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Balkanų prezidentai 
pasirašė taikos sutartį

r

Paryžius, gruodžio 14 d. 
(NYT) — Ketvirtadienį, niūriai 
tylėdami, Bosnijos, Serbijos ir 
Kroatijos prezidentai Pran
cūzijos Prezidentūroje — Elysėe 
rūmuose — pasirašė taikos 
sutartį, nors net pasirašymo Pa
ryžiuje metu, Bosnijoje nebuvo 
ramu, pavieniams išpuoliams 
primenant, jog tikros taikos dar 
nėra.

Taikos pasirašymo ceremoni
jai vadovavo JAV prez. Bill 
Clinton, kartu su keturių kitų, 
taikos derybas skatinusių šalių 
vadovais, būtent: Prancūzijos 
prezidentu Jacųues Chirac, Vo
kietijos kancleriu Helmut Kohl, 
Britanijos ministru pirmininku 
John Major ir Rusijos ministru 
pirmininku Viktor Černomyr- 
din. Šios sutarties pasirašymas 
dabar leis į Bosniją atsiųsti 
60,000 NATO taikos palaikyto
jų ir užsienio šalims vykdyti 
savo įsipareigojimus skirti 
šimtus milijonus dolerių krašto 
atstatymui.

Bosnijos prezidentas Alija 
Izetbegovič, musulmonas, prieš 
mėnesį Daytone pasirašęs susi
tarimo dokumentus, pareiškė: 
„Mano valdžia dalyvauja šioje 
sutartyje be jokio entuziazmo, 
bet kaip žmogus, ryjantis karčią 
tabletę”. Nors jis griežtai ir 
principingai atsisakė pasirašyti 
bet kokią sutartį, kuria Bosni
ja ir Herzegovina būtų padalin
ta, šia sutartimi jo šalies vien
tisumas yra išsaugomas tik var
du. Faktiškai, valdymo ir auto
nomijos atžvilgiu, šalis yra pa
dalinta tarp Bosnijos musulmo
nų ir kroatų vienoje pusėje ir 
Bosnijos serbų — kitoje. Pagal 
ketvirtadienį pasirašytą sutartį 
iš buvusių priešininkų kuriama 
konfederacija ir nustatoma, kad 
joje laisvai galės judėti ir kur
tis jos gyventojai.

Prieš pasirašymą Prancūzijos 
prezidentas Jacųues Chirac pa
reiškė: „Tikroji taika žmonių 
širdyje ir mintyse tebus sukur
ta ateityje, kartu su demokrati
ja, žmogaus laisvę ir susi
taikymų.

JAV prezidentas Bill Clinton, 
kuris ketvirtadienį atskrido į 
Paryžių specialiai sutarties 
pasirašymui ir vakare išskrido 
namo, buvusiems priešininkams 
pasakė: „Jūs matėte ką karas 
padarė. Jūs žinote ką taika gali

Lietuva sveikina Balkanų 
taikos sutartį

Vilnius, gruodžio 14 d. — Bu
vusios Jugoslavijos šalių prezi
dentams ketvirtadienį pasira
šius taikos sutartį Paryžiuje, 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos Informacijos ir 
spaudos skyrius tą pačią dieną 
paskelbė tokį pareiškimą:

„Lietuva sveikina šiandien 
Paryžiuje pasirašytą sutartį dėl 
taikos buvusioje Jugoslavijoje, 
kuri sudaro prielaidas užbaigti 
karą ir užtikrinti saugumą bei 
stabilumą regione.

Lietuva nuosekliai pasisakė 
už taikų konflikto sureguliavi
mą ir konstruktyvų visų suinte
resuotų pusių dialogą. Konkre
tus Lietuvos indėlis buvo Lie
tuvos taikos palaikytojų daly
vavimas Jungtinių Tautų misi
jose Kroatijoje.

Lietuva yra suinteresuota 
prisidėti prie realaus taikos 
susitarimo įgyvendinimo. Lietu
vos kariuomenės būrys ruošiasi 
dalyvauti NATO vadovaujamo
se daugianacionalinėse taikos

atnešti. Naudokitės šia proga ją 
įgyvendinti”.

Devyniolikos puslapių ilgumo 
sutartyje daugiatautė Bosnijos- 
Herzegovinos valstybė yra pa
liekama vientisa ir ketvirta
dienį ją oficialiai, kaip valstybę 
pripažino Serbijos dominuojama 
Jugoslavijos Federacija. Bet 
praktiškai, NATO taikos palai
kytojams pavesta prižiūrėti, kad 
Musulmonų-Kroatų federacijos 
ir Bosnijos Serbų daliniai nesu- 
siremtų.

Po to, kai sutartį pasirašė 
Bosnijos, Serbijos ir Kroatijos 
prezidentai Alija Izetbegovič, 
Slobodan Milosevič ir Franjo 
Tudjman, nebuvo jokių džiaugs
mo ašarų, jokių jausmingų susi
taikymo scenų. Sutarčiai pasi
rašyti jie tyliai įėjo į krišto
liniais šviestuvais apšviestą 
salę, išpuoštą paauksuotais 
angelėliais. Jie be išraiškų 
klausėsi kalbų, skatinančių juos 
į taiką, bet niekam neplojo. Pa
sirašę sutartį jie atgal uždėjo 
plunksnakočių kaušelius ir ofi
cialiai, mandagiai vienas kitam 
padavė ranką. Po jų, kaip jos 
organizatoriai, sutartį pasirašė 
JAV, Prancūzijos, Britanijos, 
Vokietijos ir Rusijos vadovai.

Tačiau šia sutartimi daugiau 
už kitus rizikuoja prez. Bill 
Clinton, pažadėjęs JAV žemės 
dalinių pagalba, nors nei JAV 
gyventojams, nei Kongrese šis 
sprendimas nėra populiarus.

Pagal sutartį Bosnija lieka 
vientisa šalis ir dabar likdama 
su buvusiomis sienomis. Prezi
dentas bus išrenkamas, bet gru
pė dalinsis tuo postu. Bosnija 
turės savo valiutą ir vieną 
Aukščiausiąjį Teismą. Bet visa 
kita valdžia bus autonomiška 
atskirose federacijos dalyse, 
užimančiose maždaug po pusę 
šalies teritorijos. Neaišku šiuo 
metu ar naujoje valstybėje visų 
pusių pareigūnams pavyks 
sėkmingai bendrauti ir tartis.

Lieka dar ir kitų problemų. 
Nors JAV ambasadoje Paryžiuje 
prezidentai S. Milosevič ir A. 
Izetbegovič pasikeitė abipusio 
diplomatinio pripažinimo laiš
kais, Jugoslavijos Federacija 
dar iki šiol nėra davusi diplo
matinio pripažinimo Kroatijai. 
Jų diplomatai paaiškino, jog dar 
nėra priėję sutarimo dėl gin
čijamų teritorijų pasikeitimo.

įgyvendinimo pajėgose Bosnijo
je.

Taikos įgyvendinimas turi bū
ti lydimas politinių priemonių 
ir humanitarinės bei ekonomi
nės paramos karo nuniokotoms 
valstybėms. Lietuva yra suin
teresuota dalyvauti Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacijos misijoje Bosnijoje 
ir Herzegovinoje organizuojant 
laisvus rinkimus, atkuriant 
demokratines institucijas ir 
užtikrinant žmogaus teises.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija, siekdama užmegzti 
ryšius dvišalių sutarčių pagrin
du su buvusios Jugoslavijos 
valstybėmis, pasiūlė Kroatijos 
bei Bosnijos ir Herzegovinos Už
sienio reikalų ministerijoms 
pradėti derybas dėl ekonominio 
ir prekybinio bendradarbiavimo 
sutarčių sudarymo. Tai įgalin
tų Lietuvą plėtoti abipusiai 
naudingus ryšius ir prisidėti 
prie šių valstybių atstatymo ir 
integracijos į tarptautinę 
ekonominę erdvę”.

Gruodžio 14 d. Prancūzijos Prezidentūroje Paryžiuje Bosnijos taikos sutarti pasirašė Balkanų šalių 
prezidentai (iš k.) Serbijos Slobodan Milosevič, Kroatuos Franjo Tudjman ir Bosnijos-Herzegovinoe 
Ąlįja Izetbegovič. Sutarties pasirašymą stebėjo ir kaip jos organizatoriai pasirašė stovintieji (iš 
k.) JAV prezidentas Bill Clinton, Prancūzijos prezidentas Jacųues Chirac, Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, Britanijos ministras pirmininkas John Major ir Rusijos ministras pirmininkas 
Viktor Černomyrdin.

K. Bobelis mano, kad dar 
anksti kalbėti apie Baltijos 

šalių karinę sąjungą
Vilnius, gruodžio 13 d. 

(AGEP) — Seimo užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas Ka
zys Bobelis pritaria nuomonei, 
kad Baltijos valstybių karinė 
sąjunga kol kas nėra priimtina.

Lietuvos Krikščionių demo
kratų partijos pirmininkas ir 
Seimo Užsienio reikalų komi
teto Europos pakomitečio va
dovas Algirdas Saudargas 
antradienį diskusijas dėl tokios 
karinės sąjungos pavadino pa
vojinga ir viena blogiausių Lie
tuvos užsienio politikos pastaro
jo meto tendencijų. Pasak A. 
Saudargo, kalbos apie trijų 
Baltijos šalių karinės sąjungos 
kūrimą Vakaruose gali būti pa
laikytos ženklu, kad jos ieško 
alternatyvų narystei NATO.

Kazys Bobelis trečiadienį 
spaudos konferencijoje minėjo 
kitus argumentus prieš tokią 
sąjungą — nestabilią padėtį 
Estijos gynybos sistemoje ir

Netekus B. Genzelio, LDDP 
Seime gali prarasti 

daugumą
Vilnius, gruodžio 14 d. (Elta)

— Gruodžio 11d. išstojęs iš Lie
tuvos Demokratinės Darbo Par
tijos, Bronius Genzelis kol kas 
pasilieka LDDP frakcijoje Sei
me. Nors, kaip jis sakė Eltos

Landsbergis ragina 
demokratiškas 

partijas vienytis

Vilnius, gruodžio 11d. (Elta)
— Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis pirmadienį 
spaudos konferencijoje teigė, 
kad Lietuvos Demokratinėje 
Darbo Partijoje gilėja moralinė 
krizė. Kritiškas balsas partijo
je užgniaužiamas, sakė jis, vis 
labiau įsitvirtina partinis auto
ritarizmas.

Sąžiningesni partijos nariai, 
pasak prelegento, pasitraukia iš 
partijos arba laukia naujos Sei
mo kadencijos. LDDP, sakė 
Landsbergis, pati nesitiki 
laimėti būsimus Seimo rinki
mus. Todėl kuriamos naujos 
partijos, kurios galėtų būti 
LDDP priedanga arba padėti jai 
atimti balsus iš kitų partijų.

Visos kitos šalies demokra
tiškos partijos, pabrėžė Lands
bergis, turi vienytis. Jis kvietė 
„sąmoningus piliečius pasiprie
šinti LDDP atėjimui į valdžią”.

nestabilią politinę situaciją Lat
vijoje. Pasak K. Bobelio, vidinės 
intrigos, dėl kurių „žinomas ir 
gerbiamas” Estijos kariuome
nės vadas Aleksander Einseln 
buvo pakeistas „komunistinėje 
sistemoje išaugintu” karininku 
kenkia tiek Estijos prestižui, 
tiek jos siekiams įstoti į NATO.

Tuo tarpu Latvijoje, pasak K. 
Bobelio, yra nestabili padėtis, 
nes nesuformuota vyriausybė 
ir yra didelė naujų parlamento 
rinkimų tikimybė. „Nė kalbos 
negali būti apie Baltijos karinę 
sąjungą, nes net negalime iš
spręsti problemų dėl jūros 
ekonominės zonos”, sakė Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas. Jis pabrėžė, kad, 
prieš svarstydamos karinės 
sąjungos kūrimą, Baltijos šalys 
turi susitarti dėl kitų politinio 
ir ekonominio bendradarbia
vimo reikalų.

korespondentei, jis jau yra 
priėmęs sprendimą šiuo klausi
mu, bet kol kas nori palaukti 
LDDP prezidiumo nuomonės dėl 
jo. Tai bus svarstoma pirma
dienį.

Jeigu B. Genzelis nebebūtų 
LDDP frakcijos narys, ši frak
cija ir kitos Seimo frakcijos 
turėtų po lygiai balsų. Tačiau 
frakcijos seniūnas Gediminas 
Kirkilas mano, kad valdančioji 
frakcija neprarastų daugumos, 
nes trys frakcijoms nepriklau
santys Seimo nariai, kaip jis 
pastebėjęs, dažnai balsuoja už 
LDDP sprendimus.

Artimiausia Genzeliui pro
grama, pasak jo paties, yra 
Socialdemokratų partijos, nes 
su tokiomis nuostatomis jis ėjęs 
į rinkimus. B. Genzelis pažadėjo 
supažindinti Seimą bei rinkėjus 
su savo rinkimų programa, ta
čiau G. Kirkilas sakė, kad B. 
Genzelis negali turėti nuosavos 
programos, nes jis buvo išrink
tas pagal LDDP sąrašus.

Socialdemokratinės jo progra
mos nuostatos, kaip priminė B. 
Genzelis, susikerta su LDDP dėl 
požiūrio į privatizavimą. Pali
kęs LDDP gretas Seimo narys 
yra už tikrą privatizavimą, o ne 
turto išdalinimą. Tačiau, jo nuo
mone, turėtų pasilikti ir visuo
meninė nuosavybė.

Sumažinami
mokesčiai alkoholio

importuotojams
Vilnius, gruodžio 8 d. (AGEP) 

— Vyriausybė šiek tiek suma
žino mokesčius alkoholio impor
tuotojams ir panaikino konkur
są degtinės įvežėjams. Mokesčių 
lengvatos ir naujoji tvarka įsi
galios liepos 1 dieną. Taip nu
matyta gruodžio 1 d. vyriausy
bės nutarime.

Žyminio mokesčio tarifai liko 
tokie pat, kaip ir iki šiol, sako 
pramonės ir prekybos ministe
rijos skyriaus viršininkė Nijolė 
Katinienė. Tačiau nebebus ima
mas mokestis už kiekvieną san
dėlį, todėl bendra mokesčių su
ma sumažėja.

Be to, verslininkų iniciatyva 
svarstoma galimybė nereika
lauti šio mokesčio ir iš kiek
vieno įmonės padalinio. Pramo
nės ir prekybos ministerija į tokį 
siūlymą žiūri palankiai, atrodo, 
jį palaikys ir finansų ministe
rija.

Nuo kitų metų vidurio versli
ninkai, kurie galės importuoti 
į Lietuvą degtinę, nusipirkę 
350,000 litų kainuojančią li
cenciją. Jiems nebereikės var
žytis dėl šios teisės konkurse.

Šių metų pavasarį tokį kon
kursą laimėjo trys bendrovės — 
„Bennet Distributors”, „Mine
raliniai vandenys” ir „Vilniaus 
bakalėja”. Už licencijas jos 
sumokėjo atitinkamai 500,000 
litų, 300, 100 ir 302,000 litų.

Lietuva perduos 
Baltarusijos 

ambasadai patalpas 
Vilniuje

Vilnius, gruodžio 13 d. 
(AGEP) — Lietuvos vyriausybė 
leido Užsienio reikalų ministeri
jai už simbolinę 100 JAV dole
rių kainą parduoti Baltarusijos 
ambasadai du pastatus ir tris 
butus Vilniuje. Sprendimas pri
imtas trečiadieni vyriausybės 
posėdyje, atsižvelgus į Lietuvos 
ir Baltarusijos vyriausybių 
liepos 18 d. tuo tikslu pasirašytą 
susitarimą.

Susitarimu Lietuva įsiparei
gojo perduoti Baltarusijai nuo- 
savybėss teise du — vieno ir 
dviejų aukštų — pastatus Min
daugo ir Muitinės gatvėse bei 
tris butus dviaukščiame name 
Klimo gatvėje. Be to, Baltaru- 
sijai suteikta teisė 59 metų 
nemokamai naudotis žemės 
sklypais, priklausančiais per
duodamiems pastatams.

Baltarusįja savo ruožtu per
duoda Lietuvai nusavybės teisę 
į pastatą Minske bei 50 metų 
leidžia neatlygintinai naudotis

Prancūzija siūlo 
naujų nuolaidų 
streikuotoj ams

Paryžius, gruodžio 13 d. 
(NYT) — Prancūzijos vyriausybė 
siūlė daugiau nuolaidų strei
kuojantiems valstybinių patar
navimų darbuotojams, jų tarpe 
pasiūlymą suspenduoti žadamą 
pensijų reformą (sumažinimą) ir 
valdžios pareigūnų susitikimą 
su unijų vadovais, kur jie galės 
išsakyti savo pažiūras į numato
mas socialinių paslaugų siste
mos reformas.

Bet tuo pačiu metu, kai valdžia 
kvietė unijų vadovus pasitari
mams, dviejų didžiausių unijų 
— „Darbininkų pajėgų” ir „Ge
neralinės darbininkų konfede
racijos” — vadovai šaukėsi dar 
vienos dienos protesto demon
stracijų — gruodžio 16 d. — kad 
dar daugiau žmonių išeitų į 
gatves ir tiek padidintų 
spaudimą vyriausybei, kad ji iš 
viso atšauktų visas norimas 
pravesti Socialinių paslaugų 
sistemos reformas. Į pirmą tokių 
masinių demonstracijų atsišau
kimą, praėjusį antradienį į gat
ves demonstruoti išėjo 1.7 mili
jonai šalies gyventojų, prie
šindamiesi ministro pirmininko 
Alain Juppe norimoms pravesti 
ekonominėms reformoms, ku
riomis kartu bus keliami ir 
valdžios mokesčiai.

Prancūzijos prezidentas Jac- 
ques Chirac, kuris iki šiol 
stengėsi šiame konflikte neda
lyvauti, trečiadienį bandė nura
minti gandus, esą jis žada iš 
pareigų atleisti ministrą pir
mininką A. Juppe. Trečiadienį 
per spaudos atstovą paskelbta
me pareiškime prezidentas reiš
kia paramą, nors tik minimalią 
premjero Juppe ekonominėms 
reformoms. „Nebuvome išrinkti 
tam, kad surengtume Prancūzi
jos nuosmukį”, pareiškė J. 
Chirac. Pasitikiu šia vyriau
sybe, kad ji pravestų šį politinį 
sprendimą, vien dėl to, kad nėra 
kitos”.

E. Bičkauskas jaučiasi 
nušalintas nuo teisėsaugos 

problemų
Vilnius, gruodžio 12 d. 

(AGEP) — Seimo vicepirminin
kas Egidijus Bičkauskas, kuris 
parlamente rūpinosi teisėsau
gos reikalais ir visuomenėje 
pelnė kovotojo su mafija vardą, 
jaučiasi nepelnytai nušalintas 
nuo šių klausimų.

Jis konkrečiai nepasakė, ko
kios, jo nuomone, jėgos ir ko
kiais sumetimais stumia jį iš 
teisėsaugos priežiūros procesų. 
Pasak Seimo nario, kovos su or
ganizuotu nusikalstamumu pro
cesai yra chaotiški, ir „tame 
chaose padaroma daug žalos”. 
Pagal profesiją teisininkas, E. 
Bičkauskas taip pat sako, kad 
teisinė reforma Lietuvoje vyks
ta ne taip, kaip tikėjosi jos ren
gėjai , įskaitant ir jį patį.

„Pas mus dar nėra teisinės 
valstybės, ir bijau, kad ji tapo 
mažiau teisinė, negu buvo so
vietmečiu”, kategoriškai api
bendrino E. Bičkauskas spaudos 
konferencįjoje antradienį.

Jis yra teisinės reformos 
metmenų vienas iš autorių ir

jam priklausančiu žemės 
sklypu.

Abi šalys susitarė parduoti 
viena kitai minėtus pastatus už 
jų šalių valiutą, kurios vertė 
prilygtų 100-ui dolerių.

Prancūzijos pareigūnai sakė, 
jog jų pagrindinė strategija — 
sekančių kelių dienų laiko
tarpyje sumažinti solidarumą su 
unijomis, duodant darbinin
kams mažesnių nuolaidų, kad 
atskiri jų skyriai nutartų 
streiko nebetęsti. Bet ši strategi
ja gali nepadėti šiai vyriausybei 
išsilaikyti, nes atsiranda skili
mų ir valdančioje vyriausybės 
bei parlamento koalicijoje. Kai 
kur jau kyla abejonės, ar minis
trui pirmininkui pavyks sėk
mingai išspręsti augančią krizę.

Bet atsirado skilimų ir 
streikuojančiųjų tarpe. Kai 
kurie jau įtaigauja, kad jie jau 
gavo tas nuolaidas, kurių no
rėjo, ir neturėtų leistis įtrau
kiami į platesnį politinį kon
fliktą, kuriuo norima nuversti 
vyriausybę ar užblokuoti būti
nas reformas milžiniškus defi
citus auginančioje socialinių 
paslaugų bei sveikatos priežiū
ros sistemoje.

Socialistų vadovaujama Pran
cūzijos Demokratinė Darbinin
kų Konferencija, kuri iš pirmųjų 
dienų priešinosi streikui, pa
reiškė norinti, kad visos derybos 
ribotųsi tik darbo klausimais. 
Didžiausia mokytojų profesinė 
sąjungaNacionalinė Švieti
mo Federacija, jau ragino mo
kytojus baigti streiką, bet dar 
neaišku, ar mokytojai paklau
sys.

Ministras pirmininkas Alain 
Juppe paskyrė gruodžio 21 d. 
„socialinių reikalų viršūnių 
konferencijai”. Karingai nu
siteikę unijų vadovai ruošiasi 
per šias derybas tapti part
neriais, ir ateityje sprendžiant 
valstybinio biudžeto deficito pro
blemas. Valdžios pareigūnai 
konferenciją supranta kaip dar 
vieną nuolaidą streikuotojams, 
kuri galės tapti ištęstų derybų 
forumu, streikuotojams išsis- 
kirstant.

vadovavo metmenis ruošusiai 
grupei. „Deja, tam tikrame 
etape aš praktiškai buvau nu
šalintas nuo šito darbo ir dabar 
galiu jį įtakoti ne daugiau, negu 
eilinis Seimo narys”, sakė par
lamento vicepirmininkas.

Egidijus Bičkauskas apgailes
tavo, kad Seimas neatsižvelgė į 
jo siūlymą sukurti specialų ko
mitetą teisėsaugos problemoms 
tirti. Jis taip pat sakė, kad nėra 
patenkintas jo prašymas Seimui 
skirti jį dirbti į Valstybės ir tei
sės komitetą, kad galėtų „bent 
šiek tiek įtakoti situaciją”. Kita 
vertus, pasak Seimo vicepirmi
ninko, jis neturi didelių vilčių, 
kad turėtų galimybių daryti 
reikšmingesnę įtaką komiteto 
darbui.

KALENDORIUS

Gruodžio 16 d.: Adas, Albi
na, Audronė, Adelė.

Gruodžio 17 d.: Trečias 
Advento sekmadienis. Olimpija, 
Lozorius, Nemura, Vidmina. 
1866 m. gimė Lietuvos preziden
tas Kazys Grinius.

Gruodžio 18 d.: Gracijonas, 
Girdvilas, Eivilė, Visbutas.

Gruodžio 19 d.: Rufas, Ur
bonas, Rymantė, Darius.

t
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99 SUSTOK! KUR BĖGI TU?” 
KALAKURSAI ‘95

Kalakutinių metu, susirinko 
būrys bendraminčių — jaunimo, 
vadovų ir prelegentų — dalintis 
mintimis ir džiaugtis gamta 
Dainavos stovyklavietėje. Kur
sų tema buvo „Sustok! Kur bėgi 
tu?” Tema parinkta todėl, kad 
šiais laikais asmuo kasdien 
bombarduojamas begalėmis 
įspūdžių bei informacijos, tad 
būtina paskirti laiko apmąstyti 
savo gyenimo siekius ir kelius. 
Ateitininkų veikla tapusi kon
tekstu tokiam apmąstymui. Čia 
pateikiami rašiniai liudija, 
kokio lygio apmąstymai vyksta 
kursuose, kokios mintys jauni
mui paliko didžiausius įspū
džius, ir koks auksas plaukia iš 
mūsų jaunimo minčių...

Dr, Liulevičiaus įtaigojančios 
mintys

Lapkričio 23 d. dr. Vėjas Liu- 
levičius iš Knoxville, Ten- 
nessee, pravedė popietinę pa
skaitą „Ateitininkų nuostabi 
kelionė”. Jo pagrindinė mintis 
buvo išaiškinti reikšmę vienuo
likos naujų, gal ir jau žinomų 
žodžių, ir kaip galime pasiekti 
savo idealą (žodžių pavyzdžiai: 
paradoksas, prieštaravimas, 
trys pamatiniai klausimai, idea
las, aplinka/tikrovė, anaiptol, 
penki principai, palaipsniui, 
valia, atsidavimas, ištvermė — 
red.). Jis aiškino, kad Jėzaus 
prašymai, kad žmonės būtų to
buli, yra iššūkis ir stebuklas. 
Ateitininkijos kelionė į idealą 
taip pat yra iššūkis ir stebuklas.

Dr. Liulevičius mums pasiūlė 
galvoti apie „ketvirtą pamatinį 
klausimą” — „So What?” Tai 
reiškia, kad žmogus nori sužino
ti ar suprasti kokios nors min
ties, įvykio ar idėjos prasmę. Jis 
paaiškino, ką reiškia šū
kis „kilti ir kelti”: mes turime 
kilti ir tuo pačiu kelti kitus 
žmones. Dr. Vėjas taip įspūdin
gai kalbėjo, kad po paskaitos 
norėjom išeiti ir pakeisti 
pasaulį. Ada Valaitytė,

kursante iš Čikagos 

Mintys apie paradoksus

Seselė Igne Marijošiūtė lap
kričio 24 d. atvyko iš Putnam, 
Connecticut, pravesti pašnekesį 
apie paradoksus. Pradėjome ry
tą kurdami skulptūras apie 
mintis, kurias mes pasisėmėme 
iš vakarykščių paskaitų. Buvo 
daug įvairių formų, bet dau
giausia buvo kryžių. Tada 
kalbėjome apie didžiausią para
doksą, kad „ne aš save 
sukūriau, nieko nepakeisiu, bet 
nuo manęs priklauso save įpras
minti”. Mes kalbėjome, kad 
viskas, kas mums duota yra 
dovana iš Dievo. Tada diskuta
vome savo žemišką kelionę į be
galinį linksmumą ir kad mūsų 
pasirinkimai gali mums padėti 
iki galo gerai gyventi. Nors mes 
visi apdovanoti, visi esame ki
taip apdovanoti, ir to tikrai 
negalime pakeisti. Seselė Igne 
nupiešė schemą mūsų tikėjimo: 
ką mes patirtam, ką mes žinom, 
ir ką mes suprantam. Žiūrėjome 
vaizdajuostę, pavadintą „Per- 
suasive Povver.” Tas filmas 
išryškino, kad mūsų dabartiniai 
pasirinkimai bus labai svarbūs 
mūsų gyvenimui. Būreliuose 
diskutavome vaizdajuostės min
tis, tada grįžome kartu aptarti 
ryto temą. Paskaita baigėsi 12 
v. Tada ėjome pietauti.

Matas Kaniauskas, 
Kursantas iš Clevelando

Lapkričio 24 dieną seselė Igne 
mus kvietė pagalvoti, kaip su
prantame pasaulio paradoksus. 
Ji mums teigė, kad nieko nega
lime pakeisti, kas esame, kad 
viskas yra mums duota dovana, 
nuo mūsų priklauso viską įpras
minti ir kad sunkiausias daly
kas mūsų gyvenime bus priim
ti patiems save. Ji labai gražiai 
ir plačiai kalbėjo šia tema: „kiek 
mes žinome, suprantame, ir 
kiek mes patyrimo turime.” Vė
liau matėme trumpą filmą apie 
spaudimą, kurį jaučiame iš šei
mos, draugų ir televizijos — 
spaudimą nutolti nuo savo pasi
ryžimų. Mes dalinomės min
timis mažose grupėse.

Po pietų vėl susirinkome. Se
selė Igne mums visiems padavė 
po kukurūzo grūdą ir sproguzą, 
parodydama, kad grūdas yra 
mes, alyva yra Jėzus, ugnis yra 
meilė, ir sproguzas kai sprogs 
ta yra laimingumas. Ji mums 
aiškino, kad Dievo karalystė 
yra čia, ir kad viskas, ką Jėzus 
darė buvo gera. Mums reikia 
sekti Jo pavyzdžiu ir mylėti 
visus, net ir savo priešus. Ji 
mums aiškino apie palaimini 
mus ir Dešimtį Dievo Įsakymų. 
Ji padėjo mums suprasti, koks 
reikalingas yra Dievas mūsų 
gyvenimuose.

Lina Sirgėdaitė,
kursante iš Detroito

Susimąstymo vakaras

Penktadienio vakare (lapkr.
24) vyko susikaupimo vakaras.
Jį pravedė Audrė Budrytė su 
kursantų pagalba.

Visi kursantai bei vadovai su
sirinko didžiojoje salėje, kurio
je grojo švelni lietuviška muzi
ka. Elektros šviesa nebuvo 
įjungta nes kambarys buvo me
niškai išpuoštas žvakėmis (aiš
kiai matėsi Vyto Čuplinsko įta
ka). Kėdės buvo sustatytos taip, 
kad kursantams atrodytų, kad 
jos be ryšio, bet, iš tikrųjų, buvo 
išsklaidytos, kad galėtume as
meniškai mąstyti.

Mastymo tema buvo pagalvoti 
apie savo gyvenimo dabartinę 
didelę problemą, kurią reikėjo 
asmeniškai užrašyti popieriaus 
lape. Parašę sulankstėme savo 
lapus ir užklijavom nepažymė
tuose vokuose. Tai padarę, pa
sikeitėm vokais su draugais 
daug kartų, kad mes nežinotume 
kuris vokas kam priklauso. Ran
komis pajutome, kaip draugų 
problemos yra tokios pat 
sunkios, kaip mūsų problemos. 
Vokus davėme Dievui „į ran
kas”, kad Jis padėtų mums iš
spręsti savo rūpesčius, Paskui 
kai kurie vadovai skaitė mintis 
iš Švento Rašto.

Mąstymo metu atvyko kun. 
Hermanas Schultzas. Jis papa
sakojo apie savo labai įdomų 
gyvenimą ir veiklą Rvvandoje. 
Savo misijoje jis tiesia rankas 
vargšams žmonėms ir našlai
čiams. Jis yra matęs daug 
neteisingumo. Kursantai trum
pai išsiskirstė pasiruošti šv. 
Mišiomis. Jas aukojo kun. 
Schultzas.

Po vakaro Mišių kursantai 
naktipiečius valgydami spėliojo 
apie kitos dienos paskaitų turi
nį. Vakarinei maldai pasibai
gus, kursantai ėjo ilsėtis.

Audra Kazlauskaitė,
kursante iš Čikagos

Asta ir Vytas Čuplinskai daug darbo įdėję, kad MAS „Kalakursai” būtų sėk
mingi, dabar vėl rūpinasi Kanadoje ruošiamais MAS Žiemos kursais.

JŪSŲ AUKA - PRASMINGIAUSIA 
ŠV. KALĖDŲ DOVANA

Sveikiname visus su šv. Kalė
dų šventėmis ir linkime gimusio 
Kūdikėlio džiaugsmo ir ramy
bės! Tegul Naujieji Metai būna 
pilni geros sveikatos ir sėkmės.

Dėkojame už aukas ir paramą 
Ateitininkų fondui. Jos šiais 
metais buvo ne taip gausios, ta
čiau, pagal galimybes, Fondas 
parėmė jaunimo vasaros stovyk
las, šelpė studentus čia ir 
Lietuvoje ir ištesėjo kitus 
įsipareigojimus. Didesnė para
ma teko Berčiūnų stovyklai. 
Ateitininkų federacijos fondas 
yra finansinė jėgainė, skatinan
ti ateitininkų veiklą.

Darbų ir veiklos planų yra 
daugiau, negu šiuo momentu 
galime paremti. Todėl vėl 
nuoširdžiai kreipiamės į Jus, 
mieli rėmėjai, ir prašome 
papildyti savo įnašus Fondui. 
Kviečiame ir naujus rėmėjus 
įsijungti į jaunimo moralinio at
naujinimo darbą. Taip pat, 
laukiame palikimų Ateitininkų 
federacijos fondui, kuris pagal 
Jūsų valią užtikrins krikščioniš
kam jaunimui ateitį. Jūsų šven
tinė auka bus prasmingiausia 
šv. Kalėdų dovana.

Čekius rašyti: Ateities Fede- 
ration Fund. Aukos atleidžia
mos nuo mokesčių (Tax exempt

ŽIEMOS KURSAI 
TORONTE

Provizorinė MAS-CV praneša, 
kad tradiciniai Žiemos ideologi
niai kursai vyks prie Toronto 
š.m. gruodžio 27 sausio 1 d. Tuo 
laiku vyks ir moksleivių suva
žiavimas. Visi moksleiviai 9-13 
skyriaus (ir pirmųjų metų stu
dentai) kviečiami kursuose da
lyvauti. Transportacija yra 
organizuojama. Dėl informacijų 
ar registracijai skambinkite 
Astai Čupl inskienei (312) 
376-7375 .JAV-ese, arba Danutei 
Grajauskaitei (416) 534-8544 
Kanadoje (iki gruodžio 20 d.).

Šiuo metu traukinio kelionei 
iš Čikagos užregistruoti 8 bi
lietai. Kelionė autobusiuku 
būtų galima, bet dėl to tėveliai 
prašomi neatidėliojant tartis su 
registratore. Detroitiškiai ir 
klevelandiškiai gali kreiptis į 
Birutę Bublienę (tel. (810)646- 
8588) transportacijos reikalais. 
Visiems moksleiviams ateiti
ninkams linkime gražių švenčių 
ir gausaus dalyvavimo Žiemos 
kursuose.

MAS CV

No. 11-6035592). Aukos siunčia
mos: Ateitis Federation Fund, 
12690 Archer Avė., Lemont, IL 
60439.

Su nuoširdžia padėka.
Ateitininkų federacijos 

fondo valdyba.

ATSILIEPKITE

Ateitininkų federacijos fondo 
valdyba apgailestauja, kad savo 
laiškais negali pasiekti dalies 
rėmėjų, neturėdama jų adresų. 
Prašoma visus rėmėjus, šioje „Iš 
Ateitininkų gyvenimo” laidoje 
išspausdinto laiško negavusius 
— atsiliepti. Būsim labai 
dėkingi.

Taip pat norime padėkoti vi
siems talkininkams, ypač laišką 
paruošti ir jį išsiųsti padėju- 
siems — Juozui ir Irenai Poli- 
kaičiams, Alfonsui Pargauskui, 
Janinai Lieponienei, Veronikai 
Šklerienei, Marytei Saliklienei 
ir Genutei Stasiulienei. Ačiū! 
Ateitininkų federacijos fon

do valdyba.

Dr. V. J. VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4417 W. U ««., Burtoank, IL 
Tai. 709-429*9114
Valandos susitarus

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tel. 704-434-4500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Ad. 
Was(chaatar, IL 401*3 

Tai. 704-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

M30 t. NMgeland Ava 
CMcego RMge, IL 40415 

706-630-0022 
414* W. 02rd St.

312-738-7700

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydyloiai 
Pensininkams nuolaida ■■

4007 W 59 Si . Chicago, IL
Tel. 112-734-4444

4707 S Gilbert. LaGrange. IL
Tel. 704-142-4447

Keb. tol. 312-444-3144 
Namų 704-341-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4744 Wee1 43rd tlreel
Vai pirmad ir ketvrtd 3 v. p p —6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus

PREL. MYKOLO 
KRUPAVIČIAUS 110 M.

GIMIMO SUKAKTIS

Prel. M. Krupavičius gimė 
1885 m. spalio mėn. Tai vienas 
pirmųjų ateitininkų sąjūdžio 
steigėjų, kurį rėmė visą savo 
gyvenimą. Jis yra buvęs „Atei
ties spindulių” redakcijos narys. 
Prel. M. Krupavičius buvo stip
ri asmenybė: pažangus sociolo
gas, valstybininkas, krikščionis 
demokratas, buvęs Lietuvos 
žemės ūkio ministras, daug 
pasidarbavęs dėl Lietuvos 
žemės ūkio reformos įvykdymo, 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę. Prelato pagrindiniai 
bruožai: idealizmas, tiesumas ir 
griežtumas pareigose.

1995 m. spalio 22 d. Lietuvos
LKD partijos, Naujamiesčio 
kuopa surengė minėjimą prel. 
M. Krupavičiui pagerbti. Jis 
mirė 1970 m. ir yra palaidotas 
Čikagoje, Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Tą pačią dieną buvo pagerbtas 
ir vyskupas Kazimieras Pal
tarokas, jo 120 metų gimimo 
proga.

VISI KVIEČIAMI

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

• Jeigu „Draugas” į namus, 
tai gali būti ramus.

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

HOLY CROSS 
PHYSICIANS PAVILION 
3 fl. South, East Sultes 

Uthuanlan Plaza Ct. 
at Californla Ava. 
Chlcago, IL 60629 

(312)-471-8142 
Kalbame lietuviškai

+ + + + + + + + + + +

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

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

(312)-225-0695

Keb. 312-735-4477 
Rez. 704-245-0047 arba 708-246-85*1 

DR. E. DECKY8
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
5445 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

14300 We*1 Avė., Ortond Perk 
704-344-4100 

10 W. Martin, Napervllle 
700-344-0770 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 700-047-4343

DR. SUGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

14404—127 St. 
Lemont. IL 40434 
Tel. 414-723-1444 

7400 W. College Or.
Pelos Helghto, IL 00443 

Tel. 704-341-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
4340 4. Roberto Roed 

- Hickory Hllle
Tel. (704) 444-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS OAKTARAS IR CHIRURGAS

FamBy SMaal CSnlc 
įasea — 1 n ai.. n. eoait

Priklauso Pakw Community Moapnat
SHvar Croaa Moapaai 

vaiandoa pagal (utUrimą 
Tai (TS*) tl’ INI

DRAUGAS
(USPS-161000)
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Tik šeštadienio laida:
JAV ................................. 355.00 340.00 330.00
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(Air cargo)........................ 3100.00 355 00
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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 Bkelbti.

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

U 7915 W.171*1 
'V Tlnlay Park, IL 60477

(705) 614-6571
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Maln St. 
Mattssson, IL 60443 

Tsl. 708-740-0033 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. Pulaakl Rd.
Tsl. 312-545-2002

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

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

Priims „Msdlcsrs Asslgnment”.
Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4447 W. 103 St., Osk Lawn, IL

Pirmas apyl su Norihwestern un to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tol. 704-422-8260

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

3900 W 95 St. Tsl. (708) 422-010,
Valandos pagal susilanmą 

P'iirid 3 y p p 7 y v antrd 12 30 3 v p p
irečd uždaryta ketvd I3»pp 

penki ir šeštd 9 v ' 12 v p p

SI32 S Kedzie Ava.. Chlcago 
(312) 778 6989 arba (312) 4S9 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79lh Avė Hickory Hrlls IL
Tsl. (708) 598-6101
Vai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien 1 ik> 8 v v 
išskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių
172 SchMtor 41., Elmhurel. IL 40126 

704-041.2404
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 704-834-1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadzla, Chlcago, IL 80652 
Tai. 312-434-2123 

Holy Croaa Physlclan Center 
6084 S. Archer, Chlcago, IL 80838 

Tol. 312-444-4155 
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chlcago. III. 60452

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
6441 8. Pulaskl Rd.. Chlcago, IL 

Roz. 706-422-7407 
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3S0g Hlghland Ava., Sta. 201
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės)
Domrnars Grova, IL 60515 

Tai. 706-040-3113.......
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos.pntaikymas ir akupunktūra

7271 S. Harlam, tai. 704-594-0400 
Brtdgevlew, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS. MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS. MD 

Chicago 312-726 4200
Elgin 708 622 1212 

McHenry 815-344 5000. e«t 6506

Cardlac Dlagnosla. L,d.
6132 S. Kedzie Ava.
Chicago, IL 60629 
Tai. 312-436-7700

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

Širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1145 Dundės Ava., Elgin. III. 60120 

Tel. (706) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S Robertą Rd.. Hickory Hllls. IL
t mylia i vakarus nuo Harlem Avė

Tel. (708) 598 4055
Valandos pagal susitar.rr.ą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
4132 S. Kedzie

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

Kabineto tol. 312-776-2840 
Namų tol. 708-444-5545

EDMUNDAS VIŽINAS, MD., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytoms 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585 7755

ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Semarlten Medlcal Center 

Nepervllle Cempus 
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310,

Napervllle IL 60563 
Tel 708 527 0090

Valandos pagal susitarimą

/



1
Ii

»

»

Rimties valandėlė

DIDESNI NET UŽ PRANAŠĄ

f

♦

Sunku tikintiems žmonėms 
matyti neramų šių dienų 
pasaulį, sunkėjančias sąlygas 
silpniausiems visuomenės na
riams ir nesuabejoti, ar Dievas 
nėra numojęs rankos visai žmo
nijai, ar jis nepaliko žmonių jų 
kietasprandiškumui — kad jie 
patys susinaikintų. Dar didesnė 
abejonė Dievo domėjimusi žmo
nėmis gali kilti, kai ir mums 
atrodo, kad Dievas maldų neiš
klauso, kai mūsų pačių gyveni
mą sukrečia nelaimė, liga, dar
bo netekimas ar kitos proble
mos, nors esame tikintys, prak
tikuojantys savo tikėjimą.

Tokios abejonės nėra naujas 
reiškinys žmonijos istorijoje. 
Beviltiškumas, belaukiant Vieš
paties išgelbėjimo iš tremties 
Babilonijoje, apniko ir žydus 
šeštame šimtmety prieš Kristų, 
ir jiems buvo siųsti pranašai, 
kurie per penkiasdešimt trem
ties metų Dievo duotais žodžiais 
stiprino jų viltį (Iz 35:1-6,10), ir 
šiandien stiprina ir mus, kai nu
siviliame geresnio pasaulio pa
žadais.

Antro šimtmečio pradžioje jau 
tvirtai įsikūrusiai šv. Jokūbo 
tikinčiųjų bendruomenei, ma
tančiai, kad pirmieji apaštalai 
jau mirė, nesulaukę Kristaus 
antrojo atėjimo, nerealistiškai 
skambėjo jiems perduotas pir
mųjų krikščionių tvirtas tikėji
mas apie Kristaus antrąjį atėji
mą, kai tikinčiųjų persekiotojai 
bus nubausti, kai ištikimai 
Kristaus laukusieji bus išgel
bėti. Bet neturint šios vilties, 
sunku nepasiduoti nevilčiai ne
teisingumo pilname pasauly. 
Kai jiem kilo pagunda nebesis
tengti išsaugoti Kristaus atė
jimui gerais darbais ištikimai 
besiruošiančios bendruomenės, 
apaštalas Jokūbas juos ragino 
būti kantriais, pakęsti vienas 
kitą, sustiprinti savo širdis ir 
nemurmėti (Jok 5:7-10).

Pagaliau ir šv. Mato tikinčių
jų bendruomenei, kurios daugu
ma buvo Jėzumi įtikėję žydai 
bet dabar jau išmesti iš sinago
gų, pradėjo kilti abejonės, ar jie 
gerai padarė, nueidami su Jė
zaus sekėjais. Jie rūpinosi, ar 
neišdavė savo tikėjimo, ar nepa
sitraukė iš tos tautos, kuriai 
pranašai per tūkstančius metų 
žadino tikėjimą Dievo pažadu ir 
kurių paskutinis buvo šv. Jonas 
Krikštytojas. Šv. Matas jiems 
papasakoja įvykį iš Jėzaus 
viešojo gyvenimo pradžios, kada 
Jonas Krikštytojas pasiuntė 
savo mokinius pas Jėzų, jo 
paklausti, ar jis yra žadėtasis 
Mesijas (Mato 11:2-11).

Jėzaus jiems duotas atsaky
mas nebuvo filosofinis įtaigo- 
jimas, o konkretūs, apčiuopia
mi, Jėzaus išgelbstinčios veiklos 
įrodymai: „Apsakykite Jonui,

ką čia girdite ir matote: aklieji 
praregi, raišieji vaikščioja, raup- 
sotieji apvalomi, kurtieji girdi, 
mirusieji prikeliami, vargdie
niams skelbiama geroji naujie
na”. Taip Jėzus iš tikrųjų yra 
žadėtasis Mesijas-Išgelbėtojas, 
bet ne galingas žemiškas valdo
vas, kokio tikėjosi jo laukusi 
tauta. Su juo pranašystės iš tik
rųjų pradėjo išsipildyti, ir šio 
sekmadienio pirmame skaitiny
je iš Izaijo knygos matome vieną 
pranašystę, kuri Jėzuje buvo iš
pildyta: „Tuomet atsimerks ak
liesiems akys, atsivers kur
tiesiems ausys. Raišasis pašoks 
tartum elnias, ir nebyliui atsiriš 
liežuvis”.

Bet Jėzaus — tikrojo Mesijo 
nešamas išgelbėjimas neateina 
ir karto visam pasauliui, o plin
ta per Dievo Dvasia įkvėptus 
žmones. Jėzus šią naują kara
lystę pradėjo, krikštydamas jau 
ne vandeniu, kaip Jonas Krikš
tytojas, bet Šventąja Dvasia, 
kad iš jo tą Dvasią gavusieji ga
lėtų tęsti jo misiją.

Žemiškai suprasto Mesijo lau
kusiems tikintiesiems, Matas 
pacituoja Jėzaus žodžius, kad jo 
karalystė ateina ne iš karališ
kųjų rūmų, tad ir jam kelią 
ruošiantis paskutinis pranašas 
— Jonas Krikštytojas — neatėjo 
iš karališkųjų rūmų. Suabejo- 
jantiems paskui Jėzų paseku
siems žydams tikintiesiems, šv. 
Matas primena Jėzaus žodžius, 
užtikrinančius, jog šv. Jonas 
Krikštytojas, iš kurio sekėjų tar
po jie atėjo pas Jėzų, iš tikrųjų 
yra didžiausias iš pranašų. Jė
zus apie Joną taip pasakė: „Ko 
išėjote į dykumą pažiūrėti? ... Ar 
... pranašo? Taip sakau jums, ir 
kur kas daugiau,negu pranašo! 
Jis yra tasai, apie kurį parašyta: 
'Štai aš siunčiu pirm tavęs savo 
pasiuntinį, ir jis nuties tau ke
lią’. Iš tiesų sakau jums: tarp 
gimusių iš moterų nėra buvę 
didesnio už Joną Krikštytoją, 
bet ir mažiausias dangaus kara
lystėje didesnis už jį”.

Ir mums, tebelaukiantiems 
Kristaus antrojo atėjimo, ir per 
Krikštą jau gavusiems jo duotą
ją Šventąją Dvasią, reikia kan
triai tesėti jo pradėtą darbą, 
asmeniškos meilės darbais ro
dant, kad žadėtasis Mesijas-Iš
gelbėtojas jau pradėjo savo 
karalystę. Kai neviltis skatina 
pasiduoti, reikia prisiminti 
Kristaus žodžius, kad Krikštu 
gavę Šv. Dvasią ir įtraukti į 
Kristaus karalystę, mes esame 
didesni net už Joną Krikštyto
ją, nes meilės darbais mes da
lyvaujame ir plečiame jau į že
mę atėjusio Mesijo karalystę, 
nors kartais atrodo, kad mūsų 
menki darbeliai nieko nepade
da.

Aldona Zailskaitė

Vilniaus vaizdelis.
Nuotr. Liudos Rugienienės

Štai jau vėl po šermenų, vėl iš
lydėjome vienerius metus. Ne
grįš jie per amžius, niekados. 
Jokio rašyto testamento jie 
nepaliko. Tik riogso krūvos įvai
riausio laužo ir tai mūsų pavel
dėtas turtas.

Tarp šio krašto lietuvių aud
ros nesiaučia. Jei retkarčiais 
pūsteli užsisapnavęs vėjelis, 
greitai pavargsta ir slepiasi. 
Nesiaučia audros, aukštyn nesi
veržia ir didelių laimėjimų švie
sos. Mūsų gyvenimas šliaužia 
lyg koks rėpla, be šuolių, be pa
sišokinėjimų.

Čia lankėsi Lietuvos preziden
tas, bet vizito metu net durys 
stipriau netrinktelėjo. Muzie
juose gerbėme pačius iškiliau
sius metų vyrus, tačiau svei
kinimų šauksmai toli nenuaidė- 
jo. Buvo šiokių ir kitokių pre
mijų, o tik viena, žurnalistikos, 
rado neabejotinai aukštai iški
lusį taikinį, matomą be ieško
jimo.

Neužmiršome mūsų LB. O ji, 
vargšelė, judėjo, kentėjo, sten
gėsi. Apie ją beveik nieko laik
raščiuose nekalbėjo, nieko; ne
prikaišiojo, už darbus negyrė, 
nieko neprimindinėjo ir nieko 
neprašė. Ar ne todėl, kad jos 
gyslomis, vedančiomis toliau 
nuo Čikagos, sunkiai prateka 
kraujas? Tik socialiniai reikalai 
kuklioje, bet nuolatinėje 
„Draugo” globoje bujojo. Mūsų 
LB gyveno, dirbo, klaidose ne
braidžiojo, garsiai nesigyrė, tik 
į Lietuvos Seimą įkalė komisi
jos vinį.

PLB tvarkė mūsų pilietybę ir 
sako, kad sutvarkė. Tačiau ne
palietė pilietybės reikalus už- 
spaudusios biurokratijos. Yra 
daug žmonių, kurie be PLB 
pastangų turėjo ir turi teisę 
gauti Lietuvos pasus, stengiasi 
ir klabena duris, tačiau plie
ninių biurokratijos šarvų nepra-

BE TESTAMENTO
VYTAUTAS VOLERTAS

laužia. PLB leidžia Lietuvos ir 
lietuvių kančias nušviečiančias 
knygas, bet kol kas neišleidžia. 
Ji niekaip neįstengia atsirakinti 
JAV LB kasos ir turi pilnus glė
bius rūpesčių su artėjančiu Pa
saulio lietuvių seimu.

Lietuvos našlaičiams siunti
niai ir pinigai ėjo iš kelių šal
tinių, ėjo su LB pagalba ir be 
šios pagalbos. Plaukė talpin- 
tuvai (ar kaip kitaip vadinamos 
didelės metalo dėžės), braškėjo 
nuo knygų ir nuo menkesnių 
daiktų. Lietuviai iš JAV skrido 
į Lietuvą, Lietuvos lietuviai 
viešėjo JAV. Vėliau amerikie
čiai spaudoje skundėsi, kad už 
Atlanto jie bijojo plėšikų, o 
Lietuvoje iš JAV grįžusieji rašė, 
kad amerikiečiai nemoka gra
žiai valgyti.

Spauda, spauda... Ji Lietuvo
je buvo ir iki dabar yra skundų, 
barnių, ginčų, bylų ir sproginė
jimų versmė. Spauda apkaltino 
valdžią, kad ji esanti laisvo 
žodžio priešė, trukdanti infor
macijos skleidimą, viską daran
ti taip, kaip nereikėtų. O prezi
dentas ragino, kad ir spauda 
turėtų laikytis įstatymų ir 
žmogiškųjų moralės normų. G. 
Konopliovas, „Tauro” banko 
prezidentas ir gal turtingiausias 
žmogus Lietuvoje, pagrasino, 
kad spaudą jis nubaus „teisi
nėmis priemonėmis”. Šie visi 
gražūs ir garsūs pokalbiai ypač 
sustiprėjo po „Lietuvos ryto” 
naujojo pastato susprogdinimo. 
Todėl A. Šleževičius, Lietuvos 
Respublikos ministras pir
mininkas, supyko: „Nelaukiant 
teisėsaugos institucijų tyrimo 
išvadų, buvo įvardyti asmenys, 
tariamai organizavę arba gal 
net įvykdę nusikaltimą” (sprog
dinimą — V.V.). O dienraštis 
„Diena” spėlioja, „...ar šis

sprogimas nėra 'nukreipiamasis 
aktas’ nuo pradėjusios įsibėgėti 
E. Baltino-V. Tomkaus reketo 
bylos”.

Lietuvoje galvojama, kad jau 
išsisėmė galimybės prieš kele
rius metus klestėjusiais verslais 
greitai praturtėti vyriausybės 
nariams ir reketininkams. Tad 
štai kodėl tempiasi nervai, vy
riausybės ir leidybos žmonių 
neišjungiant.

Nelaimingos 1991 m. sausio 
13 d. dalyvis I. Kučerovas be 
teismo buvo išleistas iš kalėjimo 
ir perduotas Gudijai kaip jos 
pilietybę įgijęs asmuo. Sakoma, 
kad šią malonę suteikęs Lietu
vos prezidentas. Ar taip nebus 
su M. Burokevičium, kuriam 
taip pat kalėjime gali suteikti 
Gudijos pilietybę? Štai kaip 
gailestingai yra sprendžiami 
žudikų reikalai. Juk Gudija 
nulinko Maskvos pusėn, o išjos 
į Maskvą lengvai iškeliautų Ku 
čerovas su Burokevičium. Ten, 
Kremliuje, tokie du patyrę 
raudoni „šturmfiūreriai” būtų 
naudingi. Ar šis paleidimų ke
lias nėra kai kurių Lietuvos 
aukštų pareigūnų apsidraudi
mas ateičiai?

Ji, ta ateitis, dar tik pasirodys. 
O pereitų metų palikimą mums 
ir Lietuvai jau apžiūrinėjame.

• Vilniuje spalio 21 d. įvyko 
Vilniaus arkivyskupijos ateiti
ninkų diena, kurioje dalyvavo 
apie 50 moksleivių, studentų, 
sendraugių ateitininkų iš Vil
niaus, Trakų, Švenčionėlių, Šir
vintų ir kitų vietų. Šventė 
rasidėjo šv. Mišiomis, kurias
v. Kazimiero bažnyčioje aukojo 

kun. Gintaras Grušas. Renginio 
dalyviai taip pat dalyvavo dis
kusijose, kurių metu aptarti 
arkivyskupijos ateitininkų už
daviniai ir problemos.

Danutė Bindokienė

Kaip užpildyti 
spragas?

Kalėdos dar už kelio posūkio, 
dar tegirdėti tik jų šventiškų 
varpelių dzinksėjimas, bet mes 
jau žinome, kad jos netrukus 
„atvažiuos sidabro ratais, šilko 
botagais”, kaip senosiose lietu
viu liaudies dainose „Kalėda” 
atkeliaudavo.

Mūsų tautiečiai, kelis dešimt
mečius turėję praleisti toli nuo 
savo etninės tėvynės, nejučio
mis iš gyvenamojo krašto pasi
savino daug papročių bei tradi
cijų. Iš tiesų visa tai pasidarė 
taip natūraliai sava, kad kar
tais sunku atskirti — kas būdin
ga tik lietuviams, kas pasisko
linta. Tačiau dėl šių reiškinių 
sielotis per daug neverta, nes 
kiekviena teigiama gyvenimo 
apraiška, praskaidrinanti mūsų 
kasdienybę ar šventadienius, 
yra pozityvus indėlis į žmogaus 
patirtį. Tik svarbu, svetimus 
papročius besivaikant, pasilikti 
vietos ir saviesiems, t.y. lietu
viškiems, ir, reikia pripažinti, 
kad lietuviai šios taisyklės gan 
tvirtai laikosi, ypač Kalėdų 
metu.

Tik pavartykime mūsų spau
dos puslapius, pasiklausykime 
lietuviškų radijo laidų ir pa
stebėsime, kad dar gerokai prieš 
gruodžio 24-tąją pradedamos 
reklamuoti kūčios. Negalėtume 
jas vadinti „kūčių vakarienė
mis”, nes ruošiamos kone kiek
vienu dienos laiku ir niekas ne
laukia, kol tamsioje padangėje, 
kaip tradicija diktuoja, sumir
gės pirmoji žvaigždutė. Visi kū
čių rengėjai taip pat supranta, 
kad tikrosios Kūčios tegali būti 
vienos — Kristaus Gimimo 
šventės išvakarėse, tačiau min
tis juk ta pati, nepaisant, kiek 
dienų ar net savaičių prieš 
Kalėdas visuomeninės kūčios 
ruošiamos (gal jas labiau tiktų 
vadinti „kūčelėmis” ar kuriuo 
kitu tolygiu vardu).

Pagrindinė Kūčių vakarienės 
simbolika yra glaudus, šiltas ir 
šeimyniškus artimų žmonių 
bendravimas, pasidalinant tra
diciniais valgiais, laužant 
vienybę žadinantį kalėdaitį, ku
ris sujungia visą sėdinčiųjų prie 
bendro stalo grupę į nedalomą 
vienetą, iš kurio neleidžiama 
išsiskirti nei dėl įvairių prie
žasčių akivaizdžiu būdu nega
lintiems su kitais būti, nei 
tiems, kurie jau niekuomet ne
besugrįš į žemiškuosius namus. 
Tą vieną šventą Kūčių vakarą 
nėra nei nuotolių, nei atsisky
rimų...

Kai norime pavaizduoti tam 
. tikros žmonių grupės vienin
gumą, pasitelkiame šeimos są

voką: šeima vadiname savo tau
tą, savo bendruomenę, organiza
ciją, sambūrį. Nepaisant nuo
monių skirtumų ir atsirandan
čių nesutarimų (juk niekur „nė
ra namų be dūmų”), šeima — 
tikrąja ar ideologine to žodžio 
prasme — yra visiems reikalin
ga ir svarbi, tad kūčios — tas 
prieškalėdinis pabendravimas 
šiauresniame ar platesniame 
bendraminčių būryje, yra jun
giantis veiksnys, vertas tęstinu
mo. Juo labiau dabar.

Tuoj gal kiltų klausimas: o ko
dėl būtent kaip tik dabar? Atsa
kymas paprastas — dėl to, kad 
šiuo metu mūsų tarpe yra tiek 
daug skaldančių reiškinių, tiek 
nepasitenkinimo ir nepakantu
mo vienų kitiems. Neseniai 
„Draugo” laiškų skyriuje (kur 
išsakoma daug šventų tiesų!) 
padaryta pastaba, kad lietuvių 
visuomenėje susikaupė daug 
pykčio, pagiežos, kritikos. Mūsų 
gretos vis retėja, jose atsiranda 
vis daugiau spragų dėl senatvės, 
ligos ar mirties iš jų pranyks
tant buvusiems uoliems darbuo
tojams, o į tų „stulpų vietą 
(pasak Vinco Kudirkos) kitų, 
dar tvirtesnių”, jau nebeįmano
ma pastatyti. Nėra iš kur jų 
paimti.

Dyla organizacijų narių skai
čius, tirpte tirpsta lietuviškos 
spaudos skaitytojai ir neturime, 
kas užimtų jų vietas. Tik pa
mąstykime, kiek daug iš mūsų 
tarpo šiais metais išsiskyrė 
labai reikalingų asmenybių, lie
tuviškosios veiklos variklių. Ir 
niekas tų spragų nebeužpildo. 
Argi nuostabu, kad retkarčiais 
prasiveržia beviltiškas pyktis? 
Žmonės jaučia, kad viskas, kas 
palaikė lietuvybės dvasią, kas 
buvo taip svarbu jiems, ateities 
kartoms nelabai rūpi, o ir lais
voji tėvynė, kurios ilgėjosi de
šimtmečius, toli gražu netokia...

Tačiau skaidymasis, kritika, 
irzlumas palaimintos ramybės 
niekam neatnešė ir mums ne
duos. Tai pavojingi nuodai, ku
rių veikimas dar labiau silpni
na mūsų jėgas. Laikas pasirū
pinti priešnuodžiais. Jie nesun
kiai atrandami, ypač šiuo metų 
laiku, ypač tam panaudojant 
kūčių dvasią. Susėdę prie bend 
ro stalo, kartu laužydami baltą 
kalėdaitį, prisiminkime visus 
tuos, kurie tiek daug atliko lie
tuviškos veiklos labui, kuriuos 
gerbėme ir mylėjome. Bent min
timis, bent simboliška žvakelės 
liepsna, dar kartą atsikvieski- 
me juos į savo tarpą — vardan 
jų visų — prisižadėkime su
glaust gretas, kad bent iš dalies 
išnyktų spragos.

4
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Buvau mandagiai priimtas bei supažindintas su 

pareigomis, numatytomis lietuviams. Puskarininkiams 
nemokant kalbos, būtų neįmanoma vadovauti. Priminė 
žemaičių pulkus, kur jaunų vadų kadras yra reikalingas, 
ir jis norinčius galįs pasiųsti į frontą.

Kai su tokiom informacijom grįžau, niekas to 
laipsnio nebenorėjo. Beje, dar pavyko išreikalauti pasku
tinę algą pagal laipsnius.

Po keleto dienų gavę traukinį, išvažiavome į 
Vestfaliją, Menden miestelin. Čia sužinojau, kad esame 
paskirti į „vario kuopą”. Mat, kai vėliau patyriau, pra
dėjus karo pramonei vario trūkti, slaptu Hitlerio 
įsakymu (kad nesukeltų panikos vokiečių tautoje) buvo 
tokia kuopa įsteigta. Čia tuoj prisiminiau iš Lietuvos 
istorijos, kad ir 1-mojo pasaulinio karo metais, kai 
vokiečiams pradėjo trūkti vario, atiminėjo bažnyčių var
pus. O kai Vokietija karą pralaimėjo, tai žmonės ir 
kalbėjo, kad vokiečius užtai Dievas nubaudė. Šį kartą 
varpų nereikėjo, nes jau buvo surastas aluminijus su 
kitais metalais liedinya, tinkamas elektros laidams. 
Tačiau nepaisant to, vario vis dėlto trūko. „Vario kuo
pai” lietuviai buvo tinkami, tačiau fronte jie nebuvo 
patikimi.

Štabo viršila buvo labai mandagus, civiliniame gyve

nime buvęs advokatas, papasakojo, jog jie lietuvių laukę 
1942 metais. Aš nustebęs paklausiau, koks pagrindas 
buvo laukti. Tada jis ištraukė aplinkraštį jau iš 1942 
metų, kur kalbama, kaip Baltijos valstybes įjungti į 
karą, sudarant SS legionus. Plačiausiai buvo aprašyta 
Lietuva, pradedant net Žalgirio mūšiu. Buvo aprašyta 
lietuvių pastangos išvengti karinės tarnybos caro 
kariuomenėje. Buvo aprašyta ir Vietinės rinktinės or
ganizavimas bei jos likimas.

Greit įgavau bataliono vado pasitikėjimą. Jis buvo 
I pasaulinio karo jūrininkų leitenantas ir pripratęs prie 
stikliuko, o čia jo pavaldiniai buvo įvairių įmonių savi
ninkai ir žiūrėjo, kad butelis neištuštėtų.

Artimiausiame miestelyje pasirinkau skyrių iš mano 
buvusio bataliono. Su šiais vyrais planavome pirmai pro
gai pasitaikius pasukti pas amerikiečius. Tai buvo 
Čepaitis, du broliai Gruzdžiai, du Puzinai, Lapinas, 
BuČelis. Kitų pavardžių jau nebeprisimenu. Majoro 
pasitikėjimą panaudojau sukombinuodamas vyrams ato
stogų, kurios net vokiečiams sustabdytos. Išduodavome 
komandiruotės kelionlapius, kadangi mūsų batalionas 
buvo plačiai išblaškytas, o vyrai aplankydavo savo suras
tas žmonas, o kai kurie ir mergužėles.

Aš pats, praleidęs tiek metų vienišas fronte, galvo
jau, kad gal ir mano giminės yra atsiradę Vokietijoje.

Esant neblogom gyvenimo sąlygom, planuotą bė
gimą pas amerikiečius atidėliojom. Blogiausia buvo dėl 
vykstančių vagysčių po bombardavimų. Mat mies
teliuose gyvenantys po bombardavimų padėdavo gesinti 
ir pirmiausia bandydavo įeiti į krautuves, pasivogti 
maisto kortelių. Du mūsiškiai kartą įėjo į vieną

krautuvę, kur buvo bomba su pavėluotu užtaisu nukri
tusi. Sprogo abu užmušdama. Tai buvo vienintelės aukos 
iš mūsų 426 vyrų.

Vasario mėn. gavau įsakymą vykti Weimaran į 
ryšių karininkų kursus. Štai tau, jau bus liepto galas, 
— galvoju. Ko gero apmokys — ir į frontą. Čia buvo malo
nu susitikti keletą senų pažįstamų, nors ir eilinių uni
formose.

Pradedant kursus nustebino pik. Liormano kalba. 
Jis maždaug šitaip kalbėjo: „Ponai karininkai! Kai kurie 
jau žinote, kur aš esu buvęs. Nesibijau ir vėl ten 
patekti”. (Jis kaip buvęs Klaipėdos komendantas, repat- 
riavus į Vokietiją, buvo uždarytas į koncentracijos 
stovyklą už vokietininkų teismus ir buvo išleistas tik 
sutikus eiti aviacįjos ryšininko pareigas). Jis pasakė, kad 
šie kursai pamokys, kaip kuo mažiau lietuviai patektų 
į nelaisvę, ypač rusų nelaisvę. Ir mane pirmą paklausė, 
koks mano planas, nes aš buvau toliausiai vakaruose. 
Aš jam atsakiau, jog aš savo kareivius jau esu paruošęs, 
jie turi darbinius rūbus, kadangi dirba prie elektros 
laidų. Reikia apskritai pasistengti numesti karinę uni
formą ir paslėpti ar sunaikinti dokumentus. Antras at
sistojo kapitonas Miliauskas, kurio kuopa buvo aero
dromo tarnyboje. Jis pareiškė, kad jis kuopą išrikiavęs 
nužygiuotų pas amerikiečius. Nežinau, kaip jis žygia
vo, bet jo kuopą paėmė į nelaisvę ir išvežė į Belgiją, kur 
ir pats žuvo.

Sugrįžus mano kareiviai pradėjo palengva atsi
traukti užimamų vietovių prie štabo. Vokiečius tuoj 
paskirdavo į frontą, o mes laukėme. Susirinko apie 300. 
Ir štai vieną dieną gauname įsakymą vykti į Vakarų

frontą. Klausau ir įsakau kuopai ruoštis žygiui, bet taip 
pat primenu majorui, jog gali būti problemų, kadangi 
priesaika skambėjo, kad kariausime prieš komunizmą 
ir už Hitlerį. Priminiau ir leitenanto G. su daliniu 
pabėgimą. Be to, kareiviams reikalingas nors trumpas 
paruošimas — apmokymas, nes šie vyrai yra tik dar
bininkai. Majoras tuoj kreipėsi pas generolą su 
pasiūlymu siųsti į Rytų frontą, prieš tai porą savaičių 
apmokant. Bevykdant apmokymą, priartėjo 
amerikiečiai. Mums įsakė apleisti kareivines. Visi 
vokiečiai buvo pasiųsti į frontą, o mus atgal už 15 km 
prie „SS Adolf Hitler” divizijos, kur visus svetimšalius 
siųsdavo.

Gyvenome gerai. Tame miestelyje buvo OT prekių 
sandėliai, tai aš ir kai kurie kareiviai, kurie kalbėjo 
vokiškai, prisistadydavom grįžusiais iš fronto ir gau
davome beveik dėžėmis pirkti geriausio prancūziško 
konjako.

Vokiečiai, skubiai apleisdami patalpas, daug ką 
paliko, paimdami tik būtiniausius reikmenis. Aš gi, 
manydamas, jog gali kartais savųjų apsaugojimui pra
versti, paėmiau paliktą rašomąją mašinėlę, kuopos ant
spaudą, kelionlapių blankų. Vakare reikėjo ruoštis 
žygiui, bet nutariau palaukti, tačiau įsakiau būti 
parengtyje. Netrukus atėjo vokietis viršila ir klausia, 
kodėl nežygiuojame. Ant stalo stovėjo konjako butelis. 
Aš atsakydamas, kad tuoj kilsime į žygį, pripyliau jam 
stiklą. Žinojau, kad vokietis, veltui gavęs, geria kaip 
vandenį. Ir po keleto skubiai išgertų stikliukų sukniu 
bo prie stalo.

(Bus daugiau)

» i



I I

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. gruodžio mėn. 16 d.

SAVIEJI JO NEPRIĖMĖ
KUN. V. RIMŠELIS, MIC

Vis dažniau ir dažniau prisi
menu Ovidijaus, Romos poeto, 
lotyniškai suskanduotą eilutę: 
„Tempora mutantur et nos mu- 
tamur in ilis” (Laikai keičiasi 
ir mes juose keičiamės). Ir neži
nau, kodėl tie lotyniški žodžiai 
skamba ir skamba atmintyje. 
Gal todėl, kad gimnazistai tarp 
savęs juos dažnai kartodavome. 
Tada dar nebuvome pajutę, kad 
viskas labai skubiai keičiasi. 
Tada turėdavome laiko visur 
būti: ir pamokas paruošti, ir už
teko laiko išsimiegoti. O dabar 
mažiausiai laiko turi pensinin
kai. Bent taip jie skundžiasi.

Mes gyvename didžiausio ju
dėjimo amžiuje. Viskas aplink 
mus keičiasi. 0 laikas matuoja
mas judėjimu. Kaip anuomet 
viskas buvo nusistovėję savo 
vietoje, dabar viskas pasikeitę. 
Tada niekam į galvą nebuvo 
atėjusi mintis, kad žmogus pa
sieks mėnulį ir tenai vaikščios. 
Kad mėnulis buvo atskilęs nuo 
žemės, mums tai nerūpėjo. Mes 
džiaugėmės jo šviesa. Ir Šv. 
Raštas sako, kad Dievas sukūrė 
dienai vieną lempą, o nakčiai 
kitą. Šv. Rašto įkvėptam auto
riui rūpėjo duoti žinią, kad Die
vas sukūrė dangų ir žemę, saulę 
ir mėnulį.

Žmogus dabar pradėjo tyrinėti 
Jupiterį ir nuėjo su savo išra
dimais į begalines erdvių platy
bes. Kasmet atrandami nauji 
žvaigždynai, naujos konstelia
cijos. Nuotoliai tarp žvaigždynų 
matuojami šviesos spindulio 
greitumu. Ir kodėl atrandami 
nauji žvaigždynai? Todėl, kad jų 
toliai tokie dideli, kad jų šviesos 
greitis mūsų Žemę yra tik dabar 
pasiekę. O kada sukurtas pa
saulis, niekas nežino.

Kai žinai ir tiki, jog pasauliai 
yra atsiradę ne per save pačius, 
kad jie turėjo savo Kūrėją, kurį 
mes vadiname Dievu, tai Dievo 
sąvoka yra be galo didinga. 
Prancūzų filosofas Renė Decar- 
tes (1596-1650) sakė, kad mū
sų sąvokos apie Dievybę, nors 
jos būtų tobuliausios, niekad 
Dievo didingumo neatskleis. Šv. 
Povilas Timotiejui rašo, kad 
Dievas gyvena neprieinamoje 
šviesoje. Ta šviesa yra paties 
Dievo sąvoka. Tai yra Jo Išmin
tis, Jo Žodis, Jo Sūnus. Yra tai 
paties Dievo Išmintis, išsemian- 
ti Dievą taip, kad tas pažinimas 
amžinybėje tampa nauja asme
nybe, nors ta pati Dievo esmė. 
Atseit, tik vienas Dievas save 
tobulai pažįsta. Mes Jį pažįs
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tame iš Jo darbų, iš Jo kūrybos. 
Taigi mokslininkai, tie, kurie 
erdves matuoja šviesos spindu
lio greitumu, turėtų apie Dievą 
kalbėti su didžiausiu entuziaz
mu, bet, turėdami didingą re
gimojo pasaulio vaizdą, atrodo, 
kad dažnai yra akli Dievo vei
kimui atpažinti, prieš Dievą pa
sijusti labai nuolankiai, Jį vis 
garbinti ir mylėti dėl duotos ga
limybės Jį pažinti. Jie kalba 
apie visatos judėjimo muziką, 
kuri yra kažkam girdima už 
mūsų visatos ribų. Jie sako, kad 
saulės sistema su visais jos sate
litais nepaprastu greitumu 
skrieja, o visų erdvių ir žvaigž
dynų konsteliacijos kažkur sku
ba, bet niekas nežino, kur visa 
tai prasideda ir į kur skrieja.

Jeigu pasakysime, kad pasau
lis turi ribą, tai nežinosime, kas 
yra už tos ribos. Šv. Raštas mo
ko, kad mūsų pasaulis turi ribą. 
Viskas yra ribota, ką Dievas yra 
sukūręs, ir tik vienas Dievas 
yra neribotas ir visagalis. O šv. 
Povilas labai trumpai atėnie
čiams yra pasakęs, kad mes esa
me ir gyvename, ir judame Die- 
vuje. Taigi viskas Dievo buity
je yra, juda ir gyvena. Viskas 
priklauso nuo Jo buities, kuri 
visą savo kūrybą judina ir užlai
ko. Iš čia išplaukia, kad. jei 
Dievo nebūtų, tai jokio judėjimo 
ir iš vis jokio daikto nebūtų. 
Teologai ir filosofai Dievą vadi
na transcendentine būtimi, iš 
kurios niekas negali išeiti, bet 
tos būties taip ir negalime savo 
protu aprėpti. Mes gyvename ir 
esame Dievo buityje panašiai 
kaip esame šviesoje, kurios bet
gi negalime aptarti ir pasakyti, 
kas ji yra. Reikia patirties, kad 
žinotume, kas yra šviesa. Taigi 
reikia patirties ir Dievą pažinti, 
kas Jis yra. Mes visą laiką ei
name ir laukiame patirti, kas 
yra Dievas, kuris mus sukūre. 
Iš Jo kūrybos mes vis dėlto 
žinome, kad Jis yra Meilė.

Svarstant didingus Dievo kū
rybos darbus, atrodo, kad žade 
tasis Mesijas, kuris bus vadina
mas Dievo Sūnumi, turėjo ateiti 
iškilmingai su dieviška galybe. 
Tai yra mūsų žmogiškos mintys. 
Dievo mintys, kaip Kristus 
apaštalams apie tai kalbėjo ir 
mokė, yra kitokios. Jis atėjo į 
mūsų pasaulį kaip silpnas ir 
varganas žmogus, prisiėmęs 
visas žmogaus silpnybes, išsky
rus nuodėmę. Jo gyvenimas mū 
sų žemelėje visą laiką liudijo, 
kad Jis yra tikras Dievas ir 
tikras žmogus.

Kai Nekaltai pradėtoji merge
le Marija iš Nazareto miesto 
buvo nėščia ir artinosi giiųdyino 
metas, išėjo ciesoriaus Augusto 
įsakymas surašyti visus valsty
bes gyventojus. Taigi visi turėjo 
užsirašyti savo mieste. Juozapui 
reikėjo nuvykti į Betliejų, Do
vydo miestą, nes buvo kilęs iš 
Dovydo namų ir giminės (Lk.2, 
1-5). Iš Nazareto į Betliejų toli 
mas kelias. Juozapas nusisam
dę asilą. Ant asilo įtaisė skry
nią. paruošė Marijai kaip galint 
patogią vietelę atsisėsti. Jis eis 
jau pėsčias, o Marija sėdės. Su
krovė į tą skrynelę visus Mari 
jos daiktelius. Ir iškeliavo juodu 
iš Nazareto į Betliejų, kur nei 
Marija, nei Juozapas neturėjo 
nei giminių, nei pažįstamų.

Kelionė sunki ir nepatogi. 
Juozapui rūpėjo, kad Marija ne
peršaltų. Jis buvo be galo su
sirūpinęs, kad kelionėje neatei
tu metas Marijai gimdyti. Artė
jant prie Betliejaus, Juozapas 
pradėjo klausinėti sutiktus žmo 
nes, avis ganančius piemenis 
apie galimybes Betliejuje apsi
stoti. Betliejuje visos užeigos 
buvo užimtos. Nors Marija ne
paprastai graži ir miela jauna 
moteris, bet pamatę, kad nėščia,

. niekas su Juozapu nenorėjo nė 
kalbėti apie priėmimą. Juoza
pas pagaliau atrado apgriautą 
užveja, kur buvo jautis. Čia juo
du ir sustojo. įsivedė ir Savo 
asilą.

..Jiem tenai esant, prisiartino 
metas gimdyt i, ir ji pagimdė sa
vo pirmgimį sūnų, suvystė Jį 
vystyklais ir paguldo ėdžiose"
(Lk.2,6-7*..

Tam. per kurį sukurtas visas 
pasaulis, užeigoje užgimti 
nebuvo vietos. Dievo Tėvo ir 
Marijos Sūnus užgimė labai 
šaltoje kūtelėje. kurioje buvo 
jautis ir asilas. Dievas iš visos 
amžinybes pirmą kartą pajuto 
šaltį. Jėzuliukas pradėjo garsiai 
ir graudžiai verkti, o dangaus 
angelai garbino Dievą, giedo
dami: ..Garbė Dievui aukš
tybėse. o žemoje ramybe geros 
valios žmonėms" 'Lk.2,14). To
je apylinkėje saugojo avių ban
dą piemenys. Jiems pasirodė 
angelas, didelėje šviesoje. Jie 
labai išsigando, bet angelas 
jiems ture’ ..Nebijokite' Štai aš 
skelbiu jums didj džiaugsmą. 
Šiandien Dovydo mieste jums 
gimė Išganytojas. Jis yra Vieš 
pats Mesijas. Ir štai jums ženk 
las: rasite kūdiki, suvystytą vys
tyklais ir paguldytą ėdžiose" 
(Lk.2,10 12).

Piemenys atrado viską, kaip 
penis angelas buvo kalbėjęs.

..Jie apsakė kas jiems buvo 
pranešta apie šitą kūdikį. O vi
si žmones, kurie girdėjo, stebė
josi piemenų pasakojimu" <I-k. 
2.17 IK) Piemenys su dideliu

rūpesčiu ieškojo ir surado namą, 
kurio savininkai priėmė šv. Šei
mynėlę, kai dar kūdikėlis Jėzus 
kentėjo šaltį, nes šaltas vėjas 
užuovėjoj veržėsi iš visų pusių.

Tame naitielyje'šv. Šeimynėlė 
išgyveno iki atkeliavo j Jeruzalę 
išminčiai iš Rytų šalies ir klau
sinėjo, kur yra gimusis Žydų ka
ralius. Jie užėjo teirautis į ka
raliaus Erodo dvarą. Jų suprati
mu, ypatingas karalaitis turėjo 
gimti karaliaus dvare. Jie Ero
dui papasakojo,apie kelionę ir 
ypatingą žvaigždę, kuri juos at
vedė net iki Jeruzalės. Erodas 
sunerimo ir, sukvietęs slapčia 
kunigus ir Rašto aiškintojus, 
teiravosi, kur turėjo gimti Mesi 
jas Šie atsakė, kad pagal pra
našystes Jis turėjo gimti Betlie
juje. Tada Erodas, siųsdamas iš
minčius į Betliejų, klastingai 
jiems kalbėjo: „Keliaukite ir 
viską sužinokite apie kūdikį. 
Radę praneškite man, kad ir aš 
nuvykęs jį pagarbinčiau" (Mt. 
2,8). Erodas betgi buvo nutaręs 
kūdikį nužudyti.

Išminčiams vėl pasirodė 
žvaigždė, kuri sustojo ties ta vie
ta. kur buvo kūdikis. Išminčiai. 
..įžengę i namus, pamatė kūdi
kį su motina Marija ir, parpuolę 
ant žemės, jį pagarbino. Paskui 
jie atidengė savo brangenybių 
dėžutės ir davė jam dovanų: 
aukso, smilkalų ir miros. Sapne 
įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu 
keliu pasuko į savo kraštą" 
(Mt 2,11 12).

Išminčių atsilankymo metu 
Jėzuliukas buvo jau beveik 
vienerių metų. Su Marijos 
pagalba buvo pradėjęs vaikš
čioti. Pirmuosius žingsnelius 
žengti Marija Jam padėjo. Vi 
siems buvo didelis džiaugsmas, 
kai vaikelis Jėzus vienas bandė 
paeiti ir vis pargriūdavo. Šitai 
stebėdami, turbūt visi angelai 
danguje džiaugėsi ir juokėsi, pa
garbiai sakydami: ..Mūsų įsikū
nijęs Dievas pargriuvo".

Gal kas pasakys, kad dangu
je nėra juoko ir angelai negali 
juoktis. Šventajame Rašte daug 
kartu paminėta, kad Dievas juo 
kiasi. Prisimenu Angelicum Šv. 
Tomo universiteto profesoriaus 
Tocafondi vieną paskaitą, kurio
je buvo paminėta, kaip šv. To 
mas aptaria žmogų, sakydamas, 
jog jis yra protingas gyvulys, 
kuris gali juokt is. Tocafondi pa
aiškino. kad tik protinga būtis 
gali juoktis. Tada studentui 
paklausė, ar ir angelai juokiasi. 
Per visa paskaitą buvo išsiaiš
kinta. kad juoko pagrindas glū
di kontrastinių (priešingų) są
vokų santykio pažinime. Juokas 
yra žmogaus vidinio džiaugsmo 
apraiška. Dangus turėtų būti vi
sokio džiaugsmo vieta.

Galbūt ir buvę angelai — pik 
tokios dvasios — juokėsi, 
priekaištaudamos Dievui: „Štai

Tavo Sūnus negali paeiti. Mes 
Jų negarbinome ir negarbinsi
me”. Danguje kūrybos pradžioje 
iškilo didelis maištas prieš Die
vo nutarimą įsikūnyti žmoguje. 
Liuciferio suvedžioti, angelai at
sisakė tokį Dievą garbinti, nes 
jiems atrodė, kad jie patys yra 
kaip dievai. Todėl iš Dievo aki
vaizdos jie turėjo pasišalinti. Jie 
buvo ištremti iš dangaus vi
siems amžiams.

Gal čia ir yra pikto problemos 
pradžia. Piktosios dvasios visais 
būdais stengėsi, kad neįvyktų 
Dievo Sūnaus įsikūnijimas. O 
jeigu įvyks, kad nebūtų sėkmin
gas. Todėl jau pirmuosius mūsų 
tėvus sugundė nepaklausyti 
Dievo, kad visa žmonijos giminė 
taptų neverta to Įsikūnijimo. 
Dabar kaip tik visa žmonija liu
dija tą blogį, kuris atėjo per 
nuodėmę. Šv. Povilas sako, kad 
per nuodėmę atėjo į pasaulį mir
tis. Taigi ir yra žmonijos didy
sis blogis, kad kiekvienas žmo
gus turi numirti.

Betgi visa tai atsitiko su Die
vo visuotine valia ir Jo leidimu, 
kad iš blogio kiltų didesnis 
gėris. Tai yra Jo didžiausia 
kūryba, kad pats Dievas įsikū
nijo ir tapo žmogumi.

Su piktosios dvasios įkvėpimu 
ir veikimu Erodas nutarė nu
žudyti kūdikį, apie kurį an
gelas gimimo naktį skelbė pie
menims, kad gimė visos tau
tos džiaugsmui žmonių Išga
nytojas (Lk.2,11). Šitoje 
piktosios-dvasios ir jos įkvėptų 
žmonių kovoje su Dievu yra 
nuostabu tai, kad Dievas 
palieka mažytį kūdikį dviejų 
žmonių, Murijos ir Juozapo, glo
bai. Dievas tarsi būtų išsigan
dęs seno Erodo. Jis siunčia an 
gėlą perspėti Juozapą, liepia 
jam pasiimti Mariją ir vaikelį 
Jėzų, ir tuojau bėgti į Egiptą.

Marija ir Juozapas be galo 
norėjo grįžti į Nazaretą, kur 
Juozapas buvo lopšelį padaręs, 
Mprijos namelį išdailinęs. Tenai 
Marija Alfejaus (Juozapo brolio) 
žmona darželį, gėles ir šaltinėlį 
pritūrėjo, o štai reikia bėgti į 
Egiptą, kad Erodas Jėzulio ne
nužudytų. Kelionė tolima ir il- 
gaj.Šventa šeimynėlė turi pra
dėki tremtinių gyvenimą sveti
moje šalyje, kur jai nėra nė 
vieno pažįstamo žmogaus. Ke
lionei ir gyvenimo pradžiai Juo
zapas turėjo šiek tiek turtelio iš 
to, ką išminčiai Jėzui dovanojo, 
ką,Zacharijas atvežė iš savo na
mų. Jis buvo Elzbietos, Marijos 
pusseserės vyras, ne per toli nuo1 
Jeruzalės gyveno ir buvo kuni
gas Jeruzalės šventovėje. Ir pie 
menys sunešė daug dovanų. 
Vaikelis Jėzus buvo jau gerai 
prižiūrimas.

Egipte šv. Šeimynėlė išgyveno 
apie 5 metus, iki Erodas mirė. 
Apokrifų evangelija visokių bū
tų ir nebūtų įvykių pripasakoja, 
bet Jėzaus gyvenimas buvo kaip 
ir visų kitų vaikų tremtyje. Jis 
daugiausia laikėsi prie Motinos, 
o Juozapas savo amatu uždirbo 
kuklų pragyvenimą. Jėzus, kaip 
ir kiti jo amžiaus vaikai, su ku 
riais Jis žaisdavo, užsigaudavo, 
pargriūdavo, susižeisdavo. Egip
te yra daug kaktusų. Jėzulis 
rankeles susibadydavo ir rody
davo Mamytei pirščiuką su pa
šinu. Motina, pašiną išėmus, 
pirščiukus Jam išbučiuodavo ir 
Jį nuramindavo, bet niekad ne
pamiršo, ką jai Simeonas kalbė
jo: „Štai šis skirtas daugelio 
Izraelyje nupuolimui ir atsikė
limui. Jis bus prieštaravimo 
ženklas, ir tavo pačios sielą per
vers kalavijas” (Lk.2,34-35).

Graudžiai ir kaip didžioji mįs
lė skamba Šv. Rašto žodžiai mū
sų sieloje: „Jam sutverta visa, 
kas vra danguje ir žemeje, kas 
regima ir neregima" < Kol. 1,16). 
„Jis buvo pasaulyje, ir pasaulis 
per Jį atsiradęs, bet pasaulis Jo 
nepažino. Pas savuosius atėjo, o 
savieji Jo nepriėmė” (Jn. 1,10- 
11).

Visa kūrinija atsirado per Jį 
ir Jam, kad Dievas galėtu įsikū
nyti ir gyventi tarp savo žmo
nių.

ŠEIMOS ŠVENTĖ
„Krikštydamas tave, vardan 

Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios 
Dvasios... krikštiju tave Rai 
mundo Dovydo vardu ir meldžiu 
Dievą, kad eitum šviesiu,, tei
singu krikščionybės keliu. 
Krikštu neleis Raimundui 
Dovydui paklysti ir tegul jis 
eina doru keliu, tegul Dievo 
akys saugoja jį nuo viso pikto", 
— šiais žodžiais kunigas A. 
Saulaitis, SJ, lydėjo pirmagimį 
Beatričės ir Lino Čepelės sūnų 
į mūsų garbingųjų protėvių 
krikštą, į Jėzaus Kristaus 
Bažnyčią, į taikos ir meilės 
karalystę.

Lapkričio 18 d. Palaiminto 
Jurgio Matulaičio misijoje, 
Lemonte, įvyko Raimundo 
Dovydo krikštas. Krikšto 
sakramentą suteikė kun. A. 
Saulaitis, SJ, krikšto tėvai — 
Violeta Urba — Beatričės sesuo 
ir Charles Duncan — Lino drau
gas, atnešė kūdikėlį prie alto
riaus. Raimundas Dovydas buvo 
aprėdytas gražiu, tautiniais raš
tais austu, rūbeliu, kurio prie
kis nusagstytas gintaro 
sagutėmis ir papuoštas gintaro 
kryželiu, jo mamos Beatričės 
atsivežtu iš Kryžių kalno Lietu
voje.

Krikšto apeigų metu Beatri 
čės ir Lino artimi draugai, Vitas 
ir Laura Lukošiūnai, skaitė 
Evangelijos skaitinius ir taip, 
giminių bei artimųjų apsuptas, 
Raimundas Dovydas buvo at
vestas į krikščioniškąjį kelią, 
kuris buvo Evangelijos šviesa 
nušviestas.

Po krikšto apeigų visi svečiai 
pakviesti į vaišių puotą, kuri Gražina Sturonienė

Raimundo Dovydo tepeles krikštynų metu. Iš kaires: kun Antanas Saulai 
tis, SJ. tėvas Linas tepelė, krikšto mama Violeta Urbienė (su Raimundu L)<> 
vydul, mama Beatriče ir krikšto tėvas Charles Duncan.

American Travel Service
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Nevv York..................... .........  $580.00
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Per minutę pasaulyje par
duodama 110,000 laikraščių bei 
žurnalų.

įvyko Ateitininkų namuose. 
Pradžioje — Beatričės vaikystės 
ir jaunystės dienų draugė Alek
sandra Gražytė, poetišku žo
džiu, mažajam Raimundėliui 
linkėjo augti sveiku, protingu, 
mokėti savo protėvių kalbą, pa
pročius ir istoriją, ji linkėjo Rai
mundėliui — būti kompiuterių 
mokslininku ir žinovu, linkėjo 
— eiti žuvauti ir pagauti di
džiausią žuvį ir, reikalui esant, 
apsiginti, mokant karate. Visą 
tai daryti taip, kaip jo tėvelis 
Linas.

Puotos dalyviai buvo sužavėti 
gražiais Aleksandros Gražytės 
linkėjimais ir pabaigoje — „Il
giausių metų”. Taip pat buvo 
gautas pranešimas iš Lietuvos, 
kad Raimundo Dovydo krikšto 
metu Vilniuje Aušros Vartuose 
buvo uždegta žvakutė mažylio 
intencija.

Po to mama Beatričė ir tėvelis 
Linas padėkojo kunigui A. Sau- 
laičiui, SJ, krikšto tėvams — 
Violetai ir Charles, Vitui ir 
Laurai Lukošiūnams, Alek
sandrai ir visiems svečiams už 
maldas, linkėjimus, visas gėry
bes. Kunigui A. Saulaičiui 
palaiminus maistą. Visi pradėjo 
vaišintis, o mažasis Raimun- 
dėlis saldžiu miegu nukeliavo į 
sapnų pasaulį.

Pabaigoje — pabendravę ir pa
silinksminę — svečiai skirstėsi 
namo, vėl linkėdami Rai
mundui Dovydui šviesiausių 
Saulės spindulių, kurie šviestų 
jam, net ir apsiniaukusiomis jo 
gyvenimo dienomis.
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PAGALBA PELESOS 

LIETUVIUKAMS
Pelesos kraštas - tai Pietry- batų ir drabužių, kad galėtų

♦

*
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čių Lietuvos etninės žemės su 
■daugeliu tokių kaip Pelesa 
;kaimų ir stambesnių gyven- 
,'viečių, o taip pat su Gardino, 
Naugarduko, Lydos miestais. 
■Visų minėtų kraštų 1920 m. 
^okupavo Lenkija. Čia gyveno 
beveik vien lietuvių tautybės 
žmonės, tačiau istorinės aplin
kybės nepalankiai paveikė na
cionalinę šio krašto gyventojų 
sudėtį. Polonizuodama kraštų, 
lenkų valdžia varžė gimtosios 
lietuvių kalbos vartojimą ir tau
tinės lietuvių kultūros puose
lėjimą. Baigiamasis akcentas 
buvo Pelesos lietuvių mokyklos 
uždarymas 1932 m. Nuo 1940 
m. kraštas buvo rusinamas, 
sovietinamas.

Matydama, kad šiam kraštui 
gresia visiškas nutautėjimas ir 
suprasdama kaip valstybinės 
reikšmės netektį, Lietuvos vy
riausybė po Nepriklausomybės 
atkūrimo 1990 m. ėmėsi lietu
vybės atgaivinimo šiame kraš
te darbo: tuometinė palanki 
Baltarusijos valdžia, prašant 
Lietuvai, leido įkurti pirmąją 
lietuviškų mokyklą Baltaru
sijoje, per trumpą laiką buvo at
statyta Pelesos Šv. Lino 
bažnyčia, buvusi paversta 
kolchozo sandėliu, pastatyti 
parapijos namai, kuriuos 1992 
m. buvo sukurta Pelesos 
lietuvių devynmetė mokykla. 
Ją pastatė, bet visai dar nebaigė 
įrengti Lietuvos valdžia. Baldus 
ir kitus mokyklai reikalingus 
būtinus daiktus suaukojo įvai
rios Lietuvos organizacijos.

Čia pastatyti trys nedideli na
mukai mokytojams. Tuose na
mukuose dar yra įsikūrusios ir 
klasės, yra čia ir lietuvių bend
ruomenės patalpa. Mokytojų 
gyvenimo ir mokymo sąlygos la
bai sunkios. Mokytojai turi po 
vieną mažą kambariuką, ku
riame galima vos tik aplink 
apsisukti, čia telpa sofa, stalas 
ir spinta. Mokyklos direktorė 
Brazauskienė Petronėlė-Tuo- 
mytė, yra politkalinio duktė, tė
vas žuvo sovietiniame lageryje. 
Mokytojai maistą gamina bend
roje virtuvėje. Nesant vietinių 
kadrų, į Pelesą dirbti buvo kvie
čiami pedagogai iš Lietuvos. 
Vieni iš pirmųjų išvyko da
bartinė mokyklos direktorė su 
vyru Jonu Brazausku. Vėliau 
jie sugebėjo atsikviesti dar 6 
pedagogus.

Tada buvo pradėta rinkti 
lietuvių kilmės vaikus. 
Sunkiausias yra mokinių ir mo
kytojų kadrų komplektavimas. 
Dėl nelengvų gyvenimo ir dar
bo sąlygų ne kiekvienas peda
gogas išdrįsta palikti namus 
Lietuvoje ir išvykti padirbėti 
Pelesoje, nors ji tik 100 km nuo 
Vilniaus.

Vaikai į mokyklą ateina dau
giausiai iš mišrių šeimų, ne
kalbantys lietuviškai. Su tėvais 
jie bendrauja gudų kalba, 
meldžiasi lenkiškai. Lietuvių 
kalbą kai kurie vaikai girdi tik 
iš savo senelių arba atvykę į 
Lietuvą pas gimines ir artimuo
sius. Kadangi įstaigose, gatvėje, 
viešose vietose kalbama tik 
baltarusiškai arba rusiškai, 
sunku prikalbinti tėvus, kad šie 
leistų savo vaikus į lietuvišką 
mokyklų. Dėl silpnos ma
terialinės bazės, turint rankose 
tik kreidų, vadovėlį ir ant sienos 
lentą, mokytojams labai sunku 
konkuruoti su vietinėmis rusiš
komis ar baltarusiškomis 
mokyklomis.

Vis dėlto Lietuvos mokytojų 
pastangos veltui nenueina. 
Pelesos lietuvių mokykla prieš 
porų metų pradėjusi savo veiklų 
su 8 mokiniais 1994 m. mokslo 
metus pradėjo jau su 32 moki
niais. Dabar mokykla užbaigusi 
trečiuosius mokslo metus šių 
metų rugsėjo mėnesiui jau 
laukia 47 mokinių. Norinčių 
lankyti būtų gal apie 125, 
tačiau didesnė jų dalis neturi
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visų laikų lankyti mokyklų, net 
ir per žiemų. Mokiniai yra nuo 
6 iki 15 metų amžiaus. Jiems 
visiems trūksta drabužių, j 
avalynės, sportinės aprangos ir | 
maisto. Klasėse trūksta mo- į 
kymosi priemonių. Čia nerasi 
jokios šiuolaikinės audeo ar 
video aparatūros. Miestelyje 
veikia tik viena parduotuvė pre
kiaujanti duona, kitokių prekių 
čia negausi. Kitokių prekių ir 
maisto produktų tenka atsivežti 
iš tolimesnių miestų. Mokytojai 
maistą vežasi iš Lietuvos.

Čia yra dar ir daugiau pro
blemų. Viena sunkiausių — 
socialiniai klausimai, pirmiau
sia — medicininis aptarnavimas 
ir jo sprendimas. Pavyzdžiui, 
jaunos moterys gimdo vaikus 
jau neturėdamos dantų. Pagy
venusius žmones daugiausia 
kamuoja sąnarių, širdies, skran
džio, nervų ir kitos ligos. Trūks
ta vaistų arba iš viso jų nėra. 
Mokykla organizuoja medikų iš 
Lietuvos vizitus į Pelesą, kurių 
metų gydytojai teikia medicini
nes konsultacijas, kuklių medi
kamentinę labdarą. Atsižvelg
dama į tokią padėtį, Lietuva 
pradėjo statyti prie mokyklos 
priestatą, kuriame turėtų 
įsikurti dar kelios klasės ir me
dicinos punktas su stomatolo
giniu kabinetu. Tačiau statyba 
vyksta labai lėtai dėl lėšų 
stokos. Pelesa — dzūkų kraštas, 
žmonės linksmo būdo, dainingi, 
tačiau dėl visiems suprantamų 
priežasčių mažai raštingi; daug 
yra nemokančių pasirašyti. 
Jiems reikia nuoširdžiai padėti, 
padėti ir gelbėti nuo visiško ir 
galutinio nutautėjimo.

Esant tokiai padėčiai Pelesoje, 
pirmieji kontaktai su šiuo kraš
tu buvo užmegzti Marijai Ru
dienei 1992 m. lankantis Lietu
voje, kai ji susitiko asmeniškai 
su kun. Krikščiukaičiu, glo
bojusiu šią parapiją ir laikiusiu 
šv. Mišias atgautoje Pelesos 
bažnytėlėje. Nuo tada BALFo 
vadovybė pradėjo organizuoti 
pagalbą Pelesos lietuviams. Čia 
ir tenka BALFui, o ypač poniai 
Marijai Rudienei pagarba už 
tai, kad jos vadovaujama ga
linga JAV labdaros organizacija 
sugebėjo laiku surasti paramos 
reikalingus lietuvius, kažkur 
net už Lietuvos ribų, lygiai, kad 
kaip ir anuomet BALFas surado 
ir nuolatos šelpė 1944 m. pasi
traukusius lietuvius Vokietijoje, 
rėmė mokinius, studentus ir 
kitus tautiečius, patekusius į 
vargą baisaus karo sūkuriuose. 
Ta pagalba Pelesos mokyklai, 
kaip tik buvo suteikta laiku ir 
efektyviai. Savaime aišku, kad 
tokiame dideliame varge, ne 
viską galima padaryti, nes 
BALFas remia ir didžiąją Lietu
vą, jos žmones, tačiau Pelesos 
mokytojams ir vaikučiams, o 
taip pat ir visiems Pelesos 
dzūkeliams mūsų nesavanau
diška JAV lietuvių parama, 
sakykim, kad ir daugiau simbo
linė, nes išsemti to viso krašto 
vargo jūrų yra neįmanoma, 
galima tik dalimis. Nors ir 
menka pagalba labai pakėlė jų 
moralinį, dvasinį stovį, pažadi
no lietuviškumų. Visu tuo 
galime tik didžiuotis ir puoselėti 
viltis jų geresniam gyvenimui. 
Čia didžiulį vaidmenį gali 
suvaidinti ir pašonėje esanti 
Lietuva, bei jos žmonės. Todėl
norėtųsi pacituoti kai kurias 
mintis ir Pelesos mokytojų užra
šytus žodžius iš laiško rašyto 
BALFo Centro valdybos pirmi
ninkei Marijai Rudienei. Štai 
keletas to laiško ištraukų: 
„Sužinojome, kad mūsų rašyto 
laiško ir banderolės Jūs nega
vote. Tai mus nepaprastai 
nuliūdino. Padėkos laiškų Jums 
išsiuntėme ir savo mokyklos 28 
vaikų pieštus atvirukus Jums 
su šv. Velykų linkėjimais. Mes 
labai apgailestaujame dėl šio 
nemalonaus nesusipratimo.

Nuoti . dr. Kazio Ambrozaičio

Nuoširdžiai Jūsų atsiprašome ir 
ateityje stengsimės naudotis tik 
Lietuvos pašto paslaugomis”.

Čia tenka pastebėti, kad kaip 
toli Baltarusijoje vyksta gyve
nimas nuo demokratijos supra
timo. Ten aiškiai dominuoja 
baltarusiškas-rusiškas šovi
nizmas, kaip ir anksčiau egzis
tuoja neapykanta lietuvišku
mui, kažkoks pavydas kaimynė t 
nei Lietuvai, kad ten gyvenama 
geriau. Todėl nenuostabu, kad 
dingsta siuntos iš Lietuvos per 
Baltarusijos paštą, o čia — iš 
Amerikos! Net laiškus išima, 
gauna dažnai tik tuščius vokus, 
todėl dabar kol kas galima, 
siunčiama per Lietuvą, kur 
žmonės nuveža siuntas.

„Pelesos krašto lietuvių bend
ruomenė, lietuvių mokyklos 
mokiniai ir pedagogai esame 
giliai sujaudinti Jūsų gerumu ir 
dosnumu. Mes širdingai dėko
jame Jums už gautas dovanas. 
Per (čia minimos tarpininkų pa
vardės) mus pasiekė 27 siun
tinių su rūbais, avalyne, saldu
mynais ir vaistais. Mūsų 
mokyklos „dailininkai”, atsi
dėkodami už dovanas, ypač už 
saldumynus, nupiešė Jums savo 
piešinukus ir labai apgailes
tauja, kad Jūs negavote. Kiek 
vėliau Jūsų dovanos pasiekė ir 
Pelesos lietuvių mokyklos peda
gogus. Nuo Jūsų pedagogams 
skirtas dovanas perdavė 
(minima pavardė). Dėkodami 
Jums ponia Marija, už visas 
dovanas ir gėrybes, mes kartu 
reiškiame dėkingumą (minimos 
perdavusiųjų pavardės) už 
geranorišką ir nesavanaudišką 
tarpininkavimą.

Jau pavasarį Jūsų dovanas

T R A N S P AK 
MAISTO SIUNTINIAI

šv. Kalėdoms
bus pristatyti Jūsų artimiesiems, jeigu užsakysite iki

gruodžio 20 d.
Aukštos kokybės maisto produktai 

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

PINIGŲ PERVEDIMAS 
Į LIETUVĄ

Paskubėkite, Kalėdoms bus.
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą 
įstaigą.
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

mes paskirstėme savo mokyklos 
mokiniams, jų tėvams ir kitoms 
lietuvių kilmės neturtingoms 
šeimoms. Įteigdami dovanas, 
mes aiškinome žmonėms apie 
BALFą,jo kilnią misiją ir pasi
aukojamą veiklą savo tautiečių 
labui. Žmonės su dėkingumu ir 
pagarba mini Jūsų ir Jūsų vado
vaujamo fondo veiklą, sutei
kiančio ne tik' materialinę 
naudą, bet ir dvasinę stiprybę 
bei tikėjimą ateitimi. (...) 
Galima pasidžiaugti, kad atsi
randa viltį teikiančių požymių 
grąžinant šio krašto žmonėms 
gimtąjį žodį, lietuvišką dainų, 
senovės lietuvių papročius ir 
tradicijas.

Priešakyje daug darbų: šiuo 
metu baigiamas statyti mo
kyklos priestatas, kuriame įkur- 
sime mokymo kabinetus, kla
ses, biblioteką, istorijos-etnogra
fijos muziejų ir medicinos 
punktą. Tikimės, kad atvyks į 
Pelesą dirbti gydytojai tokie pat 
patriotai, kaip ir mokytojai.

Pelesos lietuvių mokyklos 
pedagogų iniciatyva pavyko 
įsteigti Gardino lietuvių 
bendruomenę. Š.m. gegužės 
mėnesį sujungėme Astravo, Ly
dos, Varenavo ir Gardino rajo
nų lietuvių bendruomenes į 
susivienijimą „Tėvynė”. Jos 
pirmininku išrinktas Gardine 
gyvenantis lietuvis Algis Dir
gine ius. Jo pavaduotoju ryšiams 
su Lietuva ir kitomis šalimis iš
rinktas Pelesos lietuvių mo
kyklos mokytojas Jonas Bra
zauskas. A. Dirginčius dirba 
Gardino televizijoje ir galbūt 
ateityje iš televizijos ekrano iš
girsime lietuvišką žodį. Lie
tuvių susivienijimas „Tėvynė”

savo veiklų pradėjo 1995 m. lie
pos 15 d„ organizuodamas Žal
girio mūšio 585-jų metinių 
minėjimų ir paminklo Lietuvos 
kunigaikščiui Vytautui Didžia
jam Gardine atidengimų. Į šį 
renginį suvažiavo lietuviai iš 
aplinkinių Baltarusijos rajonų, 
o taip pat nemažai svečių iš 
Lietuvos. Iškilmės prasidėjo 
Gardino Šv. Bernardinų bažny
čioje. Šv. Mišias aukojo lotynų, 
kalba, o pamokslų sakė net keli 
kunigai: lenkų, baltarusių ir 
lietuvių kalbomis. Visiems 
išliks lietuvių kunigo Kazi
miero Žilio, dirbančio Balta
rusijos Indūros parapijoje ais
tringi žodžiai apie didingų lietu
vių praeitį ir niūrių už Lietuvos 
valstybės sienos likusių lietuvių 
dabartį ir ateitį. Čia pat bažny
čioje buvo pašventintos lietuvių 
bendruomenių trispalvės vėlia
vos. Kunigas iš Vilniaus Jonas 
Vaitonis pašventino paminklų 
Vytautui. Mūsų mokiniai 
parniūkiu papuošė dideliu 
ąžuolo vainiku, lietuviškai 
deklamavo eiles, o pagyvenę 
Pelesos krašto dainininkai 
verkdami dainavo: ‘Čia, kur 
Vytautas Didysis mus ir Vilnių 
gynė, bus per amžius, kaip ir 
buvus, Lietuva Tėvynė...’

Renginį Gardine plačiau apra
šiau ne todėl, kad norėčiau kuo 
nors pasigirti, o tam, kad pa
rodyčiau, jog nuoširdžiai, su 
viltimi ir tikėjimu, galima net 
ir pačiomis sunkiausiomis sąly
gomis daug ką nuveikti. 
BALFas mums — tokio darbo 
pavyzdys. Lietuvos okupacijos 
metais Jūs dirbote savo kilnų 
darbų, padėdami ne vienam tė
vynainiui išlikti. Mes apie tai 
pasakojame savo mokiniams ir 
rodome Jus pavyzdžiui.

Mums, Baltarusijos žemėje 
gyvenantiems lietuviams, malo
nu žinoti, kad mes nevieniši, 
kad mūsų darbu tikima ir 
esame neužmiršti. Mes ir toliau 
stengsimės auginti ir puoselėti 
prasikalusius pagarbą ir meilę 
Lietuvai, tėvų žemei, lietuviš
kam žodžiui.

Gerbiama Marija Rudiene, 
siunčiame visų Pelesos lie
tuvių nuoširdžių padėkų už 
Jūsų jautrumų ir dosnumų, o 
kartu stebimės ir didžiuojamės 
Jūsų nepailstančia energija ir 
gražiais šviesiais darbais. 
Teatlygina Jums už viskų Die
vas. Mes linkime Jums ir toliau 
skleisti meilę ir šilumą 
žmonėms, reikalingiems pagal
bos ir paramos, o Jūsų gyve
nimas tebūnie pilnas palaimos 
ir dvasinės ramybės.

Su padėka ir pagarba Jums 
Pelesos lietuvių bendruomenė ir 
lietuvių mokyklos mokinių ir 
mokytojų vardu mokyklos di
rektorė Petronėlė Brazauskie
nė”.

Baigiant šią apybraižų apie 
Pelesos krašto lietuviškų
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Susipažinkime
ĮVYKDĖ

MILIJONINĮ PROJEKTĄ
Edvardas Kęstutis Daniliūnas 

gimė Vokietijoje, Hanau a. M. 
garsioje lietuvių stovykloje, 
1946 m., „Dainavos” ansamblio 
krikštynų koncerto metu. Jo tė
velis, irgi Edvardas, tada buvo 
vienas ansamblio organizatorių.

Emigracijai prasidėjus Edvar
das Kęstutis Daniliūnas drauge 
su tėvais atvyko Londonan, 
Kanadon, kur ir prasidėjo jo 
gyvenimo keliai.

Kanados Londone baigė pra
džios ir lituanistinę mokyklą. 
Sąlygoms susiklosčius, tėvai 
jauną sūnų išsiuntė į JAV, į 
pranciškonų vadovaujamą Šv. 
Antano lietuviškąją gimnaziją, 
Kennebunkporte. Čia šalia 
mokslo Edvardas įsijungia į or
ganizacinę veiklą — vaidino 
scenos veikaluose, reiškėsi ki
tose srityse, ypač sporte.

Grįžęs Kanadon, baigė trylik
tąjį skyrių. Ir čia jis laisvalaikiu 
šoko tautinius šokius, vėl 
aktyviai reiškiasi sporte, buvo 
L.L. sporto klubo „Tauras” 
krepšinio vyrų komandos kapi
tonas.

Vakarų Ontario universitete, 
Londone, studijavo inžineriją. 
Išryškėjus jo gabumams, profe
soriai pakvietė jį talkinti, ruo
šiant ,,Wind” tunelio projektą, 
kuris buvo dalinis projektėlis 
aukščiausiam pasaulio bokštui 
— „CN Tower”, Toronte. Bokš
tas baigtas 1975 m. Jis yra 
555,35 metrų arba 1815 pėdų 
aukščio, o tuo tarpu garsusis 
Eifelio bokštas Paryžiuje yra tik 
984 pėdų aukščio. Baigęs uni
versitetą 1970 m., trejetą metų 
keliavo aplink pasaulį. Aplanke 
Indiją, Tibetą. Jo svajonė — 
pamatyti pasaulį — išsipildė. II-

mokyklą iš surinktos medžiagos 
BALFe, pasirodžius paskuti
niams neraminantiems praneši
mams spaudoje apie pla
nuojamą rusų kariuomenės įve
dimą į Pabaltijo valstybės ir 
grasinimą iš Rusijos pusės vėl 
nutaikyti raketas su bran
duolinėmis galvutėmis į buvu
sias socialistines šalis Europoje, 
jeigu bus plečiamas NATO, 
tenka labiau susimąstyti ir kon
krečiai nemažinti, bet atvirkš
čiai didinti ir intensyvinti 
BALFo veiklą, kaip galima dau
giau remti labdarą, o kartu, 
žinoma, neatsisakant budrumo 
ir kitoms lietuviškoms organi
zacijoms Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

P. Vaičekauskas

North Slde
3000 N. Milwaukee 
Tel. 312-489-4999

Far North
4801 W. Peterson 

Tel. 312-725-9500

1-(800)-342-5315

giau sustojo Australijoje. 
Sydney „Kovo” klube žaidė 
krepšinį, buvo treneriu kitų 
miestų lietuvių komandoms.

Pagaliau grįžta Kanadon, kur 
gavo darbą General Motors of 
Canada Ltd. Diesel divizijoje, 
Londone. Iš didoko skaičiaus 
prašymus padavusiųjų inžinie
rių, Edvardas Daniliūnas buvo 
vienintelis, gavęs inžinieriaus 
darbą. Sąžiningu darbu ir gabu
mais po penkerių metų tampa 
inžinerijos departamento G.M. 
Montrealyje viršininku, vyr. 
inžinieriaus pavaduotoju. 
Įvykdė bilijoninį projektą, pa
ruošiant modernų ir didžiulį 
miesto autobusą „Classic”.

Po kurio laiko jis vėl Diesel 
Londone vienas iš vadovų.

Dabar jis dirba pirmaujančioje 
Kanados erdvių bendrovėje 
„Spar Aero space, Ltd.” ir yra 
direktorius komunikacijų sis
temų ir satelitų divizijoje. Pa
skutiniu laiku bendrovės vado
vybė priėmė jo projektą, kaip 
reikia ją perorganizuoti, kad ji 
taptų ne tik kitų paramos nerei
kalaujanti, bet ir pelninga. Inž. 
Edvardas Daniliūnas tam per
organizavimui ir vadovauja.

Montrealyje universitete 
sieke magistro laipsnio, bet Lon- 
doi.-, nebuvo vakarinio kurso, 
ka.- udi,as sutrukdė. Bet G.M. 
vauovybe Edvardą profesijos 
patobulinimui siuntė į įvarius 
kuistis ir. u.iip matome, jis savo 
energija. gan amais yra pasiekęs 
aukštų po/ c u. Ir dabar suran
da progų ir lamo atiduoti duokle 
ir lietuviškajai veiklai.

Jurgis Janušaitis

VILNIUJE KURIASI 
KINIEČIU MIESTAS

Vilniuje dirbantys kiniečiai 

teigia, kad jų kvartalas — „Chi- 

naTown” Vilniuje kuriasi Nau

garduko ir Algirdo gatvių ra

jone. Čia statoma ir Kinijos am

basada. Anksčiau šioje miesto 

dalyje buvo labai mažai parduo

tuvių, nebuvo nė vienos kavi

nės, prieš karą statyti namai 

buvo labai apšiurę. Didžiausios 

šios miesto dalies įžymybes bu

vo Vilniaus universiteto Chemi

jos ir Matematikos fakultetai 

bei baldų parduotuvė. Dabar čia 

jau yra brangios rūbų parduotu

vės, daugybė maisto ir kitokių 

krautuvių, kuriasi bankai.

Lietuvoje jau yra astuoni ki

niečių restoranai: keturi Vilniu

je, du Kaune, po vieną Šiauliuo

se ir Panevėžyje. Oficialiai Lie

tuvoje dirba 16 kiniečių.

Ten Ir atgal

Vilnius $540
Riga $540
Tallinn $540
Minsk $540

Į vieną pusę

Vilnius $380
Riga $380
Tallinn $380
Minsk $380
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

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

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ

ŠALIES PRAMONĖS 

BŪKLĖ

Socialinių mokslų daktaras 
Antanas Petrauskas „Lietuvos 
aide” aprašė šalies pramonės 
būklę. Teigė, kad apie 70 proc. 
vidaus rinkos sudaro vietiniai 
gaminiai, o maisto prekės net 
80 proc., kad dėl padidėjusios 
importo vidaus rinkoje jau pra
rado paklausą vietiniai magne
tofonai, kilimai, kultūrinės 
paskirties prekės, sintetiniai 
skalbikliai, muilas ir avalynė. 
Lietuvoje iškelta per 60 bankro
to bylų, daug jų dėl įsiskolinimo 
valstybei. Ypač sunkiojoje padė
tyje yra Kauno firma „Banga” 
ir Šiaulių „Tauras”. Šių įmonių 
skolos beveik du kartus viršija 
jų balansuose apskaičiuotą tur
tą, o darbuotojams nemokėtas 
atlyginimas net už 7-11 mė
nesių.

Valstybinėje investicijų pro
gramoje (1995-97 m.) numatyta 
investuoti į gamyklas ir preky
bos įmones apie 570 mln dole
rių. Valdžios pareigūnai tikisi, 
kad iš jų apie 80 proc. sudarys 
užsienio paskolos ir investicijos 
į bendras ir užsienio kapitalo 
įmones. Tačiau A. Petrauskas 
baiminasi, kad tokių užsienio 
investicijų galima nesusilaukti. 
Analogiškoje 1993-95 metų pro
gramoje buvo numatyta sutelkti 
iš vyriausybės garantuojamų 
paskolų 166 mln dolerių, bet per 
tą laikotarpį tegavo vos 35 mln 
dolerių. Straipsnio autorius 
skatina steigti bendras su užsie
niu bendroves ir duoti prioritetą 
investicijoms į eksportinių pre
kių gamyklas.

KYLA NEKILNOJAMO 

TURTO KAINOS

„Diena” rašo, kad vis dar kyla 
Lietuvoje butų, namų ir žemės 
kainos. Vidutinis vieno kam
bario butas Kaune kainuoja 
20-26,000 litų. (apie 5,400 
dolerių), tai 2,000 litų brangiau, 
negu kainavo pavasarį. Vilniu
je tokie butai per metus 
pabrango 4,000 litų Klaipėdoje 
— beveik 7,000. Butai brangsta, 
nes naujų mažai stato. Valdiška 
statyba merdi dėl lėšų stokos, o 
privačių asmenų statybos irgi 
sumažėjo dėl didėjančių išlaidų. 
Manoma, kad butai pabrango ir 
dėl užsieniečių, panorusių laiki
nai ar nuolat gyventi Lietuvo
je, antplūdžio, ypač Vilniuje ir 
Klaipėdoje.

Turtingi žmonės vis daugiau 
investuoja pinigų į daugiabu
čius namus, ilgainiui tikėda- 
miesti tapti jų savininkais. Itin 
paklausūs pirmieji ir paskuti
nieji aukštai.

Didžiausias pagyvėjimas šie
met juntamas žemės rinkoje. 
Per mėnesį pasikeičia vidutiniš
kai apie tūkstantį sklypų šeimi
ninkų. Paklausiausi 2-3 ha. 
Vieno ha kaina apie 300 dolerių. 
Žemės sklypai brangiausi mies
tuose. Palangoje — 7,000 dolerių 
už arą, Vilniuje — apie 4,000 
dolerių už arą.

TRŪKSTA GRŪDŲ

„Lietuvos aidas” aprašė, kaip 
Lietuva tapo „chroniška” grūdų 
importuotoja. Per visus penke
rius metus po nepriklausomy
bės atkūrimo, Lietuva gaudavo 
kaip labdarą ir pirkdavo grū
dus. Per pastaruosius 3 metus 
grūdams pirkti buvo paskolin
ta ir išleista beveik 49 mln 
dolerių.

Dėl to, kad pernai ir užpernai 
grūdų perdirbimo įmonės nepir
ko vietinių miežių, žemdirbiai

jų nebesėjo. Todėl šį rudenį į 
Lietuvą atslinko pašarinių grū
dų deficitas. Gyvulininkystei ir 
paukštynams reikia apie 400, 
000 tonų pašarų. Tačiau iš Lie
tuvos žemdirbių tikimasi su
pirkti tiktai apie 100,000 tonų. 
Kitus reikės importuoti.

Apie pusė grūdų perdirbimo 
įmonių jau stovi be darbo. Paša
rinių grūdų kainos kyla. Dėl to 
pabrango kiauliena, paukštiena 
ir kiaušiniai.

STENGSIS SUJUNGTI 
ENERGETIKOS SISTEMAS

Lietuvos ir Lenkijos energeti
kai nutarė aktyviau stengtis su
jungti dviejų šalių elektros 
energetikos sistemas, rašė „Lie
tuvos rytas”. Susitarė. kad 
aukštos įtampos elektros per
davimo linija būtų tiesiama nuo 
Alytaus iki Elko Lenkijoje. Jei 
sistemos būtų sujungtos, Lietu
vai atsirastų galimybė ekspor
tuoti savo elektros energijos 
perteklių į Vakarų Europą. 
Manoma, kad projektą įvykdyti 
reikėtų bent 100 mln dolerių.

JAV bendrovė „Plūs Energy 
Group” jau pasirašė ketinimo 
protokolą su bendrove „Lietu
vos energija”. Ji siūlė ieškoti 
finansavimo šaltinių tiesti 
įtampos liniją į Lenkija, moder
nizuoti Lietuvos elektrines ir 
baigti statyti Kruonio hidroaku- 
muliacinę elektrinę.

NORI APSIDRAUSTI NUO 
RIZIKOS

„Lietuvos rytas” rašė, kad 
nuo šių metų vasario „Mažeikių 
nafta” apskritai nėra ap
drausta. Anksčiau ji buvo drau
džiama valstybės, tačiau nė 
vieno nelaimingo atsitikimo 
atveju įmonė jokių draudimo 
kompensacijų iš valstybės nėra 
gavusi. Dabar įmonė vėl ketina 
apsidrausti, nes, suteikiant 
kreditus, finansų įstaigos reika
lauja bent minimalaus draudi
mo. Tai reikštų, kad įmonė tu
rėtų apdrausti ketinamą pirkti 
naftą ir naftos produktus, laiko
mus rezervuose. Minimalus mo
kestis būtų apie 20-30,000 
dolerių per metus.

Anglų brokerinė draudimo 
bendrovė „Sedgwick Energy 
Ltd”. tarpininkauja tarp įmonės 
ir draudimo bendrovių sudaryti 
draudos sandėrį. Priklausomai 
nuo dar nenustatytos draudžia
mos sumos, galėtų apdrausti 
nuo 10 iki 30 draudimo firmų. 
„Lietuvos rytas” teigė, kad 
„Sedgwick Energy Ltd.” įverti
no „Mažeikių naftą” kaip vidu
tinio rizikos laipsnio įmonę.

SKUNDAI DĖL 
KLAIPĖDOS UOSTO

„Respublika” neseniai aprašė 
pasikalbėjimą su Klaipėdos uos
to krovimo firmos „Fertex Tran- 
sDort” steigėju ir direktorium 
Igor Udovickiu. Jis sakė, kad 
Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, 
Vidurinės Azijos prekėms nėra 
trumpesnio ir ekonomiškesnio 
kelio į Vakarų Europą, negu per 
Lietuvą. Tvirtėjanti posovieti
nių respublikų ekonomika ska
tins krovinių srauto judėjimą, ir 
be Klaipėdos uosto jiems ne
pavyks išsiversti.

„Fertex” direktorius manė, 
kad vien jo firma galėtų pati ap
doroti apie pusę milijono tonų 
biriųjų krovinių (pvz., grūdus, 
trąšas) per metus, uždirbant 
Lietuvai apie 5 mln. dolerių. 
Tačiau I. Udovickis skundėsi, 
kad uostas neišnaudoja savo 
turimų galimybių. Teigė, kad

uosto techninės galimybės lei
džia per mėnesį pakrauti iki 
100,000 tonų vien biriųjų krovi
nių, o nepasiekta nė pusės to 
kiekio. Kai per pirmą metų 
pusmetį Latvijos uostai trečda
liu padidino krovinių apdoroji
mą, Klaipėdos uosto rodiklis 
sumažėjo.

Dėl šios padėties kalti yra 
valstybės valdininkai. Udovic
kis minėjo, kad sunku ben
dradarbiauti su muitine, kad 
nesuderinti importo ir tranzito 
įstatymai, ir kad krovinių tari
fai neskatina konkurencijos su 
kitais uostais.

SKALBIMO MAŠINŲ 

GAMYKLA KLESTI

Alytaus pramoninių skalbimo 
mašinų gamykla „Astra” įveikė 
krizę ir dabar klesti, rašė 
„Lietuvos rytas”. Įmonė per 
metus pagamina daugiau kaip 
1,000 įvairaus pajėgumo skalbi
mo mašinų, kurios kainuoja nuo 
6 iki 15,000 litų. Jų klientai — 
viešbučiai, ligoninės. Ekspor
tuojama į 15 šalių. Nuo ateinan
čių metų „Astra” ketina pasiū
lyti Lietuvoje dar mažai papli
tusią prekybos formą — išperka
mąją nuomą.

STIKLO GAMYKLA BUS 

DALINAI PRIVATIZUOTA

„Panevėžio stiklas” per
siregistruoja iš valstybinės į 
akcinę bendrovę, rašo „Verslo 
žinios”. Įmonė liks valdžios 
kontrolėje, nes joje bus 70 proc. 
valstybės kapitalo. Likusios 
akcijos bus parduotos priva
tiems asmenims. Pagal žinovų 
skaičiavimus, „Panevėžio stik
las” yra vertas apie 153 mln 
litų. Įmonė skaitosi rentabili ir 
perspektyvi. Jos 80 proc. pro
dukcijos yra eksportuojama. 
Tarp kitų produktų, ši įmonė 
gamina palengvinto stiklo bute
lius, lakštus, neperšaunamą 
stiklą, ir trisluoksnį stiklą 
automobiliams.

ŠALČIAI PAGYVINO 

PREKYBĄ ŽVĖRELIŲ 

KAILIAIS

Radviliškio rajono Šeduvos 
žvėrininkystės bendrovės sandė
liai jau tušti — visos šiais metais 
užaugintos audinės parduotos. 
Audinių kailiai šiais metais 
ypač populiarūs Rusijoje. Ten 
juos visus Lietuvos verslininkai 
ir išveža, rašo „Lietuvos rytas”.

„Aš abejoju, ar mes sulauksi
me kailių aukcionų Europoje — 
pas mane iš viso pasaulio va
žiuoja kailių pirkliai ir derasi, 
kad kailius jiems parduočiau 
dar prieš aukcioną, nes jame 
pirkliai uždirba 10-12 proc. 
mažiau”, sako Kretingos žvėri
ninkystės bendrovės direktorius

išauginama apie 52,000 lapių ir 
216,000 audinių.

Šeduvos žvėrelių augintojai 
visus žydrųjų lapių kailius par
duoda Helsinkio bei Kopenha
gos aukcionuose. Šiemet įvyko 
kol kas tik vienas Kopenhagos 
aukcionas. Šeduviškiai mano, 
kad šiemet nesulauks pagrindi
nių aukcionų ir kailius parduos 
anksčiau ir brangiau, negu 
aukcionuose.

Iš Kretingos žvėrininkystės 
bendrovės šiemet verslininkai 
kailius irgi perka brangiau 
negu pernai. Paprastai jie 
kailius parduodavo Helsinkio , 
Londono, Kopenhagos, ir Sankt 
Peterburgo aukcionuose. Ben
drovės direktorius A. Lapė 
neseniai lankėsi Pietų Korėjoje, 
kur tarėsi dėl lapių kailių 
eksporto į tą šalį. Gruodžio mėn. 
iš Seulo į Lietuvą atvyks vers
lininkai, kurie norėtų sudaryti 
kailių eksporto sutartį 10 metų.

„EKRANAS” VĖL 

NUŠVINTA

Nors Panevėžio bendrovę 
„Ekranas” dar iki 2000-ųjų 
metų slėgs 60 mln. litų skola, 
per 9 šių metų mėnesius gamyk
la turėjo pelno, o susiradusi 
partnerį tikisi gaminti vakarie
tiškų standartų kineskopus, 
rašo „Verslo žinios”.

Nuspręsta išleisti 2 mln. ak
cijų, kurios bus platinamos 
viešuoju būdu. „Ekrano” gene
ralinis direktorius Eimutis 
Žvybas norėtų, kad akcijas nu
pirktų užsienio investuotojai. 
Pasak jo, šiuo metu deramasi su 
3 firmom, tačiau realiausias 
kandidatas — kol kas neįvardin
ta Pietų Korėjos telekomunika
cinės technikos korporacija ar
ba stambi investicinė firma. 
„Verslo žinių” duomenimis, tai 
korporacija „Gold Star”. Tiki
masi, kad įsigijus naują partne
rį, po 2-3 metų bus gaminami 54 
cm įstrižainės plokšti su juoda 
matrica kineskopai.

97 proc. „Ekrano” produkcijos
— televizorių kineskopai. 3 proc.
— stiklo indai, kurių net 98 
proc. panevėžiečiai parduoda 
Prancūzijoje, Belgijoje, Olan
dijoje.

Anot E. Žvybo, 80-85 proc. ki
neskopų bendrovė pagal kon
traktus eksportuoja į televizorių 
gamyklas Italijoje, Prancūzijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Turkijoje, 
Argentinoje, Brazilijoje, Indijo
je. Iš likusių 15-20 proc. pateikia 
Šiaulių televizorių gaminto
jams, kiti keliauja į Maskvos, 
Minsko ir Kijevo gamyklas.

NAGRINĖJAMA BYLA

„Lietuvos rytas” rašė, kad 
lapkričio viduryje policija 
padarė apie 100 kratų su kre
dito banku susijusių asmenų 
namuose ir firmose. Vilniaus

patvirtino, kad pagrindinis 
kratų tikslas — uždėti areštą 
banko dukterinių firmų vadovų 
bei jų giminaičių turtui, kad 
būtų galima grąžinti pinigus 
indėlininkams.

Kredito banko steigėja ir 
pagrindinė savininkė yra firma 
VAC, kuri savo bankui yra sko
linga 18 mln litų (indėlinin
kams bankas yra skolingas apie 
12 mln litų). Firmos VAC pre
zidentas V. Kliukovskis pagar
sėjo po skandalo su Kanados 
piliete R. Epštein Paul. Ši 
moteris, suklastojusi dokumen
tus, neteisėtai pasisavino di
džiulį pastatą Vilniaus centre ir 
už 300,000 litų jį pardavė Kliu
kovskiui. Spalio mėn. teismas 
namo pirkimo ir pardavimo su 
tartį pripažino negaliojančia ir 
pastatą grąžino Vilniaus miesto 
savivaldybei.

Vienintelis Lietuvoje deg
tukų fabrikas „Liepsna” Kaune 
per mėnesį pagamina 8 mln. 
degtukų dėžučių. Lietuviškų 
degtukų dėžutė be prekybinio 
antkainio kainuoja 5.5 cento. 
Mėnesinė apyvarta įmonėje — 4 
mln. litų. Degtukų gamyba nėra 
nuostolinga, tačiau neleidžia 
kaupti lėšų gamybai atnaujinti. 
Sunkiausia konkuruoti su pi
gesniais rusiškais degtukais. 
Lietuvos rinką užplūdo latvių, 
estų, baltarusių ir rusų degtu
kai.

Rima Jakutytė

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

. REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

atskiru įėjimu antrame aukšte.
Teirautis: 312-925-7428 Išnuomojamas apšildomas 4 

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

IEŠKO DARBO

Gail. sesuo ieško darbo. Gali slaugyti 
ligonius arba prižiūrėti vaikus.

Tel. 708-257-6149.

MISCELLANEOUS

Antanas Lapė.
Lietuvoje yra 13 žvėrininkys- miesto vyriausiojo policijos 

komisariato ekonominių nusi-tės ūkių, kuriuose auginamos 
audinės bei juodsidabrės ir 
šiaurės žydrosios lapės. Kasmet

kaitimų tyrimų skyriaus komi
saras R. Bleizgys laikraščiui

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!

20 svarų statinaitė — $33 
8 svarų statinaitė — $19 

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

Pristatome UPS
PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 

GE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tel.: 312-776-1466

Išnuomojame liet. apyl. res
toraną su pilnai įrengta virtuve 
asmeniui, patyrusiam restora
no administravime. Teirautis 
angliškai arba lietuviškai. Tel. 
708-257-5841 arba 708-257-8925.

Linksmų švenčių visiems 
B & D Lounge 
klientams linki 

YUGO
Sekančius du savaitgalius groįa"Broliai"

Tel. 312-925-6264

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

BULK MAIL SERVICE
Licensed & Insured 
Saulius Matulevičius
Tai. 312-247-1651

HELP VVANTED

Gėrimų parduotuvei-barui reika
lingas kasininkas; 8 vai. darbas. 
Rimti ir sąžiningi prašome kreiptis:
B & D Liųuors, 6600 S. Kedzie, 
Chicago.

Reikalinga „Sočiai IVorker”. Pilnos savai
tes darbas dvikalbėje institucijoje. Geras 
atlyginimas su puikiais priedais. Reikia 
turėti BSVV ar MSVV. Pageidautina patirtis 
su ligoniais (Nursing Home) ir pažinimas 
valdžios reikalavimų. Siųsti aprašymą sa
vo darbo patirties: Administrator, Matu
laitis Nursing Home, tOThurber Rd., Put- 
nam, CT 06260.

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Baki

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

Mlo« Tauttežlal,
Jeigu turite arba ruošiatės turėti Lie
tuvos pilietybę, galite labai pigiai nu
sipirkti gražioje vietoje (ant Partekės 
upelio kranto) mūrinį dviaukfttį gy ve 
namąjį dvaro pastatą (reikalingas re
montas), jį supantį 4 ha medžių parką 
ir pageidaujamąjį dirbamosios žemės 
kiekį (iki 62 ha). Adresas: Prtonų ra
jonas, apU 3 km nuo BalMorttklo 
mlostoHo. Kelias visais metų laikais 
pravažiuojamas automobiliams Kreip
us JAV t>4«. (706) MS 8283 Uotu 
voja: Vilnius 011-370-2-76-17-55 
apie 20 vai Europos laiku

Galiu prižiūrėti seną žmogų 
savo penkių kambarių bute.

Verdu cepelinus.
, Skambinti: 312-523-5972.

j SIŪLOME DARBUS1

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

Ali Care
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

Ieškoma moteris prižiūrėti vyresnio 
amžiaus žmogų, gyvenantį Čikagoje, 

arti „Draugo". Tel. 312-767-9866.



JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

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

ŠVENČIŲ DOVANOS
Apgaulė gali turėti daug for

mų, bet jos tikslas yra vienas: 
išvilioti iš jūsų pinigus. Apgau
lė, kokia ji bebūtų, yra negai
lestinga, nes jos taikiniai yra 
žmonės, kurie mažiausiai sau 
gali leisti prarasti pinigus. Ge
riausias apsigynimas yra jos iš
vengimas.

Čia yra šių dienų dažniausiai 
pasitaikančių apgavysčių pa
vyzdžiai ir ką jūs galite daryti, 
kad jų išvengtumėte.

1. „Sveikiname! Jūs ką tik 
laimėjote % milijono! Jūs turite 
tik 48 vai., kitaip laimikis teks 
kitam! Paskambinkite 800-555- 
1515 numeriu, kad atsiimtumė- 
te savo laimikį!” O kai jus pa
skambinate, linksmas balsas 
paprašo jus atsiųsti 100 dol. 
čekį, kad padengtumėte „tak
sus” ir „registraciją”. Jus prašo 
mokėti kredito kortele, arba 
„certified” čekiu ir užtikrina, 
kad, kai tik gaus pinigus, jūs 
gausite savo laimikį. Bet iš 
tikrųjų atsitinka taip, kad kas 
nors pasidaro 100 dol. turtin
gesnis, o jūs — 100 dol. „leng
vesnis”.

Viena moteris kartą gavo pra
nešimą, kad ji yra didžiausios 
premijos laimėtoja. Ji paskam
bino nurodytu neapmokamu nu
meriu ir pranešė savo kredito 
kortelės galiojimo datą, kad ją 
„indentifikuotų”. Kitą mėnesį 
ji pastebėjo savo kredito 
kortelės sąskaitoje įrašyta 669 
dol. sumą už pirkinius, kurių ji 
niekada nepirko. Tos didžiosios 
premijos ji niekada nesulaukė. 
Atrodo, kad sukčiai jau turėjo 
jos kredito kortelės numerį, 
jiems-—tereikėjo tik kortelės 
galiojimo datos.

Būkite atsargūs, jei

1. Jums praneša, kad kažko
kiuose laimėjimuose jūs laimėjo
te, bet jums dar reikia užmokė
ti mokestį. Žinokite, kad teisi
niai „švarūs” ”sweepstakes” 
niekada nereikalauja pinigų iš 
laimėtojų.

2. Pranešimą gaunate telefo
nu savaitgalyje, kada dauguma 
verslo įstaigų yra uždarytos. Tai 
neleidžia atsargiam klientui pa
tikrinti. ar pranešime minima 
bendrovė yra tikra.

3. Jūs girdite vardus, panašius 
į legalių organizacijų. Dažnai tie 
vardai naudojami įvairiose kom
binacijose ir skamba taip,lyg jie 
būtų legalūs: American, Clear- 
inghouse, Digest, Publisher’s 
and Family ir pan.

4. Jūs esate raginami tuojau 
reaguoti.

Ką daryti

Niekada neduokite savo 
kredito kortelės ar asmeniškų 
čekių sąskaitos numerių, kol jūs 
nesate tikras, su kuo turite 
reikalą. Nereikia įgaliojimo raš
tu, kad būtų galima išimti pini
gus elektroniškai iš jūsų asme
ninių čekių sąskaitos, jei sakote, 
kad tai yra daroma tik pirmą ir 
vieną kartą.

Kitas apgaulės pavyzdys

„Labas! Ką tik baigiau darbą 
kaimynystėje ir pastebėjau, kad 
jūsų į garažą įvažiavimo taką 
reikia pataisyti. Man atliko 
asfalto ir aš galėčiau tai tuojau 
padaryti”.

Ateina prie jūsų durų kont- 
raktorius ir siūlosi tuojau atlikti 
pataisymus. Jei jūs sutinkate, 
jis užtepa „motor oil” ar ką nors 
panašaus ant jūsų įvažiavimo 
tako, kad užklijuotų plyšius, ar
ba užkala pora lentelių ant jūsų 
stogo, jei reikėjo stogą taisyti. 
Kai šie apgaulingi pataisymai 
yra padaryti, jis reikalauja 
didelės pinigų sumos.

Saugokitės, jei
1. Kas nors ateina prie jūsų 

durų ir sakosi turįs atliekamos 
medžiagos, kurios jūsų reikia 
pataisyti nuosavybei: asfalto, 
stogo lentelių, dažų ir pan.

2. Pasiūla už darbą atrodo per 
gera, kad būtų reali. Kai „dar
bas” atliktas, darbininkas aiš
kina, kad pirmoji kaina, kuri 
buvo jums nurodyta, buvo tik už 
medžiagas, o jam dar reikia su
mokėti už darbą.

Ką daryti?

1. Pasitikrinkite savo vieti
nėje ar valstijos „consumer - 
protection” įstaigoje, ar reikia 
leidimo kontraktoriams, daran
tiems namų pataisymus. Jei 
taip, žiūrėkite, kad jis tą leidimą 
turėtų, pirm negu leisite jam 
atlikti taisymo darbą.

2. Jei jūsų nuosavybei tikrai 
reikia pataisymų, gaukite kele- 
tos kontraktorių pasiūlas tam 
darbui atlikti.

Dar kitas pavyzdys

„Sveiki gyvi”. Aš esu Ed. 
Skambinu iš „County rescue 
squad”. Mes renkame aukas 
jaunimo programai”.

Apgaulingus aukų prašymus, 
kaip čia paminėtą, sunku susek
ti: nesąžiningas „telemarketer” 
galbūt geros organizacijos var
du, pvz., gaisrininkų ar polici
jos, renka aukas. Apgavikas 
atiduoda organizacijai tik mažą 
surinktų aukų dalį, o kartais ir 
visai nieko negrąžina.

Būkite atsargūs, jei
1. Jei skambintojas, jūsų 

paprašytas, atsisako atsiųsti 
jums informaciją apie jo atsto
vaujamą labdaros organizaciją.

2. Skambintojas siūlosi pats 
atsiimti iš jūsų pinigus, arba 
nori, kad juos pasiųstumėte į 
kokią P.O. dėžutę.

Ką daryti?

Pakabinkite telefono ragelį. 
Paskambinkite organizacijai, 
kuri „renka” pinigus, kad ji 
patvirtintų, ar iš tikro ji 
praveda piniginį vajų ir ar ji 
gauna daugumą surinktų pini
gu?

Dar vienas apgaulės 
pavyzdys

„Puikus naudotas automo
bilis. Geriausiame stovyje. La
bai žema kaina. Tokios pasiūlos 
jūs negalite atsisakyti. Skam
binkite 555-3434. Prašykite 
Ron. Nepraleiskite šios, tik 
kartą gyvenime pasitaikančios, 
progos”.

Jus sudomino šis skelbimas 
laikraštyje ir jūs paskambi
nate. Būkite atsargus, skelbėjas 
gali būti asmuo, kuris neturi 
leidimo pardavinėti automobi
lius, kuris gauna automobilį iš 
privataus asmens, per varžyti
nes, ar dar kitaip, ar vaizduoja 
pats esąs to automobilio savi
ninkas ir parduoda jums auto
mobilį. Tokiu būdu parduodami 
automobiliai beveik visada yra 
netikę, jie yra buvę avarijoje, 
turi elektroninių problemų, ar
ba jų odometras atsuktas atgal. 
Toks automobilio pardavimas 
yra nelegalus. Ir jei jūs tokį 
pirksite, neturite jokios teisinės 
apsaugos.

Wisconsin lietuviai Tautybių festivalyje, vykusiame Milwaukee, WI, prie
lietuviškų eksponatų. KT . „ „ . ..

Nuotr Ramunes Kubliutės

GALI APGAUTI

Būkite atsargūs, jei

1. Keli asmenys parduoda 
mašinas toje pačioje vietoje, 
pvz., mašinų pastatymo aikš
tėje, arba jei vienas pardavėjas 
turi parduoti daugiau negu 
vieną mašiną.

2. Tas pats telefono numeris 
pasirodo įvairiuose skelbi
muose.

3. Registracijos adresas yra

Amerikoje vidutinė šeima 
Kalėdų švenčių dovanomis 
šeimos nariams išleidžia apie 
570 dolerių. Taip sako Roper 
Starch įstaiga, kuri padarė ap 
klausinėjimą šiuo reikalu. Dalis 
tų pinigų išleidžiama geroms ir 
reikalingoms dovanoms, o kita 
— įvairiems niekams, kuriuos 
šeimos narys gal niekada ne 
naudos. Galbūt turėtumėte pa
galvoti apie kitokias dovanas 
kai kuriems savo šeimos na
riams.

Piniginės dovanos kai kuriose 
šeimose yra jau pasidarę tradici 
ja. Taip pat piniginės dovanos 
turi daug gerų savybių, būtent 
dovanos davėjui daug laiko 
nereikia praleisti perpildytose 
prekyvietėse, ieškant tinkamų 
dovanų; antra — gavėjas bus 
visada patenkintas, gavęs pi 
nigus; trečia — piniginė dovana 
gali turėti ir mokomos vertės. 
Pvz., jūs jaunuoliui Kalėdų 
dovanai duodate „stock”-ir 
paaiškinate, kaip jie auga, kaip 
jis gali juos sekti ir pan. Sis 
jaunuolis susidomės tuo dalyku 
ir ateityje, užuot bereikalingai 
išleidęs pinigus kokiem niekam, 
pats pradės taupyti ir pirkti 
„stocks”.

Piniginės dovanos taip pat 
turi būti gerai suplanuotos, 
sako finansiniai patarėjai. Čia 
keletas patarimų, kuriuos siūlo 
ekspertai piniginių dovanu da
vėjams.

Pasinaudokite metinių dova
nų mokesčių nurašymu.

Jūs ir jūsų sutuoktinis, kiek 
vienas galite kasmet duoti 
neapmokestinamų dovanų po 
10,000 dol.

Kaip tas jums padeda? Jūs 
savo palikime galite palikti 
600,000 dol. neapmokestinamo 
turto. Kas bus daugiau už šia 
sumą, bus IRS apdėta mokės 
čiais, kurie gali siekti iki 55r/f.

skirtingas nuo susitikimo vie 
tos.

4. Pardavėjas nori sutikti jus 
mašinų taisymo dirbtuvėje, ben 
žino stotyje, apartmentiniuose 
namuose ar tuščiame sklype.

5. Automobilis neturi leidimo 
— „licence plate”.

6. Pardavėjo pavardė neįrašy
ta į „Title”.

7. Automobilio serijos mime 
ris ar kiti numeriai neatitinka 
registracijos nurodytų numerių.

Ką daryti?
1. Pirkite, kai yra geras oras 

Jei lyja ar sninga. jūs gal ne
norėsite ilgiau būti lauki“, kad 
gerai apžiūrėtumėte automobilį.

2. Jūsų patikimas mechani
kas, prieš jums perkant, turėtų 
apžiūrėti tą automobilį

3. Niekada neskubėkite, pir 

ma gerai apsvarstykite, patik 

rinkite ir tik tada pirkite.

Naudotasi medžiaga iš „Chi 
cago Tribūne” (Your Monev 
1995.11.30).

Aldona Smulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

Atminkite, kad į tų600,000 dol. 

sumą įeina ir jūsų nekilnojama 

nuosavybė, draudimai, pensijos 

planai, automobilis ir t.t. Jūsų 

turtas labai greitai gali pralenk 

ti neapmokestinamų sumą. To

dėl planuotas turto perleidimas 

- dovanojimas jūsų šeimos na 

riams, gali ateityje sumažinti 

palikimo mokesčius Jeigu jūs 

norite savo vaikams ar vaikai

čiams perleisti didesnę sumą 

pinigų, pradėkite tai daryti jau 

dabar. Atminkite, jei jus per 

metus dovanojate vienam asme

niui daugiau nei leistų 10.000 

dol., tie ekstra duoti pinigai bus 

ateityje atimti iš tų neap

mokestinamų 600,000 dol. Yra 

-viena išimtis: jeigu jūs padedate 

savo vaikui ar vaikaičiui ir 

mokate jo mokslapinigius imi 

versitetui, ir pačiam studentui, 

tai tie pinigai.yra atleidžiami 

nuo dovanų ar palikimo mokes

čių, jeigu ir viršija nustatytų 

metinę 10,000 dol. sumą.

Atsargiai su didele pinigine 

dovana vaikui.

1995 m. dovanos vaikams — 

pirmi 650 dol. vaiko investa

vimo pinigai yra neapmo

kestinami; kiti 650 dol. yra ap 

mokestinami žema 15*7 suma. 

Kai suma didesnė už 1,300 dol. 

ir vaikas yra mažiau 14 metų, 

ta suma yra apmokestinama 

pagal tėvų mokesčių procentų: 

jei vaikas yra daugiau kaip 14 

metų — ta viršijanti suma yra 

apmokestinama pagal vaikų 

procentą — būtent 15N . Jeigu 

jūs atidarote sąskaitą vaikui, 

pagal „Uniform Gif’ts to Minor 

Act”, vaikas negalės tų pinigų 

išimti, iki jis sulauks 18 arba 21 

metų. Bet kas bus tada? Jis ar 

ji gali tuos pinigus tada pasiimti 

ir juos nerūpestingai prašvilpti. 

Kitas dalykas, atidarant sąs

kaitą vaikui ii joje taupant, jūs 

galite pakenkti ir vaikas gali

negauti finansinės paramos stu
dijoms iš įvairių egzistuojančių 
fondų.

Kai universitetai apskaičiuo
ja, kiek šeima gali mokėti vai
kui už mokslą, jie paprastai 
skaičiuoja studento taupomos 
sąskaitos 35%, tuo tarpu tėvų 
taupomos sąskaitos tik 6%, ku
rie turėtų eiti mokslapinigiams. 
Tuo būdu vaiko sąskaitoje su
taupyta didelė pinigų suma gali 
labai sumažinti jam galimybę 
gauti paramą studijoms iš įvai
rių fondų.

Piniginė dovana turi tikti 
dovanos gavėjui.

Prieš dovanodami pinigus ir 
įvairius investavimus, pirma 
gerai apgalvokite. Pvz., jei jūs 
dovanojate „stock’s” ar „bonds” 
mažam vaikui, kuriam pinigų 
nereikės dar bent dešimtmetį 
pirkite trumpalaikius rizikin
gus „stocks” ar fondus. Finansų 
ekspertai sako, kad trumpalai
kiai rizikingi investavimai da
bar, nieko nereiškia ir vaikas 
turės daugiau pinigų, kai jam jų 
reikės, negu kad jūs tuos pini
gus investuosite į konservaty
vius nerizikingus planus.

Vyresniam vaikui ekspertai 
pataria investuoti į tokius 
„stock’s”, kurie jį sudomintų, 
investuoti į tokias bendroves, 
kurių produktus tas vaikas nau 
doja ar jais domisi.

Atsargiai su „Savings Bonds”.
„Savings Bonds” yra vieni 

populiariausi dovanų atžvilgiu. 
Bet tai nereiškia, kad jie yra ge
riausi. Įstatymai, kurie juos 
tvarko, yra sudėtingi, pvz., nau
ji „bonds” šiuo metu nešė apie 
5.3G, bet tikras uždarbis pri
klausys nuo to, kaip keisis pa
lūkanų procentai, kai jūs juos 
pirkote ir kai juos parduosite. 
Ekspertų apskaičiavimu, kiti 
investavimo būdai yra pelnin
gesnį.

Nebijokite klausti.
Kartais apsimoka atsisakyti 

dovanos davimo staigmenos.
Pvz., jūs galite pasakyti pa

augliui, kad planuojate jam 
dovanoti „stock’s”, ir paklaus
kite, kokios bendrovės jį domi
na. Jeigu jūs norite „stock’s” 
dovanoti suaugusiems, jie bus 
laimingi, kad jų atsiklausite ir 
jie pasakys kokie „stock’s” 
geriau tiks jų finansiniam pla
nui.

Tačiau apsiklausinėję, jūs 
pamatysite, kad jūsų piniginė 
dovana gali atnešti daugiau 
džiaugsmo ir gero: pvz., jūsų 
jaunavedžių vaikų šeimai gal 
labai reikalingas sveikatos 
draudimas, kurio jie negali 
užsimokėti, ar automobilis, ar 
net ir paprastos atostogos. 
Dovanodami pinigus, niekada 
nesuklysite ir atnešite džiaugs
mo savo vaikams ir vaikai
čiams.

Naudotasi medžiaga iš ,,Mo- 
dern Maturity” (1995 m. lap
kričio gruodžio mėn.).

Birutė Jasaitienė

Al LAIVU 
IR AIR CAROO

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI Į NAMUS

Mūsų raštinės:
447 S.Correy Avė., 

St.Pete Beach, FL 33706
Tel.(813)363-7700

52 Feagles Rd., 
VVarvvick, N Y 10990 
Tol.(914)250-5133

Rochester:
(716)232-4111
Pittsburgh:
(112)481-6222

639 East 185th Avė ,
Euclid, OH 44119
Tel.(216)481-0011

^KUPONAS
SKAITYKITE "DRAUGĄ"

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

laivu | Lietuvą

iiiiimj
A l I TA?
Biviinc
2710 VVesut 7 1 N»r. CIPcuRn, II- 6O62M 

<.4J2)4A4-212i 
< H«M> » 77A-SENIJ

$0.50• k.
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Mielam bendraminčiui
A.fA.

VIKTORUI VAITKUI
mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame velionio žmoną 
TERESĘ, dukteris REGINĄ, SIGUTĘ, JŪRATĘ ir 
sūnų KASTYTI su šeimomis.

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba

Mielai joniškietei
A.fA.

MARCIJANAI RAMONAITEI
mirus Lietuvoje, jos seseriai KONSTANCIJAI STA- 

SIULIENEI, Joniškiečių sambūrio narei ir dosniai 

mecenatei, reiškiame giliausią užuojautą.

Joniškiečių sambūris ir jų draugai

Mylimam Tėvui

A.fA.
STASIUI DIRGĖLAI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų ADOL

FĄ DIRGĖLĄ, anūkę VIKTORIJĄ ŠAULIENĘ su 

šeima ir šešis BROLIUS su šeimomis Lietuvoje.

Jaunimo centras
Jaunimo centro Moterų klubas

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

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

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

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345
NAT1ONW1DE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

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

4% iki $2,000.00 — 3% virš $2,000.00
Siunčiama suma 

Paslaugos 4 ar 3% 

Pristatymas į rankas 

VISO

Siuntėjas__________

Tel.

$
$
$
$

12.00

Gavėjas

Tel.

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

CanadaL8E 5A6 lel. 905-643-3334.
‘Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.

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

I
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI

TRANSPAK kalėdinių do
vanų laimėtojai jau išrinkti. 
„Transpak”, Romo Pukščio 
siuntinių siuntimo agentūra, 
Draugo fondo rudens vajaus da
lyviams (su 50 dol. ar daugiau) 
skyrė penkis, po 39 dol. vertės, 
siuntinius į Lietuvą. Jeigu lai
mėtojai paskubės, siuntiniai dar 
pasieks artimuosius tėvynėje iki 
Kalėdų. Laimėtojų išrinkimas 
įvyko gruodžio 14 d. „Draugo” 
redakacijoje (bilietėlius ištraukė 
redakcijos narės). Štai laimėto
jai: Niola Čerekas, Warren, 
MI, dr. Romualdas Kriaučiū
nas, Lansing, MI, Vladas Ruz
gą, Merrill ville, IN, Julius Šir- 
ka, Palos Hills, IL, Stasys Vaš- 
kys, St. Petersburg Beach, FL. 
Prašome laimėtojus kreiptis į 
TRANSPAK.

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
tuoj po 10 vai. šv. Mišių lietu
viškosios Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje, Gary, Indiana, 
tos parapijos salėje (1390 W. 15 
Str.) vyks kalėdinė lituanistinės 
mokyklos eglutė. Tai viena tų 
„vargo mokyklėlių”, veikiančių 
toliau nuo didesnių lietuviškų 
telkinių, tačiau šiemet jau tu
rinti 16 mokinių (paaugo net de
šimčia) ir siekianti tų pačių 
tikslų, kuriuos turi visas lietu
viškas švietimas toli nuo savo 
tėvynės. Mokyklai vadovauja 
kazimierietė sės. Janina Galu- 
bickytė, ją nuo pat įsikūrimo 
1955 metais nuoširdžiai globo
ja parapijos klebonas prel. Ignas 
Urbonas. Būtų gražu ir pras
minga, jeigu Čikagos lietuviai 
atrastų valandėlę laiko ir nuva
žiuotų į Gary (juk oras dabar ge
ras, o kelias netolimas), pripil
dytų sausakimšai Šv. Kazimie
ro parapijos salę ir parodytų, 
kad tikrai remia lietuvišką 
švietimą — ne tik žodžiais, bet 
ir darbais.

Lietuvos vyčių 112 kuopos 
kalėdinis susirinkimas-pobūvis 
vyks antradienį, gruodžio 19 d., 
7 vai. vak., Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Bus gie
damos kalėdinės giesmės, bufe
to stiliumi vakarienė, trumpas 
susirinkimas ir nuoširdus pa
bendravimas. Visi nariai ir sve-. 
čiai kviečiami, bet reikia būti
nai padaryti rezervaciją, skam
binant Julie Zakarka 708-425- 
5015.

x Pinigų pervedimas į Lietu

vą. Paskubėkite, Kalėdoms bus! 
Kreiptis į TRANSPAK, tol. 
312-436-7772.

(sk)

x TRANSPAK praneša: 
„52.6% visų Lietuvos gyvento
jų (3,700,000) sudaro vyrai ir 
47.4% sudaro moterys. Vyrų vi
dutinis amžius apie 32.7 metus, 
o moterų — apie 37 metus”. Pi
nigai, siuntiniai ir komerci
nės siuntos į Lietuvą, maisto 
siuntiniai. TRANSPAK, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL, tel. 
312-436-7772. r-u a

Lietuvių fondo posėdyje, 
įvykusiame gruodžio 14 d., ket
virtadienį, išrinkta nauja LF va
dovybė: Tarybos pirmininke jau 
trečiajai kadencijai perrinkta 
Marija Remienė, LF sekretore 
— Alė Razmienė, LF valdybos 
pirmininku išrinktas Povilas 
Kilius.

Pusryčius su kavute, skanu
mynais ir kugeliu ruošia Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikių 
moterų organizacija gruodžio 17 
d., nuo 9 vai. r. iki 12, Nekalto 
Prasidėjimo (Brighton Parke) 
parapijos salėje. Visi kviečiami.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, gruodžio 20 d., tre
čiadienį, įprastosios programos 
nebus. Vėl susirinksime gruo
džio 27 d., trečiadienį, 2 vai. p.p., 
kai vyks linksma dainų ir mu
zikos popietė, atsisveikinant su 
1995 metais. Visi kviečiami ir 
laukiami. Atvykite!

JAV Lietuvių Bendruome
nės Vidurio vakarų apygarda 
kartu su Marąuette Parko apy
linkės valdyba rengia susirinki- 
mą-pobūvį šį sekmadienį, gruo
džio 17 d., 12:30 vai. p.p., „Sek
lyčioje”. Susirinkime trumpai 
kalbės JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Regina Narušienė, bus 
bendri pietūs, todėl prašome pa
daryti rezervaciją, paskambi
nant (312) 471-0811.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės sąjungos valdyba rengia 
iškilmingą Kovo vienuoliktosios 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimo minėjimą, 
sekmadienį, kovo 17 d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. Šv. 
Mišios bus Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio bažnyčioje 11 vai. 
ryte, o po jų, 12:30 vai. p.p. aka
deminė ir meninė dalis vyks 
PLC didžiojoje salėje. Visi Čika
gos bei apylinkių lietuviai 
kviečiami rezervuoti šią datą ir 
dalyvauti mūsų valstybės nepri
klausomybės atstatymo dienos 
šventėje.

x Valandėlė „MISTIKA”, 
labdaros koncertėlis paremti 
našlaičius, invalidus, ir daugia
vaikes šeimas Lietuvoje, bus 
sekmadienį, gruodžio 17 d., 12 
vai. p.p. (po 11 vai. Mišių), Lie
tuvių Dailės muziejuje Lemonte 
(Pasaulio lietuvių centro rūsyje). 
Visus maloniai kviečia „Sau
lutė”, Lietuvos vaikų globos 
būrelis. .

(sk.)
x Dėmesio! Gruodžio 17 d., 

sekmadienį, 12:30 p.p. 
„Seklyčioje” įvyks Marųuette 
Parko, Oak Lawn ir Burbank 
apyl. gyvenančių lietuvių LB 
susirinkimas-pabendravimas. 
Bus pietūs ir atvyks miela vieš
nia JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė R. Narušienė. Visus 
maloniai kviečiame atsilankyti.

(sk.)
x „Versmė” — vienintelė 

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

(sk)
x Juozas Bacevičius patar

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

(sk.)

Motinos Marijos Kaupaitės bylos dokumentų surinkimo komisija po posėdžio Čikagos arkidiecezi- 
joje. Iš kairės: kun. Jerome Listecki, kun. August Belauskas, kun. Conrad Borntrager, OSM, kar
dinolas Joseph Bernardin, Šv. Kazimiero seserys — Margaret Petcavage, Agnesine Dering, Marilyn 
Kuzmickus (vienuolijos generalė vyresnioji).

BESIRŪPINANT 
MOTINOS MARIJOS

BEATIFIKACIJOS BYLA

Specialioji komisija, besirūpi
nanti Šv. Kazimiero kongrega
cijos įsteigėjos Motinos Marijos 
Kaupaitės beatifikacijos byla, 
pagaliau užbaigė savo darbą ir 
lapkričio 30 d. susitiko su Či
kagos arkidiecesijos kardinolu 
Joseph Bernardin. Komisija, 
kurią sudaro: seselės kazimie- 
rietės M. Agnesine ir Margaret 
Petcavage; kunigai — August 
Belauskas, Conrad Borntrager, 
OSM, Jerome Listecki, Augus
tine Kulbis, OSM; kartu su Šv. 
Kazimiero vienuolyno sės. gene- 
rale vyresniąja Marilyn Kuz
mickus, įteikė kardinolui Ber
nardin raštišką pranešimą apie 
Motinos Marijos veiklą bei dar
bus. Madžiaga surinkta intensy
viai studijuojant jos gyvenimą, 
pasiremiant jos raštais.

Po diskusijų ir kai kurių pa- 
pt'd.omų pranešimų apie Moti
nos Marijos gyvenimą, kardi
nolas mielai ir su savo palai
minimu pasirašė pranešimą, 
kuris buvo nusiųstas į Romą 
kartu su 10 tomų Motinos Mari
jos laiškų. Romoje kanonizacijų 
ir beatifikacijų byloms tirti 
kongregacija ateinančių mėne
sių eigoje nusiųstąją medžiagą 
patikrins, o po toji bus perduo
ta „Decree of Juridical Validi- 
ty” įstaigai tolimesnei peržiū
rai, tačiau Čikagos arkidiecezi- 
jos komisijos darbai jau už
baigti.

Šv. Kazimiero kongregacijos 
seserys kiekvieno mėnesio pir
mąjį šeštadienį šv. Mišiose mel
džiasi už Motinos Marijos bea
tifikacijos bylos teigiamą 
sprendimą. Kitos Mišios bus 
šeštadienį, sausio 6 d., 9:30 vai. 
r., vienuolyno koplyčioje. Tą die
ną taip pat sukanka 116 metų 
nuo Motinos Marijos gimimo. 
Visuomenė maloniai kviečiama 
Mišiose dalyvauti ir kartu pasi
melsti.

Seselės kazimierietės taip pat 
yra įkūrusios specialų fondą, 
kuris padės padengti susidariu
sias su beatifikacijos byla iš
laidas. Tai Mother Maria Kau
pas fund; aukos gali būti siun
čiamos į Šv. Kazimiero vienuo
lyną, pažymint fondo vardą.

Sr. Margaret Petcavage

x Julija ir Feliksas Klimai- 
čiai, Highland Heights, OH, 
atsiuntė $750 — penkių
Lietuvos našlaičių metinį globos 
mokestį. Dėkojame geriesiems 
ponams Klimaičiams, kurie dar 
penkiems našlaičiams paleng
vins gyvenimą. „Lietuvos naš
laičių globos” komitetas.

(sk.)
x Prieš užsisakydami pa

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

(sk.)

BEBAIGIANT VAJŲ 
DRAUGO FONDE

Kiek vajų reikės iki milijono?
Su gruodžio mėnesio pabaiga 

baigiasi ir rudens vajus Draugo 
fonde. Nors ir nepavyko per jį 
sutelkti reikiamą lėšų kiekį, 
tenka pasidžiaugti atėjusiais 
naujais DF nariais, rėmėjais ir 
garbės nariais, su stambesniais 
įnašais Draugo fondui.

Metų pradžioje Draugo fondas 
įteikė $27,000 „Draugo” spaus
tuvės mašinų remontui, kad pa
gerintų dienraščio skiltis, 
skelbimus bei nuotraukas. Tą 
pagerinimą šiandien jau mato 
„Draugo” skaitytojai („Laiškai” 
— 1995.12.12). Tai pačių skaity
tojų, DF narių, sau padaryti pa
gerinimai, kad dienraštis būtų 
lengvai skaitomas. Tuos pageri
nimus „Draugo” redakcija ir ad
ministracija tęs ir ateityje, gau
dama reikalingų lėšų iš Draugo 
fondo. Draugo fondo direktorių 
taryba kasmet mielai skirs 
paramą „Draugui”, jei fondo ka
pitalas pastoviai augs ir neš ge
rą prieauglį, kaip šiais metais.

DF kapitalo augimui reikalin
gas visų „Draugo” skaitytojų 
dalyvavimas Draugo fonde ir 
pastovus esančių narių įnašų 
papildymas. Dalyvavimas vi
suose vajuose su didesniu ar ma
žesniu įnašu yra tiek pat svar
bus, kaip mėnesinis santaupų 
dėjimas į banką. O kad vis dau
giau paramos reikės ateityje 
vienintelio lietuviško dienraščio 
išlaikymui už Lietuvos ribų — 
abejoti netenka.

„Tėviškės žiburiai” 1995.11.28 
laidoje duoda Eltos pranešimą, 
kad Lietuvoje yra 1,822 žinia- 
sklaidos priemonės. Šiais me
tais užregistruoti 86 nauji laik
raščiai (iš viso jų yra 523), 77 
žurnalai (iš viso 321), 130 lei
dyklų (iš viso 742) ir 26 radijo 
bei televizijos studijos.

0 kiek mes jų turime išeivijo
je? Ar visi padedame jas išlai
kyti, kad „nemirtų”? Ar įverti
name tos finansinės jėgainės — 
Draugo fondo — svarbą „Drau
go" dienraščio tolimesniam iš
laikymui? Kai Lietuvoje laik
raščiai auga kaip grybai po lie-

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

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

(sk
x DĖMESIO VIDEO APA

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

(sk)

taus Dzūkijoje, ar kuriam dzū
kui, ar suvalkiečiui ten ateis 
noras būti Draugo fondo nariu? 
Rūpintis „Draugo” dienraščio 
tolimesniu išlaikymu?

Milijoną Draugo fonde galime 
sutelkti tik mes patys, išeivijos 
lietuviai, suprasdami, kad be 
dienraščio mūsų etninė egzis
tencija atsidurs prie bedugnės 
krašto. Kiek vajų reikės, kol mi
lijoninis kapitalas bus pasiek
tas? Pusę milijono pasiekėmę 
per 7 vajus dvejų metų laiko
tarpyje. Antrai milijono pusei 
skirkime irgi dvejus metus. Su 
keturiais vajais, ar šešiais? Ko
dėl reikia vajų? Vajaus metu 
Draugo fondo vadovybė tiesia 
rankas su laišku, su prašymu 
kiekvienam „Draugo” skaityto
jui, kad ji ar jis, užpildęs laiško 
atkarpą, atsilieptų su nauju įna
šu Draugo fonde. Turime daug 
dosnių rankų, dar daug lietuviš
ku ritmu plakančių širdžių. Kol 
jos dar nesustojo, — nesustoki
me ir mes, kopdami į milijoną 
Draugo fonde. Su vajais ir be jų.

Rudens vajaus dalyviai

Su 3,070 dolerių:
Vladas Velža (iš viso 

$4,470.00), garbės narys, San
ta Monica, CA.

Su 200 dolerių:
Algirdas ir Vida Keblinskai 

(iš viso $400.00), Chicago, IL.
Su 100 dolerių:
Jonas Šimutis (iš viso $300.00), 

Carmichael, CA; Marija Roč- 
kuvienė (iš viso $500.00), Chica
go, IL; Jonas ir Ona Daugirdai 
(iš viso $300.00), Hinsdale, IL.

Su 100 dolerių:
Sofija Plenienė (iš viso 

$500.00), Oak Lawn, IL; Petras 
ir Meilutė Ruliai (iš viso 
$300.00), Beverly Shores, IN; K. 
& L. Gudinskas (iš viso $272.00 
US), Hamilton, Ont. Canada.

Su 50 dolerių:
Dzūkų draugija, c/o J. Karsas 

(iš viso $200.00), Chicago, IL; 
Venecuelos lietuvių draugija, 
c/o S. Rudokas (iš viso $250.00), 
Chicago, IL; Chicagos lietuvių 
moterų klubas, c/o L. Dargis, 
Westchester, IL; Vaclovas Lau
kaitis (iš viso $200.00), Balti- 
more, MD; Augustas ir Stella 
Paškoniai, Downers Grove, IL; 
dr. Vytautas Tauras (iš viso 
$200.00), Oak Lawn, IL; Elena 
Repšienė (iš viso $150.00), Oak 
Lawn, IL; Julius Bardauskas, 
Chicago, IL; dr. R. A. Gineitis (iš 
viso $300.00), Dayton, OH, Leo
nas Daukus (iš viso $200.00), 
Chicago, IL.

Su 25 doleriais:
Izabelė Burkauskienė, Chica

go, IL; Jonas Treška (iš viso 
$175.00), Grand Rapids, MI; 
Elena Grigaliūnas (iš viso 
$55.00), Palos Hills, IL.

Fondo iždininkas

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
tel. (312) 847-7747.

(sk)

Felicija ir Lionginas Pliū- 
rai, Racine, WI, sveikina savo 
gimines, draugus ir pažįstamus 
čia ir tėvynėje, ir linki visiems 
šventų Kalėdų ir sveikų bei lai
mingų 1996 rhętų. Tegul gimęs 
Kūdikėlis stiprina visus ir 
duoda sveikatos. Vieton kalėdi
nių sveikinimo kortelių skiria 
25 dol. auką „Draugui”.

Zenonas ir Vanda Petkai
St. Pete Beach, FL, sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujųjų metų pro
ga, linkėdami jiems visokerio
pos Dievo palaimos.

Jie dar priduria: „Taip pat 
įdedame 200 dol. auką „Drau
gui” paremti. Sveikiname visus 
„Draugo” darbuotojus, linkėda
mi jiems sėkmės”.

Irena Radienė sveikina savo 
mielus gimines, draugus bei 
pažįstamus šv. Kalėdų ir Nau
jųjų metų proga, linkėdama vi
siems laimės ir geros sveikatos.

Juozas Graužinis iš Čikagos 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų metų 
proga nuoširdžiai sveikina visus 
savo gimines, artimuosius, 
draugus ir pažįstamus Jungti
nėse Amerikos Valstijose, Ka
nadoje, Kolumbijoje ir Lietuvo
je, linkėdamas daug sveikatos ir 
visokios sėkmės Naujuose 
1996-tuose metuose.

Adelė T. Puleikienė, Le- 
mont, IL, sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus priete- 
lius čia, Amerikoje, ir Lietuvo
je, Vilniuje, o kitus Marijampo
lėje ir Sudarge, linki linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
1996 metų. Vietoj kalėdinių 
kortelių siuntinėjimo skiria 50 
dol. auka „Draugui”.

Stasys Česnavičius sveikina 
su šv. Kalėdomis ir Naujais 
metais savo gimines, draugus ir 
pažįstamus.

x Naujuosius Metus sutiki
me mūsų Operoje, meniškai iš
puoštoje Jaunimo centro salėje 
ir skambant „Traviatos” operos 
garsams. Bus dviejų patiekalų 
karšta vakarienė, o kai sutik
sime Naujuosius metus, šalti 
užkandžiai. Šoksime ir dainuo
sime grojant Ričardo Šoko or
kestrui. Asmeniui $50. Visas in
formacijas teikia Vaclovas 
Momkus, šio pokylio vadovas: 
312-925-6193. Kviečiame Jus 
jau dabar užsisakyti vietas. O 
visas pelnas skiriamas Banaičio 
„Jūratės ir Kastyčio” operos pa
statymo išlaidoms sumažinti.

(sk.)
x Jei reikia įsigyti vairavi

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

x Vytas Miceika paaukojo 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, $240, t.y., metų pa
ramą Žemaitijoje gyvenančiai 
našlaitei, kurią globoti priėmė 
pensininkė. Labai ačiū! „Saulu
tė”, 419 Weidner Rd„ Buffa- 
lo Grove, IL 60089, TAX ID 
#36-3003339.

(sk.)
x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams; invalidams 
ir daugiavaikėms šeimoms Lie
tuvoje: Irena ir Arūnas Drauge
liai $200, Eglė ir Arvydas Pau- 
likai $100, Audronė ir Šarūnas 
Užgiriai $50, Genė ir Rimvydas 
Rimkai $25, Dalia ir Jurgis 
Anysai $50, Alma Ericson 
paaukojo du kompiuterius ir 
daug rūbų; Ina Gylys Caldwell 
$50, Marytė Černiūtė $50. 
Labai ačiū! „Saulutė”, 419 
Weidnėr Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089, TAX ID #36-3003339.

(sk.)

Pranė ir Juozas Masilioniai 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
metų. Ta proga Draugo fondui 
aukoja 75 dolerius.

Marija Ročkuvienė sveikina 
visą „Draugo” personalą šv. 
Kalėdų ir Naujų metų proga, 
atsiųsdama 100 dol. įnašą į 
Draugo fondą.

Marija Stoškienė ir Joana 
Stoškus sveikina visus su 
šventėmis. Vietoje kortelių 
siuntinėjimo aukoja „Draugui” 
40 dol.

Marta Račkauskienė, Cice
ro, IL, sveikina draugus ir 
pažįstamus švenčių proga, linki 
linksmų šv. Kalėdų ir sveikų 
Naųjųjų metų. Vieton kalėdinių 
sveikinimų siuntinėjimo skiria 
100 dol. auką „Draugui”.

Vincas ir Šarlotė Ruseckai,

Sun City, Arizona, sveikina 
visus savo gimines ir draugus, 
linki linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų metų.

Kotryna Graudienė sveiki
na su šv. Kalėdomis ir Naujais 
metais gimines, draugus, bičiu
lius bei pažįstamus, linkėdama 
laimės visur!

Dalia Butėnienė rašo: „Dė
koju visiems, mane lankiu
siems, atsiuntusiems korteles ir 
tiems, kurie meldėsi, prašydami 
man sveikatos. Dabar aš jau 
namie ir sveikinu visus su šv. 
Kalėdomis, linkėdama viso ge
riausio 1996 metais.”

Gražina ir Bronius Mikėnai
iš Woodridge, IL, su šv. Kalėdo
mis ir Naujais metais sveikina 
savo gimines, draugus bei pažįs
tamus, linkėdami viso geriausio 
jų gyvenime.

x Dr. Rimvydas Sidrys, vie
toje kalėdinių dovanų vaikai
čiams, paaukojo „Saulutei” 
$200 atnešti Šv. Kalėdų 
džiaugsmą bedaliams vaiku
čiams Lietuvoje. „Saulutė”, Lie
tuvos vaikų globos būrelis, dė
koja už auką ir linki dr. Sidriui, 
jo gausiai šeimai ir mieliems 
vaikaičiams Gimusio Kūdikėlio 
palaimos.

(sk.)
x Pagalba kūčioms! Nenori 

rūpintis ir vargti? Talman De
li padės! Iš anksto užsakyk ska
nų maistą, tel. 312-434-9766. 
Užeik pas mus, 2624 W. 69 St., 
kur rasi, ko pageidauji kūčių 
stalui. Turime įvairių rūšių 
silkių, salotų, šližikų, lydekos, 
marinuotų stintų, rūkyto un
gurio ir 1.1. Darbo laikas prieš 
Kalėdas 8 v.r. — 6 v.p.p. pirmd. 
— šeštd. Kūčių dieną 8 v.r. — 4 
v.p.p. Linksmų švenčių!
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X Savaitę tarp Kalėdų ir N. 

metų NIDOS restoranas ir 
delikatesų parduotuvė bus ati
daryta.

(sk.)
x A.a. Henriko Idzelio at

minimą pagerbdama, jo žmona 
Salomėja Izdelienė, Cleve- 
land, OH, Kalėdų proga, atsiun
tė $50, Lietuvos našlaičių vaikų 
vargus sumažinti. Reiškiame 
užuojautą netekus vyro, ir dė
kojame už auką. „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk.)
x Greit parduodu vienos ir 

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

(sk)


