Čia sužinojau, kad 
pulkininkas Kaunas yra bravoro direktorius. Žinoma, 
tuoj užėjau, prisistačiau bataliono ūkio viršininkui ir 
paprašiau batalionui gėrimų. Sako neturįs teisės duoti 
ir nukreipė pas vokietį gauti leidimą. O aš jam sakau, 
kad čia tuoj rusai bus. Bet pulkininkas pyktelėjęs sako:
,,Ką čia tamsta, leitenante, propagandą skelbi!” Ir kaip 
tik tuo laiku jau pirmi tankų sviediniai krito į miestelį. 
Kareiviai užsimetė statinaitę gėrimų, ir dėjom į 
Kudirkos Naumiestį.

Jau buvo pavakarys. Mane merginos priglaudė į 
svirnelį, o kareiviai iškrito, kur papuolė apie 
sunkvežimius.

Nestatėme sargybos. Saulei betekant pasirodė pirmi 
kariai iš sumušto dalinio pavieniui, susimaišę iš įvai
rių kuopų. Pasienio sargybos nebuvo, tai laisvi traukėsi 
į Vokietiją. Aš laukiau, vildamasis daugiau pamatyti 
iš savojo bataliono, kai tuo tarpu pribėgo vienas iš ket
virtos kuopos kareivis ir prašė, kad aš pavažiuočiau 
keletą kilometrų paimti jo žmoną. Mėginau atsisakyti, 
nes atrodė, kad rusai kiekvienu momentu gali bombar
duoti, o aš su šaudmenų sunkvežimiais negalėjau pasi
traukti. Bet kareivio ašaros, o, be to, tik prieš porą mė
nesių jis buvo vedęs, mane nugalėjo.

Pavažiavom apie 10 kilometrų. Jo žmona dar 
tvarkėsi apie savo lagaminą, kurį aš pagriebęs mečiau 
į šalį ir pagriebęs Šiltesnį vatinį, įspraudžiau jai į rankas, 
ir atgal.

Kai pasiekėme savo vietą, jau per sieną traukėsi

masėmis. Nieko nematydamas iš savo bataliono, 
pagalvojau, kad rusų tankai gal mūsiškius atkirto, todėl 
ir pats pajudėjau. Pavažiavus už sienos keletą šimtų 
metrų, privažiavo du SS majorai ir įsakė man stabdyti 
besitraukiančius ir mesti juos į abi puses kelio gynimui
si. Pasakęs „klausau”, liepiau šoferiams kuo arčiau 
užsimaskuoti ir laukti mūsų. Vokiečiams nuvažiavus, 
kareiviams pasakiau, kad su šitokiais ginklais nė ne
bandytų priešintis. įsakiau mestis toliau nuo kelio į 
laukus ir trauktis. O aš su savo štabu sušok om į 
sunkvežimius ir važiavom atgal. Jeigu būtų tie patys 
vokiečiai sustabdę, būčiau teisinęsis, jog kareiviai bėga 
atgal ir mano įsakymo neklauso. O jeigu būtų bandę 
mane areštuoti, tai buvo paruoštas automatas jiem likvi 
duoti, nes jokio didesnio vokiečių dalinio nesimatė.

Pavažiavus apie 3 kilometrus, prisivijom ilgą 
pabėgėlių vorą. Jau buvo vėlyvas rytas ir lėktuvų puoli 
mas lyg dvelkė ore. Tokią vorą greitai pralenkti nebuvo 
galimybės, todėl pasukom į sodybą už kelių šimtų metrų 
nuo kelio ir užsimaskavom. Ir štai užskrido rusų 
lėktuvai. Sprogdamos bombos vorą sumaišė su žeme No
rėjosi kaip nors pagelbėti, tačiau mes neturėjom jokių 
mediciniškų dalykų, o su savo amunicijos sunkvežimiais, 
jeigu būtų dar pakartoję puolimą, galėjome dar daugiau 
žalos padaryti.

Ūkyje buvo liūdnas vaizdas. Ūkininkai buvo pasi
traukę. Namas buvo tuščias. Banda juodmargių karvių 
su pritvinkusiais tešmenimis, kad kai kurių net pienas 
bėgo. Jos baubė lyg prašydamos pamelžti. Pulkas žąsų, 
vištų klegeno aplink namą...

Visi buvome pamiršę apie pusryčius, o čia jau pietų 
laikas. (Bus daugiau)
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MALONUS ATSITIKIMAS 
LIETUVOJE

Kai kraštas stengiasi greitai 
persiorientuoti iš vienos ekono
minės sistemos į kitą, būna be 
galo daug uždavinių. Kyla įvai
rios kalbos: kokia politika būtų 
geriau, kaip kraštui padėti, kaip 
„turėtų būti”. Matant daugybę 
trūkumų, kalbama abstrakčiai, 
stengiantis viską aprėpti, o pa
galiau pasitenkinant šnekomis, 
ne darbais. Atsiranda labai 
daug žinančių, patarėjų, kriti
kų, kurie retai pasirengę padėti, 
pasiteisinant , kad šis ar tas 
žygis vis vien visko neišspręs. 
Daug energijos būna išleista 
„pilstant iš tuščio į kiaurą”.

Tačiau yra nemažai tokių, ku
rie, pasirinkę vieną ar kitą 
specifinį tikslą Lietuvos naudai, 
nepaisant aplinkinių sąlygų, 
daro, ką gali, konkrečiai padėti 
Lietuvai. Prieš kelias savaites 
turėjau progą pamatyti vieną 
tokių pastangų Vilniuje. Tai, 
Zitos Marčiulionytės vedama 
„Šarūno Marčiulionio krepšinio 
mokykla”.

Nors dabar Lietuvoje naujos, 
gražios parduotuvės puošia 
miestų alėjas, yra didelė darbų 
stoka, kuri žlugdo jaunimo vil
tis, chuliganizmas paplito, o 
šeimos dar tik pradeda atsiim
ti, anksčiau valdžios pagrobtą, 
vaikų auklėtojos rolę.

Zita Marčiulionytė stengiasi 
padėtį keisti ir jos pastangos 
neša gražius rezultatus. Zita yra 
direktorė ir siela „Šarūno Mar
čiulionio krepšinio mokyklos”, 
kur apie 600 jaunų sportininkų, 
nuo 8 iki 18 metų, ne tik išven
gia gaujų (kaip ir visuose did
miesčiuose) gatvių užkampiuo
se, bet mokosi disciplinos, žmo
niškumo ir įgauna taip brangią 
viltį ateičiai. Zita Marčiulionytė 
yra pagarbos verta moteris.

Be Šarūno dėka įrengtos krep
šinio salė su treniravimo įran
ga, mokykloje yra klasėms 
kambariai, kuriuose kultūringi 
užsiėmimai vyksta pagal amžių, 
pvz., jauni sportininkai yra 
mokomi etiketo, mandagumo, 
savęs pažinimo, savęs vertini
mo, draugiškumo, kalbų bei 
orientacijos, keliaujant užsie
nyje, jei kada nors tektų ke
liauti, atstovaujant Lietuvai. 
Viena klasė užpildyta kompiu
teriais. Čia jaunimas gauna pa
trauklų susidomėjimą mokslu, 
o gal net ateities studijų kryp
timi. Finansinę pradžią pagrin
dinei mokyklos įrangai paauko
jo Šarūnas Marčiulionis, už tai 
jam labai didelė padėka. Darbas 
tęsiamas ir mokykla klesti di Donatas Tijūnėlis

Stebuklingas Rudnosiuko Medis, kuris ne tik kalbėjo, bet jo nuostabios akys 
mirksėjo Tai buvo „Vaikų Šventėje” Toronte S m spalio 14 15 d

rektorės Zitos priežiūroje. Ji 
bando įgyvendinti, kad ši mo
kykla būtų save išlaikančia ins
titucija. Jai į pagalbą atėjo 
nemažai Lietuvos ir užsienio 
firmų — „Lietuvos rytas”, Fiat,
L.A. Gear, Ford, „Respublika”, 
Vilniaus Bankas, „Diena”, 
spaustuvė „Viltis”, Vista, Aura- 
bankas, Vikrida, Rubikon, Up
john ir kitos. Padėjo Australijos 
lietuviai ir gal vienas kitas iš 
Amerikos. Sunkus darbas Zitai, 
ieškant mokyklos rėmėjų, kad 
kuo daugiau sumažintų išlaidas 
jauniems sportininkams.

Zitos ir Šarūno pastangų vai
sius galime matyti trofėjų gale
rijoje, kur eksponuojamos ne tik 
laimėjimų taurės, bet ir jaunųjų 
sportininkų fotografijos su spin
dinčiais veidais. Tas girdėti ir 
koridoriuje, kai prabėgdami 
tarp pamokų berniukai skam
biai ir maloniai pasako „Laba 
diena!”

Lapkričio 25 dieną gavau pro
gą pamatyti dar vieną Zitos dar
bo vaisių — tai krepšinio turny
ras tarp šeimų. Buvo 262 daly
viai, surinkti iš daugiau kaip 80 
komandų. Kiekviena komanda 
susidėjo iš trijų tos pačios šeimos 
narių. Galėjo būti tėvas, mama, 
sūnus ar dukra, ir panašiai, 
kurie žaidė prieš kitos šeimos 
trejukę — žaisdami trys prieš 
tris. Kadangi salė labai didelė 
ir daug krepšio lentų, tai vienu 
kartu galėjai matyti aštuone- 
rias rungtynes, visas savo gi
minių ir draugų apsuptas, 
triukšmingai skatinant žaidė
jus. Prakaitas pylėsi, alkūnės 
švaistėsi, kovos buvo tikros, bet 
viskas buvo draugiška. Bendras 
entuziazmo ir šeimyninės at
mosferos vaizdas buvo džiugi
nantis kontrastas su tuo, ką kai 
kur gali matyti vakare Vilniaus 
gatvių užkampiuose. Zita ir 
Šarūnas Marčiulioniai yra tikra 
mūsų ateities viltis. Jų yra lab
daros darbas — jie saugo, kad 
šeimos bendrautų, kad vaikai 
nenueitų „į lankas”, o būtų 
prasmingai užsiėmę, tad savo 
jėgas ir lėšas deda į Lietuvos 
jaunimą. Linkiu jiems sėkmės ir 
skatinu, nuvykusius atostogoms 
į Lietuvą, aplankyti „Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyk
lą”, pasinaudoti puikia nakvyne 
„Šarūno” viešbutyje, pasi
džiaugti ir tuo pačiu paremti jų 
darbą. Gal susitiksite Zitą ir 
gausite progą palinkėti jai sėk
mes.

Meškiukas Rudnosiukas susitiko su įdomiais pasakų pasaulio gyventojais „Vaikų šventėje” Toron
te spalio 14-15 d.

NUOSTABI VAIKŲ ŠVENTE 
MISSISAUGOJE

Išvažiavau į Missisaugą ket
virtadienio vakare, su savo 
dukryte. Kelionės planas 
sudarytas — iki Union Pier, per
nakvoti, o kitą rytą išvažiuoti 
Missisaugon. Vairavimas buvo 
lengvas, o pati kelionė įspū
dinga. Nuvažiavus naktį iki 
Union Pier, durys neatsirakino. 
Suku raktą, suku raktą — 
nieko. Pusvalandis tikrai 
praėjo, kol atsirakinau, o 
Rimutė mašinoje miega. Ją nu
nešus kambarin, prabudo ir pra
dėjo verkti. Kol užmigdžiau, 
vidurnaktis — o aš nepavargus.

Pagaliau atsiguliau, užmigau 
ir Rima pradėjo sapnuoti — „Ne, 
mama, ne manini (mašina), ne 
toli, toli”. O dabar galvoju,ką 
daryti — Grįžti namo, ar važiuo
ti toliau? Už pusvalandžio, ką 
tik man užmigus, vėl šaukia 
„Tėte, tėte”. Oi! — pagalvojau.

Ryte atsikėlėm, aš pras- 
tai/mažai miegojus,o vaikas 
kukuoja. Išvažiavom Missi
saugon.

Vežiau vadovėlius į lituanisti
nę mokyklą; aštuonias dėžes. 
Ima siaubas — ar mane kratys? 
O aš aišku prisidėjus perteklių 
„kontrabandos” — dešrų, sūrių 
ir kitų lauktuvių. Aš spėju, kad 
mane greitai praleido per sieną, 
nes kaip tik tada pradėjo Rimu
tė kaukti. Pradėjo ir nenustojo' 
iki pat Toronto (keturios su 
viršum valandos). Buvome 
sustojusios valgyklon pavalgyt, 
valgėm sudžiūvusius, sude
gintus kotletus. Jau nebetu
rėjau jėgų net pasiskųsti...

Pagaliau pasiekėme Missisau
gą ir laimingai suradome drau
gus. Tą vakarą, sėdėjome, 
kalbėjomės ir atsipūtėme. Kitą 
rytą jau reiks eiti šventėn!

Atsikėlėm, papusryčiavom ir 
išvažiavom į puikų Anapilį. O 
ten vaikų, vaikai! Autobusais 
atvažiavę iš Clevelando, iš 
Detroito, Londono, Otavos, 
Hamiltono ir tik aš iš Čikagos. 
Prie registracijos sėdėjo seniai 
pažįstami skautukai ir šokėjai.

Sveikinamės, džiaugiamės iš
vydę vieni kitus. Maunam į 
salę — o ten prikrauta „rodom 
- darom” stočių. Kiekviena or
ganizacija — skautai, „Gintaro” 
ansamblis, „Atžalynas”. „Para
ma” vis rodo — daro kitokį pro
jektą. Čia apyrankę pasidarė
me, ten dažėme, pakabintus ant 
siūlelio obuolius kandžiojom, o 
geriausia buvo, kai vaikai gavo 
po sprogučių maišelį. Kiekvie
noje stotyje vaikui buvo ant
spaudas į „pasą” įdėtas. Va, ir 
vėl kitas rinkinys. Vaikai laksto 
iš vienos stoties į kitą padainuo
ti, pašokti ir pavaidinti.

Po, j’odom darom” išvažiavom 
trumpam namo. Rima pailsėti,o 
aš skaičiau tautinių šokių 
aprašymus. Per tą laiką 
Anapilyje buvo suruoštas 
talentų konkurso laureatų pri
statymas. Gaila, kad nebuvo 
paskelbtas kaip koncertas — 
būtumėme kitaip dienotvarkę 
susitvarkę.

Vakare Raseinių Magdelė su
ruošė vaikams vakaronę. Susė
dę į anksčiau paskirtus ratelius, 
klausėmės pasakojimo, žiūrėjom 
kaip kiškiai, ožiai, laumės ir 
karaliai šoka scenoje, tada mes 
atsistoję striksi nėjome. Šokių 
rateliams pasibaigus, Rima pra
virko krokodilo ašaromis — 
nenori kad pasibaigtų, o pati 
virsta iš nuovargio. Buvo tuo 
pačiu man graudu ir gražu.

Sekmadienio rytą nuvažia
vome į vaikų Mišias. Bažnyčia 
buvo pilna pilnutėlė vaikų, 
tėvelių ir senelių. Kaip gražu 
buvo matyti susibūrusias lietu
viškas šeimas! Juk mes visi to 
paties tikslo siekiame: auklėti 
vaikus lietuviška dvasia. Kaip 
kitaip galime pagerbti savo 
vaikus? Tiktai su šia švente, 
kuri buvo suruošta vaikams. 
Kur kitur galime juos taip gau
siai suburti ir parodyti, kad yra 
daugybė lietuvių, gyvenančių 
išeivijoje? Kaip kitaip parodyti, 
kad tie šokiai, dainos, kultūra 
ir kalba yra mums visapusiškai

normalus gyvenimas? Tuom ir 
buvo ši šventė ypatinga.

Atrodo nukrypau truputėlį... 
Mišių eigą, skaitinius ir gies
mes, atliko patys vaikai. O gie
dojo net trim balsais vieną 
giesmę — trio iš Clevelando. 
Taip puikiai vaikus paruošti yra 
tikrai nuostabu. Aš savo ausim 
netikėjau.

Popiet buvo vaikų koncertas. 
Visi atvažiavusieji buvo paruošę 
dainas. Koncerto tema meškiu
ko Rudnosiuko kelionė per 
pasaulį. Labai gailiuos, kad viso 
nemačiau (Rimą išvežiau 
pamiegoti). Sugrįžome prieš 
pabaigą ir išgirdom tik keletą 
dainų. O kai vaikai padainavo 
„Kaip gražiai, gražiai, mane 
augino”, susijaudinus apsiver
kiau. Gerai, kad salėje buvo 
tamsu...

Labai dėkoju visiems rengė
jams, mokytojams, Anapilio 
valdybai ir, aišku, vaikams, 
kurie dalyvavo šioje šventėje. Ji 
tikrai buvo nuostabi! Siūlau tė
veliams vežti vaikus Kanadon 
į būsimą šventę. Nusiimkite 
nuo darbų ir važiuokite. Tikrai 
nenusivilsite.

Audra Lintakienė

REMS LIETUVOS 
OLIMPIEČIUS

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto prezidentas Artūras 
Poviliūnas ir pasaulinio garso 
farmacijos firmos „Berlin-Che- 
mie” atstovas Baltijos šalyse, 
Lietuvos sporto medicinos fe
deracijos prezidentas dr. Algi
mantas Blažys pasirašė bendra
darbiavimo sutartį.

A. Blažys pažymėjo, kad jo at
stovaujama firma įkurta 1818 
m., jos produkcija nuo senų 
laikų žinoma ir Lietuvoje. 
„Berlin-Chemie” rems Lietuvos 
olimpiečius medikamentais, ar
timai bendradarbiaus su 
Vilniaus sporto medicinos cen
tru, sudarys sąlygas šios srities 
specialistams tobulintis Vaka
ruose, parūpins jiems mokslinės 
literatūros. „Berlin-Chemie” — 
devynioliktasis LTOK rėmėjas.

CLASSIFIED GUIDE

IEŠKO buto

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

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 3208V2 West 95th Street Tel. (708) 424-8654 (312) 581-8654

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658. .. i

TAISOME I
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA- " 
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ- i. 
SINTUVŲS.

H. Qeckys 
’ Tai. 68S-M24

*** . ** ,

FOR SALE

Iš Lietuvos parduodami labai gražūs, 
Įvairūs gintaro karoliai, medalijonai su įšalu
siais vabzdžiais, rožančiai, gintariniai pa
veikslai, Aušros Vartų Marijos gintarinis 
paveikslas,-įvairūs lininiai audiniai, išaus
tas Tautos himnas. Pristatome arba pa

siunčiama. Kreiptis: 706-666-6S9S.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ DOVANA — 
KNYGOS GAUNAMOS „DRAUGE

ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl.. $3.00 
PIETRYČIŲ PABALTIJO ETNINĖ PRAEITIS.

P. J. Kušneris. 224 psl................................. $3.00
ŠVIESA LANGE. Romanas. J. Kralikauskas.

248 psl............................................................... $3.00
PILIAKALNIO ŠEŠĖLIS. Romanas. Alb. Ba

ranauskas. 213 psl........................................ $4.00
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI

VIJOJE. Danutė Bindokienė. 363 psl. ... $15.00
TAUTOS SUKILIMAS. 1941. Pil. Narutis. 404

Psl....................................................................... $17.00
IŠ SUTEMŲ Į AUŠRĄ. Prof. dr. Ant.

Ramūnas 453 psl........................................... $3.00
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT. At

siminimai. Rapolas Skipitis. 440 psl......... $3.00
ATSIMINIMAI. Nepriklausomybės keliais. Mart-

nas Yčas. 700 psl........................................... $20.00
BERŽAS UŽ LANGO. Romanas. D. Mac-

kialienė. 323 psl............................................. $3 00
KELIONĖS NEŽINOMUOSE KRAŠTUOSE. At

siminimai. Alg. Gustaitis. 311 psl............... $5.00
IŠ MANO ATSIMINIMŲ. P. Klimas 415 psl. .. $12.00
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE. Kun.

Kazimieras Prapuolenis. 365 psl............... $10.00
SUNKIŲ SPRENDIMŲ METAI. Atsiminimai.

Bronius Aušrotas. 237 psl............................ $5.00
ASMENYBĖ IR RELIGIJA. Ant. Paškus. 156

Psl;.................................................................... $6.00
LIETUVIŲ LITERATŪROS SKAITYMAI.

Danutė Bindokienė. 589 psl........................ $25.00
KAZYS BIZAUSKAS, I, II. Monografijos. Pra

nas Zundė.............................Abi knygos po $12 00
NUO DUSIOS IKI TIBERIO, I, II, III d. At-

siminimai.................................. Visos oo no
PER DVIDEŠIMTĄ AMŽIŲ. Atsiminimai.

Aleksandras Pakalniškis. 261 psl,...........  $7 00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su 
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiuntimo 
išlaidos. Illinois gyv. pridedama State sale tax 8.75% nuo 
knygos kainos.

REAL ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

FOR RENT

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

HELP WANTED

Ieškomas staliaus padėjėjas
Savų įrankių nereikia, 
įrankius parūpinsim. 

Kreiptis: 708-265-1291

MARTROY ELECTRONICS, INC. reikalingi specialistai, mokantys taisyti TV, audio, video, radijo aparatūrą. Kreiptis: Gavcus, 
tel.: (312) 776-7000, arba 8289 S. Ked- 
zle Avė. darbo valandomis (dirba Ir 
ieitadlen|).

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

No One OffersYou 
More of Eastem Europe!
()ver the past fevv years, LOT Polish Airlines has 
established the most comprehensive netvvork of 
destinations in Eastern Europe, with Warsaw as the 
strategic hub. The netvvork is conveniently linked 
with LOT’s transatlantic raute, giving passengers 
from New York, Newark and Chicago easy access

to Riga, Tallinn, Moscovv, St. Petersburg, Kiev, Lvov, 
Minsk and VILNIUS,\LITHUANIA.

Take advantage of LOT’s lovv fares, the luxury of 
LOT’s fleet of new Boeings and ATRs and the com- 
fort of the new International terminai at Warsaw 
Okecie Airport. Make your reservations today!

Information. reaervahons and .ickel salei a, the ofces of IOT POIISH AIRLINES ot your lotai Travel Agent.

New York: 212-869-1074. 
Chicago: 312-236-3388.
Los Angeles: 213-934-5151.

Montreal, PQ.: 514-844-2674
Toronto, Ont.: 416-236-42 42. 

Toll-free: 800-223-0593.
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MOKYTOJŲ
MOKYTOJAS

Juozas Mičiulis.
.•> & - 

' V*’ Taip ^rašė Viktoras Alekna 
Lietuvos laikraštyje „Apžvalga” 
apie Juozą Mičiulį, šią vasarą 
švenčiantį 95 metų jubiliejų.

Juozas Mičiulis gimė Ožkaba
lių kaime, Vilkaviškio apskrity, 
dideles,šeimos dešimtas vaikas. 
Baigęs Marijampolės gimnaziją, 
studijavo Kauno Universitete 
pedagogiką, istoriją ir sociologi
ją. Dar prieš gaudamas diplomą, 
pradėjo mokytojauti Panevėžio 
mokytojų seminarijoj. Čia dėstė 
pedagogiką, pedagogikos istori
ją“ tr didaktiką. Mokyto- 
jįųidaroas gavo ir diplomą. 1930 
m. buvo perkeltas į Tauragės 
mokytojų seminariją, kur dėstė 
tuos pačius dalykus.

1939 m. J. Mičiulis buvo siun
čiamas į Marijampolės mokyto
jų seminariją jau direktorium. 
Čia buvo neilgai, 1940 m. buvo 
paskirtas į Trakus, kad įsteigtų 
mokytojų seminariją, ruoštų 
mokytojus Vilniaus krašto mo
kykloms. Užėjus vokiečiams, iš
siųstas į Gardiną, bet tinka
miausią vietą seminarijai rado 
Druskininkuose. Vietos komisa
ras, sužinojęs, kad viskas bus 
dėstoma lietuvių kalba, nedavė 
leidimo. Iš čia J. Mičiulis su visu 
pradėtos steigti seminarijos tur
tu kraustėsi į Alytų ir ten pra
dėjo darbą. Alytuje dirbo visus 
vokiečių okupacijos metus, ruoš
damas mokytojus pradžios mo
kykloms. Po kiek laiko persikė
lė į Vilnių.

1947 m. sausio 6 d. buvo suim
tas, atsisakius pasirašyti apgai
lestavimą dėl savo anksčiau 
padarytų „klaidų” ir jį išspaus
dinti laikraštyje. Ištremtas į 
Sibirą, dirbo keliose vietose, o 
1955 m. pabaigoje grįžo į Lietu
vą ir dirbo paprasčiausiu dar
bininku, daugiausia prie staty
bos. Išėjęs į pensiją, apsigyveno 
Anykščiuose, iš kur buvo kilusi 
jo žmona, rašytoja Bronė Buivy- 
daitė.

Juozas Mičiulis aktyviai daly
vavo ateitininkų organizacijoj 
nuo pat jaunystės, redagavo 
„Ateities” žurnalą. Mokyto
jaudamas įsijungė į Lietuvių 
katalikų mokytojų sąjungą ir 
bendradarbiavo sąjungos žurna
le „Lietuvos mokykla”. 1926-27 
m. parašė knygą „Pedagogika ir 
didaktika”, kurios buvo išleista 
ir antra laida. 1938 m. parašė 
„Bažnyčios istoriją”, o būdamas 
pensijoj, 1985 m. parašė trumpą 
Lietuvos istoriją, bet valdžia 
neleido jos išspausdinti.

Juozas Mičiulis kukliai pami
nėjo savo 95-tąjį gimtadienį, bet 
jo buvę mokiniai jį pagerbė dau
gelyje jo mokytojautų miestų. 
Pensijos dienas leidžia netoli 
Anykščių šilelio, mėgsta gamtą, 
daug skaito ir domisi Lietuvos 
bei pasaulio įvykiais. '

St. Petersburg, FL , gyvena J. 
Mičiulio jauniausia sesuo Ona 
Miniatienė, kuri lapkričio mėn. 
atšventė 90-tąjį gimtadienį, ap
supta savo penkių vaikų, anūkų 
ir vieno proanūkėlio. Ji taip pat 
mokytojavo Lietuvoj, Žemaitijoj, 
pradžios mokyklose iki pasi
traukimo į Vakarus. Ilgiausia 
dirbo Eržvilke, Tauragės apskr., 
ten ištekėjusi už Felikso 
Miniato.

1992 m. aplankė brolį Anykš
čiuose, po maždaug 50 metų 
nesimatymo. Abu labai norėjo 
šįmet kartu atšvęsti savo ju
biliejus Lietuvoj, bet sesuo bijojo 
rizikuoti savo sveikata.EI. Jasaitienė

Ūkusiems gyviems Uetuvos partizanams pa
dėti jų dabartinėse sunkiose gyvenimo są
lygose, yra (steigtas Partizanų globos komi
tetas, LB Socialinės Tarybos ribose. Išeivija 
gerai supranta partizanų pasipriešinimo kovų 
prasmę Ir savo aukomis, per globos komitetą, 
remia laisvės kovotojus.

AUKOS
$500 Vytautas Vidugiris;
$200 Aldona Adomaitis, Rima Aukštikalnis, Filomena Černius, 

Petras Grina, Herbert Jodvalis, Robertas ir Vida Kosmonai, Petras 
Molis, Al Nakas, Eugenija Pakulis, Rev Theo.Palis, Arvydas 
Paulikas, Kostas ir Mirga Pažemėnai, Marija Remienė, Br Unakis, 
Vincas ir Aldona Šmulkščiai, Aldona Valis-Labokas, MD, Vydūno 
Jaunimo fondas, Janina ir Vincas Dovydaičiai;

$100 Ona ir Vytautas Adomaičiai, Bronė Čižikaitė, Dana 
Eicinas, Dalia Ivaškienė , V. Juodvalkis, V. Gražulis, dr Birutė 
Kasakaitienė, Feliksas Krikščiūnas, S. Kungys, Henrikas Laucius, 
A.B.I. Lesevičiai, Gražina Natkevičienė, Ted Navickas ir Ted Na
vickas, Vytenis Šilas, V. ir T. Urbaitis, Albert Vaitaitis, Antanas 
Valaitis;

$50 Joseph Bernot, Vytautas ir Rūta Bražiūnai, A. L. Čepulis, 
Elena Druskienė, Aniceta Disler, East St. Louis LB apylinkė, M. Er
čius, Marija Jasėnas, Vytautas Jonaitis, Petras ir Genė Juodikiai, 
dr. Albinas ir Ona Garūnai, Petrs P. Gauronskas, Jadvyga ir Petras 
Gruodžiai, Vytautas J. Graužinis, dr. L. O. Griniutė-Šmulkštienė, 
L. Kirkus, M. Kvedaras, Eugenija Liaugaudienė, A Lingis, Alfon
sas Lukas, A. ir P. Matekūnai, Vladas Peleckas, Algirdas Plio- 
džinskas, F. M. Radis, kun. Antanas Rubšys, Albinas Algirdas Plio- 
džinskas, F. M. Radis, kun. Antanas Rubšys, Albinas Ruigys, 
Gediminas ir Gražina Sakevičiai, Algirdas Šilbajoris, Br. Ližėmis;

$49 Ona Elertienė, Daina Variakojis;
$35 Simas Jokūbaitis;
$30 Ona Bertašienė, Petras Jadviršis, J. Juodvalkis, Antanas 

Matulis, Vaclovas ir Vanda Mažeikai, Algis Regis;
$25 Viktoras Chainas, Frank Apulskis, Antanas Gruzdys, A. 

K. Garolis, Irena ir Stasys Ilgūnai, Mrs I Klikonis, Vacys ir Olga 
Numgaudai, Petras Navickas, Jonas Juodis. Aldona Masiulionis, 
A. Petrauskas, Antanas ir Žibutė Masaičiai, Virginia Mačiulis. Anta
nas Minelga, Pranas Kašiuba, Kazys Razma. Jonas Raugalis, Balys 
ir Maria Raugas, Jonas šalna, Vytas šarka, Jonas šaulys, Maria 
Schwartz, Anicetas ir Janina Simučiai, A Smolinskas, Jonas 
Variakojis, Edmundas ir Marytė Vasiliauskai, R. V. Janina Vienužis, 
Ed. Zabarskas, Janina Žitkus;

$20 Viktoras Aras, Jonas Butvilą, Stasys Erlingis, Juozas ir 
Elena Gailevičiai, Aniceta Lopatauskas, Stasė Laniauskienė, John 
ir Stasė Latvys, Algirdas Karaitis, J. Janickas, Edward Jodvalis, Ray- 
mond Graudis, John ir Birutė Kaščokas, Birutė Navickienė, Valė 
ir Antanas Osteikai, Valerija Patalauskienė, Kazys Krivickas, Z 
Sadauskas, V. J. Statkus, K. P. Skilius, Šilbajoris, Adelė Sakalas, 
Anastasia Sema, Stepas Smalinskas, Rimas Valaitis, Jonas 
Veselka, Aniceta Giedraitienė;

$15 E. Bliudnikas, Pranas Jurkus. Maria Valukevičius; <
$10 Vytautas Abromaitis, T. ir R. Balčiūnas, Arvydas Barz- 

dukas, K. čampienė, Petronėlė Cicėnienė, B Kondratas, kun. R. 
Krasauskas, Juozė Lapšienė, T. Markevičienė, Dana Maciejauskie- r

___ nė. ,A. V. Matis, Pauline ir Joseph Martunas, Klemensas
Matkevičius, Nėlė Mockuvienė, Viktorija Paliulis, Stasys Petrulis,
J. Povilaitis, Vidmantas ir Nijolė Raišys, dr Edis Razma, E R.* 
šilgalis, Vincas Simanavičius, Robertas Tamulis, J Vadopalas, Ig
nas Verbyla, Juozas Žadeikis, V. Židžiūnas, XY, Aklona Ruth;

$5 Longinas L. Švelnis, Veronika Miliūnas
LP globos komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems aukotojams. 

Aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių. Čekiai rašomi: L.P.G. 
Fund, siunčiami Standard Fadaral Bank c/o L.P.G. Fund, Acc. 
No. 503777, 4192 8. Archer Ava., Chlcago, IL 60032-9985.

LIETUVA VILČIŲ IR... 
(Atkelta iš 3 psl.)
tokie „bankai” vienas po kito 
pradėjo „byrėti”. Bankrutavo 
„Sekundės”, „Apus”, „Nidos”, 
„Kredito”, „Kooperacijos”, 
„Baltijos” bankas ir panašiu 
verslu užsiiminėję — Vilniaus 
nekilnojamojo turto birža, 
Kauno „Holdingo kompanija”, 
„Sveikuolių” ir daugelis kitų 
bendrovių.

Už tokių „verslininkų” neiš 
manymą ir apgavystes dešimtys 
tūkstančių patiklių Lietuvos 
žmonių sumokėjo viso savo 
gyvenimo santaupomis. Tai 
buvo privačios bankininkystės 
atkūrimo Lietuvoje kaina. Ar ji 
galėjo būti mažesnė? Be abejo 
nės. Reikėjo turėti geriau ūkio 
reikalus išmanančią ir dorą 
valdžią.

Privatizavimą, nuosavybės 
grąžinimą ir didelių pinigų 
„darymą” sovietinės sistemos 
griuvėsių sąlygomis reikia lai 
kyti tik kaip privataus verslo or 
ganizavimo pradinio etapo reiš
kinius. Todėl būtų per anksti 
reikalauti ir
Lietuva būtų tokia pat, kaip 
valstybės, turinčios nusistovėju 
sias rinkos sistemas ir san 
tykius.

Kas yra rinka, konkurencija 
ir kaip joje reikia suktis, pir 
miausia suprato tie, kurie, rizi 
kuodami savais ar skolintais pi 
nigais, ėmė dairytis ten, kur rei 
kia paslaugos ar prekės, kur vi 
sa tai galima parduoti už tinka 
mą kainą. Tai tie žmonės, kurit 
savo verslą pradėjo, nebūtinai 
didelį pelną duodančiais, sande 
riais. Daugelis jų aukštyn kopia 
ir stiprina savo padėtį palaips
niui, pasirinkdami ką gaminti 
ar ką ir kur pirkti, kad, prista 
tytos savo tikslinei rink n

lyginti, kad

prekės būtų perkamos už pa 

kankamą pelną duodančias 

kainas. Savo rizika ir iniciatyva 

uždirbtus pinigus atkakliausieji 

vėl investuoja ir tokiu būdu pa

laipsniui plečia savo verslo 

apimtį Atidžiai stebėdami 

padėtį rinkose. įveikdami 

verslui nepalankių įstatymų, o 

ypač valdininkų sauvalę, nu

sikaltėlių užpuolimus ir prie

vartavimą, šie žmonės sukaupė 

ne tik pradinį kapitalą, bet ir la

bai vertingą verslininkystės 

patyrimą -be sudaro labai svar 

bią Lietuvos smulkaus ir vidu

tinio verslo atstovų grupę.

Vakarti Europos šalyse, JAV 

smulkus ir vidutinio dydžio 

verslas yra skatinamas ir palai

komas, todėl greitai plečiasi, de

ja. Lietuvos vyriausybė tam 

deramo dėmesio neskiria. Inves 

ticijų teka, turto prievarta 

vimas, valdininkų sauvalė, 

vilkinimas ir kyšininkavimas, 

nelygi konkurencija neretai 

minėtam verslui sudaro neįvei 

kiamas kliūtis.

Smulkūs ii vidutinio dydžio

verslai kuriasi ir plečiasi dau 

ginusia didesniuose Lietuvos 

miestuose. Jų labai mažai nedi

(lėliuose miesteliuose, ypač 

kaime Besikuriančius ūkinin 

kus kankina nežinomybė — kur 

ir kaip jie parduos užaugintą 

derlių, gyvulius Nėra ilgalaikių 

išauk.tinių sutarčių sistemos 

Tokia padėtis vyrauja dėl to. 

kad dar nesukurta ir neveikia 

technologinė grandinė: ūkinin 

kas — urmo supirkėjas — perdir 

bėjas ma/meuinis prekiau 

tujas arba eksportuotojas 

pirkėjas

Privačių žemės ūkių ir ūki 

ninku išugdymas pareikalaus 

gan ilgų ir atkaklių visos kar 

tos pastangų. i

Vilnim Hammond, IN

Mirties metinės. Šiais metais 
lapkričio 26 d., t.y. kaip tik per 
Padėkos dieną sukako penkeri 
metai, kai mirė Algirdas 
Ješmantas.

Buvo jis kuklus žmogus, gyve
nime daug vargo matęs. Gelžke- 
liečių sūnus Algirdas gimė 1923 
m. Kretingoje žemaitei motinai 
ir suvalkiečiui tėvui. Gyveno 
Radviliškyje, bet gyvenimas jo 
nelepino. Algirdui būnant vos 
šešerių metų, motina mirė, be- 
gimdydama antrą dukrelę. Tėvo 
antros sutuoktuvės buvo palai
mintos dar dviem vaikais, bet, 
kai Algirdas buvo 15 metų, mirė 
ir tėvas, palikdamas nemažą 
šeimą.

Algirdas Ješmantas Kaune 
lankė suaugusių gimnaziją, 
vėliau studijavo Kauno Techno
logijos institute, bei Baltų 
universitete Pinneberge. Kuni
go Sušinsko iškvietimu, 1949 
metais atvyko į Ameriką ir ap
sigyveno Clevelande, kur jam 
teko indų plovėjo darbas. Netru
kus į Ameriką išsikvietė ir liku
sią šeimą. Studijas tęsė Illinois 
Institute of Technology, įsigyda
mas elektros inžinieriaus diplo
mą. Su žmond Aldona (Poškaite) 
išaugino dukrelę Renatą.

Sunkiai dirbdamas, niekam 
nesigirdamas, tyliai šelpė už

TIKROSIOS VERTYBĖS

save sunkiau besiverčiančius. Ir 
kokia laimė, kokia dovana, kai 
po kuklaus žmogaus mirties at
siskleidžia daugybė jo ramiai 
atliktų gerų darbų. Rastos nuo
traukos ir laiškai parodo, kad 
tarp kitų Algirdo Ješmanto nuo
širdų dosnumą pajuto ir susijau
dinę jam dėkojo Pinnebergo 
tremtinių mokyklos mokiniai. 
Nuotraukų užrašai rodo, kad, 
vos atvykęs į Ameriką, dėjęs 
„skatiką prie skatiko”, jau 1951 
ir 1952 metais, niekam nesaky
damas, Algirdas Ješmantas siun
tė šalpą į Pinnebergą.

Algirdo Ješmanto mirties me
tinėse Pinnebergo buvusieji 
mokiniai su įdomumu ir dėkin
gumu prisimins savo „vargo 
mokyklą”, o Algirdo šeimai šie 
radiniai sukelia šiltus at
minimus kuklios asmenybės, 
kurios geri darbai sklido per 
pasaulį. Penkerius metus po 
Algirdo Ješmanto mirties, 1995 
metų Padėkos dienos laikotar
pyje rasti jam per eilę metų 
rašyti padėkos laiškai, tai 
gražiausias paminklas jo kilniai 
asmenybei, tai geriausias pali
kimas jo šeimai. Tai aukščiau
sias diplomas, iškeliavus į 
amžinybę...

Indrė Tijūnėlienė

Mylimam Vyrui
•j .• A.tA.

BRONIUI MORKIUI
išėjus į'Amžinybę, jo žmoną ALDONĄ ir visus gimi
nes širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.

g,- 1
Arizonos Lietuvių Bendruomenė

Mylimam Vyrui

' A.tA.
’ BRUNO MORKIUI 
f MORKEVIČIUI

7,tl
Arizonoje mirus, jo žmoną ALDONĄ VADO BALAITĘ
bei kitus artimuosius ir gimines Lietuvoje nuoširdžiai%
užjaučiame:

Juozas Vadopalas 
Gytis Vadopalas 
Jovyta Vadopalaitė Wrona 
Milda Vadopalaitė Trepina

Mylima tėveliui ir seneliui
A.tA.

ALGIRDUI KARAIČIUI
mirus, mūsų mielą sesę AUŠRINĘ, brolius ŽAIBĄ ir 
GINTARĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

„Nerijos” jūrų skaučių tunto vadija ir sesės

PADĖKA

A.tA.
ALGIRDAS KARAITIS

Iškeliavo Amžinybėn 1995 m. lapkričio 23 d. ir buvo pa
laidotas lapkričio 27 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžią padėką reiškiame kun. J. Kuzinskui už sukal
bėtas maldas koplyčioje, už gedulingas Mišias ir palydėjimą 
į Amžino Poilsio vietą.

Širdingas ačiū Edmundui Vengianskui už pravestas atsi
sveikinimo apeigas ir pareikštą užuojautą laidotuvių koply
čiose. Taip pat dėkoju Onutei Petrėnei už sukalbėtas maldas 
prie karsto.
Esu be galo dėkinga Reginai Albrechtienei, kuri mane už

jautė ir padėjo man, mano pirmomis sunkiomis valandomis 
netekus Vyro.

Nuoširdus ačiū Vaclovui Momkui ir Ričardui Šokui už 
jausmingas giesmes bažnyčioje.

Ačiū visiems už gražias gėles, užprašytas mišias, gausias 
aukas ir pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą.

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams: Zigmui Dailidei, Jonui 
1 Krumpliui, Jonui Pucėtai, Algiui Purui, Oreginui Rovinskui

ir Lennui Rovinskui.
Nuoširdžiai dėkojam giminėms, draugams ir pažįsta

miems, atsilankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems mūsų 
brangų Vyrą, Tėvą ir Senelį j Amžino Poilsio vietą.

Nuliūdę liekame: žmona Viktorija, sūnus Gintaras, 
duktė Aušrinė su šeimomis ir visi giminės.

t
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A.tA.
ALDONA RIMIENĖ 

JONUTYTĖ
Mirė 1995 m. gruodžio 10 d., 2 vai. p.p. Čikagoje.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Amerikoje išgyveno 

46 m.
Nuliūdę liko: duktė Rasa su vyru Viktoru Martincic, 

anūkas Kristijonas; sūnus dr. Algimantas Rimas, žmona 
Birutė, anūkai — Gintaras, Auksė, Rūta ir Daina; sesuo 
Larisa su vyru Aleksu Jankūnu; pusseserė Bronė Zuber; 
mirusio pusbrolio Povilo Ramo-Ramanausko žmona Onutė su 
dukterimis Angelika ir Rimgaile su šeimomis, Lietuvoje 
pusserės Irena Ąžuolaitienė, Jadvyga Motekaitytė, Aurelija 
Stonienė, Sofija Rasiukienė, pusbroliai Vincas ir Zigmas 
Motekaičiai ir Algirdas Dautaras su šeimomis, teta Floren 
cija, mirusio dėdės Vinco Motekaičio-Morrison žmona, mirusio 
vyro inž. Alfonso Rimo seserys: Kaziutė Gudaitienė ir Onute 
Kudirkienė Kanadoje su šeimomis; mirusių brolių Broniaus, 
Kazimiero ir Motiejaus Rimų žmonos — Anelė, Agutė ir 
Aldona su šeimomis; giminaitis Henrikas Martin 
Matušauskas ir kiti giminės Amerikoje ir Europoje.

Velionė buvo taurios ir jautrios širdies, savo gyvenimą pa
skyrusi artimo pagalbai.

Ji bus pašarvota ketvirtadienį, gruodžio 14 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Atsisveikinimas 7 v.v.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gruodžio 15 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo pa 
rapijos bažnyčią, kur 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios. 
Velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę su skaudančia širdimi lieka: duktė, sūnus, 
anūkai, sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 800-994 7600

A,tA.
ONA RUTKAUSKIENĖ

Gyveno Livonia, Michigan. Gimė 1920 m. rugpjūčio mėn. 
3 d. Keturvalakių miestelyje, Lietuvoje. Staiga mirė savo 
namuose š.m. gruodžio mėn. 9 d.

Paliko anūkę Erica Rūkas, marčią Christine Rūkas, sesutę 
Albiną, brolį Joną ir jų vaikus Lietuvoje, gimines Kanadoje

Laidojama š.m. gruodžio mėn. 13 d., iš RG & GR Harris 
laidotuvių namų, 15451 Farmington Road, Livonia, Michigan.

Iš laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvaiz
dos bažnyčią, kurioje bus aukojamas 10 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan, šalia a.a. vyro
Juozo ir a.a. sūnaus Eugenijaus.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: anūkė, marti, sesutė ir brolis.
Laid. dir. Yolanda M. Zaparackienė, tel. (313) 554 1275

PADĖKA

Mano Broliui,

A.tA.
JONUI IVAŠAUSKUI

mirus, draugams ir pažįstamiems, pareiškusiems man 
užuojautą žodžiu, laiškais ar spaudoje, o taip pat už šv. 
Mišių aukas velionio intencija, nuširdiausiai dėkoju.

Vladė Lapėnienė

PAULIUI LELIŪGAI draugai reiškia gilią užuojautą, jo

TĖVELIUI
Lietuvoje staiga mirus.

Dana, Margarita, Norūta, Sigitas 
Vilė, Banguolė ir Jovita

Mylimam Tėveliui

A.tA.
PRANUI ŽILINSKUI

baigus ilgą šios žemės kelionę, jo dukterį BIRUTĘ 
STROUSE, žentą GEORGE ir kitus artimuosius šir
dingai užjaučiame ir kartu liūdime.

Arizonos Lietuvių Bendruomenė

A.tA.
DOMICĖLEI VIZGIRDIENEI

mirus, sūnus — VYTAUTĄ, PETRĄ ir ROMUALDĄ, 
jų šeimas ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 
me ir kartu liūdime.

Onos ir Vyto Suopių Semia

i
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i DRAUGAS, trečiadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 13 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Valerija Žadeikienė jau 

daug metų padeda Čikagos 
studentams ateitininkams, kai 
jie ruošia tradicines kūčias visai 
ateitininkiškai šeimai ir lie
tuviškai visuomenei. Ji ir šįmet 
registruoja dalyvius į kūčias, 
kurios bus sekmadienį, gruodžio 
17 d., Jaunimo centre. V. Žadei- 
kienės telefonas — 708-424- 
4150. Registruotis reikia iki 
gruodžio 15 d.

Dr. Francis Mažeika, Chica- 
go, IL, už „Draugo” kalėdines 
atvirutes ir kalendorių atsiuntė 
100 dol.; jis jau ne vieną kartą 
yra apdovanojęs laikraštį savo 
dosniomis aukomis. Esame nuo
širdžiai dėkingi už suteiktą 
pagalbą.

A.a. Jono Stoškaus, mirusio 
š.m. lapkričio 22 d. Čikagoje, at
minimui giminės, draugai ir 
pažįstami „Draugui” paaukojo 
460 dol. Esame nuoširdžiai 
dėkingi velionio žmonai Mari
jai, vaikams, vaikaičiams ir 
provaikaičiams, kad gilaus 
skausmo valandoje prisiminė 
lietuviškos spaudos svarbą ir 
paskyrė paramą vieninteliam 
užsienio lietuvių dienraščiui 
„Draugui”.

x Politinių mokslų dakta
ras, Kauno technologijos ir Vyt. 
Didžiojo un-to profesorius Algis 
Krupavičius skaitys pranešimą 
apie Lietuvos partijas, krašto 
politinį elitą ir Lietuvos užsie
nio bei saugumo politiką ALIAS 
Chicagos skyriaus susirinkime 
š.m. gruodžio 15 d., penktadie
nį, 7:30 v.v. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus autitorijoj, 
6500 S. Pulaski Rd„ Chicago. Po 
susirinkimo kuklios kalėdinės 
vaišės. Visuomenė maloniai 
kviečiama dalyvauti.

(sk.)

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

(sk)

x Sutikite Naujus Metus 
Pasaulio lietuvių centre. Gra
žioj aplinkoj, draugų tarpe, sma
giai praleiskite vakarą. Užkan
džiai, vakarienė, šokiai, šampa
nas ir puikus patarnšvimas, ko 
daugiau reikia? $65 asmeniui. 
Skambinkit dabar Kristinai 
Razmienei, (708) 310-4260.

(sk.)

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 Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333.

(sk)

Julija Švabaitė

Lietuvių Rašytojų draugi
jos premija š.m. gruodžio 9 d. 
buvo paskirta Julijai Švabai- 
tei už penktąjį jos poezijos 
rinkinį „Žiemos erškėtis”, per
nai „Lietuviškos knygos klubo” 
išleistą Čikagoje. Komisija pre
mijai skirti (Leonardas Andrie- 
kus — pirmininkas, Vytautas 
Volertas — narys, Julius Kele
ras — sekretorius) vienbalsiai 
pripažino ją geriausia išeivijoje 
pasirodžiusia 1994 m. knyga. 
Dviejų tūkstančių dolerių pre
mija, bus įteikta 1996 m. 
vasario 16 d.

x Raymond Pūkis, Phila- 
delphia, PA, nori globoti naš
laitį Lietuvoje. Atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas.

(sk.)
x TRANSPAK praneša: 

„1922 m. spalio 6 d. Lietuvos 
steigiamasis Seimas priėmė 
įstatymą, pagal kurį Lietuvoje 
buvo kuriama 4 skyrių mokyk
la, kurią privalėjo lankyti visi 
7-14 metų vaikai”. Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk.)
x A.a. Algirdo Karąičio at

minimui artimieji ir draugai pa
aukojo $795.00 Lithuanian Mer- 
cy Lift. Nuoširdžiai dėkojame 
Karaičių šeimai ir aukotojams: 
M .A. Marijošiams, J. L. Hood, 
A. I. Kereliams, A. V. Pauliams, 
J. Vaičiuliui, R. K. Kreivėnams, 
G. D. Pieniams, S. Tiškevičiui, 
J. V. Lendraičiams, L. Pačkaus- 
kienei, A. V. Lauraičiams, A. 
Stasiuliui, L. A. Ramanaus
kams, J. P. Pakalkoms, V. M. 
Momkams, S. Z. Miliauskams, 
P. Ankui, S. Kaziui, B. A. Ku- 
rams, J. O. Toliušiams, P. G. 
Narams, K. G. Maldėnams, S. 
Plenienei, V. S. Stalkams, J. 
Petrašiūnui, V. D. Bindokams, 
A. B. Rumšoms, S. Rumšai, R. 
A. Schmidt, A. L. Jurkūnams ir 
p. Numgaudui. Lithunanian 
Mercy Lift reiškia gilią užuojau
tą poniai V. Karaitienei ir šei
mai.

(sk.)
x TRANSPAK įstaiga LE- 

MONTE veikia savaitgaliais; 
penkt. 3 v. p.p. — 7 v.v.; šeštd. 
ir sekmd. 8:30 v.r. — 2 v. p.p. 
Transpak tel. Lemonte: 708- 
257-0497.

(sk)
x Delikatesų parduotuvė 

NIDA, 2617 W. 71 St., Chica
go, tel. 312-476-7675, praneša, 
kad dar nevėlu užsisakyti mais
to šv. Kalėdų ir Kūčių stalui. 
Turėsime įvairių mėsos gami 
nių: silkių, žuvų, kimštų lyde
kų, vinigretų. Be to, siūlome 
įvairių skanumynų: tortų, eglu
čių, pyragų, grybukų, šližikų, 
aguonų pieno, kisieliaus ir kt. 
Šv. Kalėdų savaitę NIDA bus 
atidaryta 8 v.r. — 5 v.p.p. (nuo 
antr. iki šešt.). Kūčių dieną, sek
madienį, 8 v.r. — 3 v.p.p. Savai
tę prieš Kalėdas, nuo antr. iki 
šešt., restoranas bus uždarytas. 
Linksmų švenčių jums linki 
NIDOS savininkai.

(sk.)

PAGERBTAS 

AMB. A. EIDINTAS

Gruodžio 9 d. ambasadorius A. 
Eidintas su žmona Birute 
susipažino su S. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus, biblio
tekos veikla, lankėsi organiza
cijos „Vaikų viltis” bendrabuty
je, kur JAV lietuviai apgyvendi
na, ypač sudėtingoms operaci
joms iškviestus vaikus iš Lietu
vos, susipažino su jų gyvena
mais kambariais ir pasiaukoju
siomis tai veiklai vietos lietu
vėmis. Birutė Eidintienė įteikė 
vaikams žaidimų ir saldainių.

Tos pat dienos vakare S. Bal
zeko Lietuvių kultūros muzieju
je įvyko vakaras, skirtas „Metų 
žmogaus” išrinkto už diploma
tinius, humanitarinius ir moks
linius pasiekimus ambasado
riaus A. Eidinto pagerbimui. 
Vakarienėje, į kurią susirinko 
beveik 200 žmonių, A. Eidintą 
pasveikino ir jam įteikė premiją 
Stanley Balzekas. A. Eidinto 
pagerbime dalyvavo Lietuvos 
Garbės generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza, Vokietijos 
Generalinė konsule, Latvijos ir 
Lenkijos konsulai Čikagoje, Da- 
ley College prezidentas Ted 
Martinez, Roosevelt universite
to prezidentas Ted Gross, ALTo 
pirm. Grožvydas Lazauskas, 
JAV lietuvių organizacijų bei 
Čikagos lietuvių visuomenės 
atstovai.

Vakarienės metu pasakytame 
žodyje ambasadorius A. Eidin
tas pažymėjo, kad „Metų žmo
gaus” apdovanojimas yra dau
giau paskatinimas didesniems 
darbams ateičiai. „Manau, kad 
daugybė čia sėdinčių žmonių 
yra labiau nusipelnę šio ap
dovanojimo, todėl jį priimu kaip 
mano kolegų, Lietuvos diplo
matų, darbo įvertinimą, kaip 
jūsų parodytą pagarbos ženk
lą jaunai Lietuvos diplomatinei 
tarnybai. Suprantama, kad pats 
verčiausias apdovanojimo yra 
paprastas lietuvis, vargęs visus 
svetimųjų valdymo metus, so- 
vietintas, bet nesusovietėjęs, 
komunistintas, bet nesukomu- 
nistėjęs, ateistintas,, • bet ne 
ateistas, laužomas, bet nepalū
žęs, priklupdytas, bet atsitiesęs, 
išsaugojęs savo kalbą, kultūrą 
ir laisvos valstybės — Lietuvos 
siekį ir savo kantrybe ją atkū
ręs, kuris ir šiandien kelia refor
mų sunkmečio naštą. Štai kas 
labiausiai nusipelnė ir ką aš su 
didžiausia atsakomybe šioje ša
lyje atstovauju”, — pasakė am
basadorius A. Eidintas.

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje: Ameritech 
Foundation $480; A. G. $75; 
Frank Janulis $25; Drūčių šei
ma $50 a.a. mamytės Onos Dru- 
tienės atminimui; Aldona ir 
Elegijus Kaminskai $25 a.a. 
Liudo Krono atminimui; Frank 
Zapolis $240 vaiko paramą tęsti 
antrus metus; anoniminė iš Ca- 
lifornijos $50; Monica Tritt $100 
a.a. Jono Gvazdinsko atmini
mui; Izabelė ir Vytautas Žmui- 
dzinai $75 a.a. Martynos Bud
rytės Žmuidzinienės atminimui. 
Labai ačiū! „Saulutė”, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. TAX ID 
*36-3003339.

(sk.)
x „Gimtasis kraštas” yra 

plačiausiai skaitomas Lietuvos 
savaitraštis išeivijoje. Jis dau
giausiai rašo apie išeivių veiklą. 
Metinė prenumerata oro paštu 
tik $60. Užsisakant ar pre
numeratą pratęsiant, kreiptis: 
Ed. Šulaitis, 1330 So. 51 Avė., 
Cicero, IL; tel. ir fax — (708) 
652-6825.

(sk)
x Janina Poškus, Oak

Lawn, IL, globoja našlaitį Lie
tuvoje. Pratęsdama globą ki
tiems metams, atsiuntė $150. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629.

(sk.)

Redaguoja J. Piatas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 66th Ptace, Chicago, IL 60629

ADVENTAS

Keturių savaičių laikotarpis 
iki Kalėdų vadinamas Adventu. 
Daug tūkstančių metų žmonės 
laukė Dievo pažadėto Išganyto
jo. Pagaliau sulaukė prieš 
beveik 2,000 metų. Atrodytų, 
kad Adventas daugiau neberei
kalingas, nes nebėra ko belauk
ti. Gal tik prisiminti tą lauki
mą. Tačiau Bažnyčia dabar 
mums primena, kad reikia lauk
ti Antrojo Dievo atėjimo į žemę, 
kuris įvyks Pasaulio pabaigoje. 
Kada tas bus, niekas nežino, net 
ir dangaus angelai. Atsiranda 
pranašų, kurie mėgina nustaty
ti datą, tačiau veltui jų prana
šystės. Nors ir nežinome to Ant
rojo atėjimo datos, reikia jam 
ruoštis, reikia gerinti savo gy
venimą. Dievas pašauks į savo 
teismą dar daug tūkstančių ar 
milijonų prieš savo Antrąjį atė
jimą. Dievas advokatų nepripa
žįsta, kiekvienam reikės atsa
kyti į Dievo klausimus. Dievas 
mums paliko sdvo teisių kny
gas, todėl mes patys turime jas 
studijuoti ir ruoštis advokato 
tarnybai. Geriausias studijoms
laikas — Adventas.-z rz

Redaktorius

GRAŽIOJI ŽVAIGŽDĖ
•JHĮ

(Kalėdų pasaka)
(Tęsiųys)

Jūs galite atsakyti į šį klau
simą, mergaite, — pasakė vie
nas iš tų karalių. — Ar mes esa
me tikrame kelyje į Betliejų?

— Taip, gerbiąpiieji, — atsa
kė Marija. Jei juųfbs reikalingas 
kambarys nakčiai, aš negaliu 
pažadėti. Mūsų vfeeiga yra pil
na svečių, kurie keliauja į Bet
liejų. j

Karaliai nusišypsojo. — Mums 
nereikalingas kambarys, — pa
sakė Marijai. — Greit, kai tik 
sutems, mes keliausime. Mums 
geriausia yra keliauti naktį, nes 
nuostabi žvaigždė mums rodo 
kelią.

— Dabar norėtume tik paval
gyti, — atsiliepė kitas karalius. 
— Esame alkani ir ištroškę, nes 
mes jau seniai keliaujame.

— Prašau sekti mane, — man
dagiai pasakė Marija. Ji nuvedė 
tuos tris karalius prie tuščio 
stalo.

Kai karaliai atsisėdo, ji pa
klausė, ko jie norėtų. Tada 
nuėjo į virtuvę ir pasakė savo 
mamai, ką karaliai norėtų 
valgyti ir atsigerti.

Kai mama atnešė svečiams 
paruoštą maistą, ji pamatė duk
terį stovinčią už karalių. Ji vėl 
piešė vis pasukdama galvą į tris 
svetimtaučius. Motina greit
-X — ■ —------------- - . ----- -

GALVOSŪKIO NR. 31 
ATSAKYMAS

1. Jautis, 2. Indija, 3. ešerys, 
4. samtis, 5. urėdas, 6. aistis, 7. 
naginė, 8. Gabija, 9. liūtis, 10. 
ėdžios, 11. jaunis, 12 opalas. 
Žemyn (iš pirmųjų raidžių): jie 
suanglėjo (nepasidarė anglimis, 
bet priartėjo prie anglų 
tautybės).

GALVOSŪKIO NR. 32 
ATSAKYMAS

(Žiūrėkite brėžinėlį)

Keturi vaikai pasidalino tėvo 
palikimą taip, kaip brėžinėlyje 
nubrėžta.

1 •/ L
Religiniai simboliai, tinką adventiniam susikaupimui.

' i ’ ‘ Piešė Beatričė Sturonaitė
ih i į.

sudėjo mąiętą ant stalo ir nuėjo 
pas dukterį.

— Aš norių pamatyti ką pie
ši? — šaltai paklausė dukterį.

— Aš piešiu karalius, — pa
aiškino MArijh. — Jų drabužiai 
tokie skirtingi, aš noriu juos nu
piešti sau.-

(Bus daugiau)

GERAS KLIMATAS
’mGi’i'i

— Čia geras klimatas? — 
klausia atyykėlis vietinį gyven
toji- ,u."

— Puikiausia?! Kai aš atsi
radau čia, neturėjau nei plaukų, 
nei dantų! O dabar — 
pažiūrėkite!1

— Chm! Tikrai. Seniai šiame
mieste gyvenate?

— Aš čia gimiau!

MUZIEJUJE

Istorijos rpųziejuje du moki
niai apžiūrinėja egiptiečių mu
miją.

— Kodėl ji visa subintuota? — 
stebisi vienas.

— Tikriausiai atvežė iš ligo
ninės.

GALVOSŪKIO NR. 33 
ATSAKYMAS

Skaičius sudedame taip: 
1 + 8 = 9, 2 + 7 = 9, 3 + 6 = 9,
4+5=9. Kai gautas sumas su
rašome vieną greta kitos, tai ir 
gauname 9999.

GALVOSŪMO NR. 34 
ATSAKOMAS

Pranukas teisilgai pasielgė. 
Jaunesniems nereikia leistis į 
kalbas su nepažįstamais ir ne
duoti jiems telefono numerio. Ir 
jums patartina taip daryti.

GALVOSŪKIO NR. 35 
ATSAKYMAI

1. Žodžiai „maršas” ir „marš” 
yra kilę ir prancūzų „marche”, 
reiškia — eik. Žodis marširuoti 
yra kilęs ir vokiečių „marschie- 
ren”. 2. Jogailos herbe yra ma
tomas vengrų Jadvygos dvigu
bas kryžius, kuris Jogailos lai
kais Lietuvos Vyčio herbo sky
de, išstūmęs „Gediminaičių 
stulpus”, iki šiol yra užėmęs jų 
vietą (L.E. 9-426, Boston, 1956). 
3. Žmonijos istorijoje Šumerai 
buvo pirmieji, kurie išrado ratą. 
Pirmieji ėmė statytis miestus su 
vandens aprūpinimo sistemo
mis. Jie pirmieji išrado raštą

minties žodžiams užrašyti! Jie 
gyveno Mezopotamijoje prie 
Eufrato upės, maždaug 3,500 
metų prieš Kristų. Jų kultūra ir 
civilizacija buvo sunaikinta 
maždaug 1,600 m. pr. Kr. (Rea- 
der’s Digest „Did Your Know?”, 
psl. 216, Lottdon, 1990). 4. Pa
prastais žodžiais tariant, paaiš
kinimas gal galėtų būti toks: 
kai šiltas ir drėgnas oras kyla 
ir susidaro audringi debesys, 
juose ledo kristaliukai ir van
dens lašeliai tarpusavyje besisu
kinėdami susiduria ir per. tai 
gaunasi elektros prisikrovimas, 
kuris pasireiškia galingu žaibu 
ir trenksmu. (Bevvare of an oak: 
it dravvs .the stroke! Avoid an 
ash: it courts the flash). 5. Il
giausioji pasaulio upė Nilas yra 
ilgesnė už mūsų Nemuną, maž
daug 6 ar 7 kartus.

GALVOSŪKIS NR. 51
(Žiūrėkite piešinėlį)

JL

F T

l šį kambarį nakties metu atė
jo Kalėdų senelis ir paliko pen
kiems vaikučiams po dovanėlę 
— paketėlį. Suraskite paketė
lius ir juos abibraukite rašikliu.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 52

(Žiūrėkite piešinėlį)

Čia yra nupieštas angelas, bet 
jis nebaigtas. Neturi rankų, ko
jų, sparnų, veido, plaukų. Užbai
kite šį piešinėlį. Ūž tai 5 taškai.

SKRENDANTIS

PARŠIUKAS

Kartą gyveno skrendantis 
paršiukas Darius. Jis neturėjo 
draugų. Niekas nežinojo, kad jis 
gali skristi.. Vieną dieną jis 
pamatė gražią paršiukę, vardu 
Kristina. Darius tuojau pamilo 
Kristiną. Kai ji prisiartino prie 
Dariaus, jis ją paklausė:

— Ar tu nori su manimi skris
ti?

Kristina atsakė: — Taip!
Po to jis nubėgo pas Kristiną 

ir abu pradėjo skristi.
— Mama! — pradėjo rėkti 

Kristina.
Jis paleido Kristiną prie ežero. 

Kristina jį norėjo įstumti į 
ežerą, bet jis pakilo į viršų ir 
nesušlapo.

Po trijų mėnesių abu apsivedė 
ir buvo labai laimingi!

Krista Plačaitė ir 
Vilija Jozaitytė

Abi Lemonto Maironio 
lit. m-los, 4 sk. mokinės

(„‘95 mes dar gyvi”)

VALGYKLOJE

— Ar šitie kotletai yra veršie
nos, ar avienos mėsos? — klau
sia svečias.

— Ar tamsta negali atspėti iš 
skonio?
- Ne!
— Tada nesvarbu, gali būti 

bet kokio gyvulio mėsos, — atsa
ko padavėja.

GALVOSŪKIS NR. 53

(Žiūrėkite piešinėlį)

Tokią pat figūrą nubrėžkite 
nepakėlę nuo popieriaus rašik
lio, brėžiant ištisai nepertrau
kiant linijos. Galite brėžinėlį su
sižymėti raidėmis ar skaitmeni
mis, nurodant kur pradėjote ir 
kur baigėte.

(5 taškai)

GALVOSŪKIS NR. 54

Žemiau surašyta dešimt žo
džių. Reikės pakeisti kiekvieno 
žodžio pirmąją raidę, kad 
gautumėte naujos reikšmės 
žodį. Kitų raidžių negalinga 
keisti. Žodžiai turi būti varto
jami šnekamojoje kalboje. Už 
kiekvieną teisingai parinktą 
žodį, gausite po vieną tašką: 1. 
Laikas, 2. tūris, 3. kalva, 4 rėdė,
5. Venta (upė), 6. viena, 7. 
rangas, 8.vėlė, 9. taktas, 10. 
Tampa (miestas Floridoje). Pa
vyzdys: vaza-Gaza (vietovė 
Palestinoje).

GALVOSŪKIS NR. 55

Vyresnieji sprendėjai, naudo
damiesi literatūra, atsakykite į 
šiuos klausimus: 1. Nuo Kris
taus laikų Romos imperija, ar 
dar vis didėjo, ar pradėjo mažė
ti? 2. Kuris ir šių trijų garsiųjų 
dainininkų, besimaudydamas 
vonioje, dainuoja: Lučianas 
Pavarotis, Chosė Karerasar Pla- 
sidas Domingas? 3. Kaip greit 
atšąla ugnikalnių (vulkanų) la
va? 4. Žemės ploto atžvilgiu: ku
ris didesnis — pietų ar šiaurės 
ašigalis? 5. Kiek vietovių, va
dinamų „Žagariais”, yra Lietu
voje? Į visus klausimus teisingai 
ir išsamiai atsakę, gaus 10 taš
kų, o trumpai ir apytikriai — tik 
5 taškus.
Atsiuntė kun. dr. E. Gerulis
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