DRAUGAS
IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629
TELEFONAS (312) 585-9500

TELEFAKSAS (312) 585-8284

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY
Vol. LXXXIV

ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, GEGUŽĖ, - MAY 1, 1993

Raina 60 c.

Žinios iš Lietuvos — Elta

Brazauskas kaltina
opoziciją

Prieš įvedant litus,
nori stabilizuoti talonus
Vilnius, balandžio 30 d. (Elta)

— Ruošiantis įvesti litą, pirmiau
norima stabilizuoti talonus. Tuo
tikslu ministras pirmininkas
Adolfas Šleževičius ir Lietuvos
Banko valdybos pirmininkas
Romualdas Visokavičius išleido
pareiškimą, kuriame nurodo
ma, tarp kitko, kad talonai į li
tus visiems asmenims ir įstai
goms bus keičiami „vienodu
santykiu”, nors neparašyta
kokiu.
Pareiškime neminima lito
įvedimo data, tačiau rašoma, kad
ruošiantis lito įvedimui, as
menų, vykdančių biznio operaci
jas, bei įmonių „pinigai turi būti
apskaityti Lietuvos Banko arba
Lietuvos komercinių bankų sąs
kaitose nuo 1993 m. gegužės 1
d. iki liepos 1 dienos”. „Gavę
Lietuvos Banko licenciją”, jie
galės laikyti konvertuojamą
valiutą užsienio bankuose.
Tačiau iš tų, kurie norės Lie
tuvos bankuose atidayti konver
tuojamos valiutos sąskaitas,
nebus reikalaujama įsigyti spe
cialių Lietuvos Banko leidimų.
Pareiškime rašoma, jog „Kon
vertuojamos valiutos indėliai, lai
komi Lietuvos bankuose, nebus
prievarta keičiami į litus.
Indėlininkai galėa visuomet at
siimti turimą sumą konvertuo
jama valiuta arba litais nusta
tytu tos dienos kursu”. Taip pat
užtikrinama, jog privatus pini
ginis turtas, tiek Lietuvoje lai
komas, tiek ir užsienio bankuo
se, negali būti konfiskuojamas.

Vilnius, balandžio 20 d. —
Kaip rašo „Lietuvos rytas”, pre
zidento A. Brazausko oficialaus
vizito į Didžiąją Britaniją metu
Seimo dešiniosios opozicijos
frakcijų pirmininkai kreipėsi į
šios šalies parlamentą, kad
prezidentas nevykdo savo pa
reigos saugoti Konstituciją.
Balandžio 19 d. buvo išplatintas
prezidento pareiškimas, kuria
me, be kita ko, sakoma: „Seimo
opozicijos 'skundą’ kitos vals
tybės parlamentui vertinu kaip
žemos politinės kultūros išraiš
ką. Opozocįjos, pasisavinusios
Konstitucinio teismo teises,
pateikti prezidentui sunkūs, bet
jokio pagrindo neturintys kalti
nimai yra politinis šmeižtas,
darantis didelę žalą Lietuvos
valstybės autoritetui”.

talonų, pagreitinti atsiskai
tymai ir iki gegužės 15 dienos
tikimasi juos visiškai sutvarky
ti.
Lietuvos Banko valdyba
vengs kredito emisijų ir, kaip
sakė jo valdybos pirmininkas,
stengsis, kad užsienio kreditai
nebūtų keičiami į talonus. Jis
taip pat pasakė, jog visi Lietu
vos Banko sprendimai bus deri
nami su Tarptautiniu Valiutos
Fondu.
Lietuvos prezidentas
pakviestas oficialiam vizitui
į Rusiją

Ketvirtadienį Rusijos amba
sadorius Lietuvoje Nikolaj
Obertyšev prez. Brazauskui per
davė oficialų Rusijos vadovybės
kvietimą apsilankyti Rusijoje.
Susitikime buvo pageidauta,
kad šis vizitas būtų suderintas
su Lietuvos ir Rusijos konkrečių
sutarčių rengimu. Kalbėta apie
valstybinių derybų delegacijų
susitikimą artimiausiu metu.
Neoficialiomis žiniomis, susi
tikimas įvyks liepos pabaigoje.
Prieš tai į Lietuvą su oficialiu
vizitu atvyks Rusijos gynybos
ministras Pavėl Gračev- Lie
tuvos krašto apsaugos ministras
Audrius Butkevičius sakė, kad
vizito metu bus aptarti techni
niai kariuomenės išvedimo rei
kalai. Dabar Lietuvoje yra apie
12,000 Rusijos kariškių.
Boris Jelcinas ir Algirdas Bra
zauskas niekada nebuvo susiti
kę oficialiai. Su Rusijos preziden
tu bendravo ir sutartis pasirašė
Vytautas Landsbergis.
Premjeras nežada lengvo
gyvenimo

Po kelionių į St. Peterburgą ir
Norvegiją vyriausybės pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius
susitiko su žurnalistais. Prem
jeras pažymėjo, kad dabar, esant
neregėtam ūkio nuosmukiui, so
cialiniai klausimai, kaip ir
energetika bei žemės ūkis,
valstybei yra svarbiausi. Jis
sakė: „Turime apie 900,000 pen
sininkų invalidų, gyvenančių
R. Visokavičius
ypač sunkiai. Kultūros ir švie
Balandžio 29 d. įvykusioje timo bei iš valdžios biudžeto fi
spaudos konferencijoje Lietuvos nansuojami tarnautojai apmo
Banko valdybos pirmininkas R. kami mažiau, negu kitų šakų
Visokavičius pasakė, kad Lito darbuotojai. Nuo gegužės mėne
komitetas garantuoja, jog į sio pensuos ir minėtų kategorijų
apyvartą bus išleidžiami tiktai žmonių atlyginimai padidinami
kokybiški lito banknotai. Jis 40 procentų. Tam per mėnesį
užtikrino, kad šiais metais litai reikės pusantro milijardo talonų
tikrai bus įvesti, o , jų įvedimo iš užsienio kreditų, kurie turėtų
variantas nebus nei estiškas, būti panaudojami ūkiui rekons
nei latviškas; jis bus lietu truoti ir modernizuoti. Kita ver
viškas”.
tus .pravalgymui’ skirtų kre
Jis sakė, jog kol kas yra ditų dalis nėra didelė. Ji šiek
valstybinė paslaptis, kokiu san tiek palengvins socialiai remti
tykiu talonai bus keičiami į nų žmonių gyvenimą, tačiau vy
litus. Pasak jo, monetos jau riausybė intensyviai ieškos kitų
nukaltos. Romualdas Visokavi finansavimo šaltinių”.
čius pripažino, kad dalis 10, 20
ir 50 nominalo litų yra brokuoti,
EEB teiks kreditus
kita dalis — su silpnesniais
smulkiam verslui
vandens ženklais ir be siūlelio.
Europos Ekonominė Bendrija
Ekspertų komisija nustatys, pagal PHARE programą duos 3
kiek laiko silpnesni litai galės milijonus ekiu (naujieji EEB
būti apyvartoje.
pinigai) kreditą smulkiam ir
Kad litas būtų stabilus, sakė vidutiniam verslui Lietuvoje.
Romualdas Visokavičius, būti
Paskolos turėtų būti teikia
na stabilizuoti taloną. Paste mos Vokietijos markėmis arba
bėjęs, kad infliacija kovo mėnesį kita valiuta su 12% palūkano
padidėjo iki 21%, banko valdy mis ne mažiau kaip trejiems me
bos pirmininkas pabrėžė, jog tams. Visos privačios firmos,
bankas ėmėsi stabilizacijos išskyrus žemės ūkio, prekybos
priemonių. Iš komercinių bankų ir nekilnojamojo turto kompani
į rezervinius fondus iš apyvar jas, turinčios mažiau kaip 200
tos išimta apie 12 bilijonų darbuotojų, galės kreipti pa-
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JAV kareiviai ketvirtadienį laukė išskridimo Mogadishu aerodrome Somalįjoje. Ateinančią savaitę
JAV atiduos tarptautinių taikos palaikymo dalinių vadovavimą Jungtinėms tautoms ir
daugumas JAV dalinių iš ten sugrįš namo. Praėjusių metų gruodžio mėnesį prez. Bush ten pasiuntė
25,000 JAV karius. Dabar JAV ten paliks tik 4,000 kareivių, kuriems vadovaus mąj. gen. Thomas
Montgomery. Jis atsakingas turkui maj. gen. Cevik Bir, kuris dabar vadovauja 28,000 karių
Jungtinių Tautų karinėms pąjėgoms Somalįjoje, sudarytoms iš 20 tautų.

Amb. Lozoraitis
pasisako apie pakeitimus
Vilnius, balandžio 29 d. —

Ketvirtadienid „Lietuvos ryto”
laikraščio laidoje buvo aprašy
mas Lietuvos užsienio ministro
Adolfo Šleževičiaus spaudos
konferencijos balandžio 28 d.,
kurioje jis paminėjo, jog pa
siuntė „paklausimą” Lietuvos
ambasadoriui Washingtone Sta
siui Lozoraičiui, „kaip jis
žiūrėtų į pasiūlymą” būti am
basadoriumi Italijoje ir kad mi
nisterija gavusi „nelabai aiškų”
jo atsakymą.
Šleževičius sakė, jog spren-

dimą Lietuvos ambasadoriumi
skirti Amerikos lietuvių
bendruomenės žmogų pagrindė
tuo, kad tai būtų „amerikietiš
ko ir lietuviško patyrimo sin
tezė. Jis tačiau atsisakė pa
minėti pavardę, ką numato į tą
postą, nes „susitarimas tuo tar
pu preliminarus”. Jis tik „pa
neigė šnekas”, kad svarstoma
jaunojo Jono Bobelio kandidatū
ra į šias pareigas.
Kodėl nutarė keisti?

„Lietuvos ryto” paprašytas
paminėti pretekstą, kodėl
skolų į Lietuvos Inovacinį, Vil nutarta pakeisti S. Lozoraitį
niaus ar Baltic Bank komer
cinius bankus.
Įmonės turės pateikti biznio TRUMPAI
planus, kurių 25% įgyvendinti
— Vilniuje veikiantis „Radio
jiems teks iš kitų finansavimo
centras
” (komercinė radijo sto
šaltinių. Kreditą panaudoti ga
tis)
nuo
gegužės 1 dienos savo
lima EEB šalyse perkant tech
techninėmis
priemonėmis pra
nologinius įrengimus bei kitas
dės
pertransliuoti
„Amerikos
su gamyba susijusias prekes.
Balso” „VOA Europe” prog
Į Lietuvą sugrįžo
ramą. Ji bus girdima ištisą parą
S. ir O. Bačkiai
105.6 MHz dažniu 80 km spin
duliu apie Vilnių. Projektą pa
Balandžio 27 d. į Lietuvą rėmė Atviros Lietuvos Fondas
nuolat gyventi sugrįžo Vilniaus ir JAV informacijos agentūros
arkivyskupo metropolito Audrio USIA skyrius Vilniuje; „Radio
Juozo Bačkio tėvai — žinomi centras” tapo „VOA Europe”
lietuvių veikėjai užsienyje Ona atstovu, laimėjęs konkursą su
ir Stasys Bačkiai.
kitomis komercinėmis stotimis.
Stasys Bačkis — politikas, vi
— Lietuvoje lankėsi JAV ats
suomenės veikėjas, diplomatas. tovų grupė, kuri norėjo surasti
Teisės mokslų daktaras Stasys žmonių, kalėjusių sovietiniuose
Bačkis nuo 1938 metų dirbo Lie lageriuose kartu su amerikie
tuvos pasiuntinybėje Paryžiuje, čiais. Amerikos ambasados
o nuo 1943 metų — Lietuvos Lietuvoje konsulas D. Steiben
atstovas Prancūzijoje. 1960 m. pranešė, kad ambasada jau gavo
buvo Lietuvos pasiuntinybės 15 pranešimų iš Lietuvos pilie
Washingtone patarėjas. Pokario čių, kurie sakosi kartu kalėję su
metais buvo vienas iš Lietuvos amerikiečiais Sibire, Vorkutoje
laisvės kovų sąjūdžio įgalioti ir Karangandoje.
nių. Nuo 1983 m. Stasys Bačkis
— Balandžio 25 d. sukako
ėjo lietuvių diplomatijos šefo trys metai nuo Lietuvos kariuo
pareigas.
menės atkūrimo pradžios. Tuo
Ona Galvydaitė Bačkienė, met buvo pradėta nuo Krašto
kartu su vyru persikėlusi į Apsaugos departamento, sukur
Paryžių, dirbo visuomeninį dar to beveik iš nieko. Tam nuož
bą — atstovavo Lietuvai tarp miai priešinosi ir Lietuvos
tautiniuose moterų kongresuo Komunistų partija ir jos „sate
se, bendradarbiavo lietuviškoje litai” — liberalai, centristai, so
spaudoje.
cialdemokratai. Pirmieji Krašto
Aerouoste Bačkius pasitiko Apsaugos sistemos kūrėjai buvo
užsienio reikalų ministras
savanoriai. Savanorių tarnyba
Povilas Gylys. Katalikų bažny ir šiandien sudaro didžiausią
čios, diplomatijos atstovai.
Krašto apsaugos dalį.

Daugėja bandančių
per Lietuvą nelegaliai
važiuoti
Kaunas, balandžio 23 d. —
Lietuvą aplanko vis daugiau už
sieniečių, ypač tokių, kurie ban
do nelegaliai pereiti Lietuvos
valstybės sieną. Kaip rašo
„Kauno diena”, Kybartų pasie
nio poste tiesiog nėra kur jų tal
pinti, kol jie išsiunčiami atgal
į tėvynę. Klaipėdos valkatau-

Amerikoje, užsienio reikalų
ministras atsakė, ka)„
kinis atvejis būtų buvęs, jeigu Gyliui pažadėjau, jog, norėda
po prezidento rinkimų visi mas sužinoti apie savo ateitį, vėl
ambasadoriai būtų pateikę kreipsiuosi į „Lietuvos ryto”
atsistatydinimo pareiškimus ir redaktorius”.
prezidentas būtų iš naujo patei
Paprašytas pakomentuoti fak
kęs tuos pačius arba naujus am tą, jog dvi skirtingos valdžios
basadorius. Tai — klasikinė teikia tą patį siūlymą, S. Lo
schema, bet mes dar nesame zoraitis kalbėjo: „V. Landsber
klasikinė valstybė”. Italiją P. gis galbūt nesiūlė, tik kalbėjo.
Gylys pavadino antrais ar net Jis suprato, kad mano paskyri
pirmais S. Lozoraičio namais. mas į Romą tuomet reikštų
Anot ministro, S. Lozoraitis didelį pinigų taupymą. Manau,
anksčiau yra sakęs, kad su Itali kad tada ne visi tai suprato.
jos politikais turi gerus ryšius. Dabartinis pasiūlymas yra
Po spaudos konferencijos „Lie galbūt kartesnės piliulės pa
tuvos rytas” telefonu susisiekė saldinimas. Aš manau, kad da
su Stasiu Lozoraičiu.
bartinis siūlymas reiškia de
monstravimą, kad nesu visiškai
Italija, neatsisakant
eliminuojamas”.
Washingtono

„Lietuvos rytas” toliau rašo:
Informavus ambasadorių apie
oficialiai, spaudos konferencijoje
ministro P. Gylio pagarsintą
siūlymą S. Lozoraičiui tapti am
basadoriumi Italijoje, Lietuvos
ambasadorius Amerikoje atsa
kė: „Nemanau, kad per spaudą
turėčiau kalbėti su ministru. Aš
jam nusiunčiau raštą,kur išdės
čiau savo pažiūras į paskyrimą
Romoje. Pirmą kartą prieš
metus tai nusprendė V. Lands
bergis. Nežinau, kodėl doku
mentai labai ilgai buvo laikyti
stalčiuje ir po to nunešti į
paskutinį Aukščiausiosios Ta
rybos Užsienio reikalų komisi
jos posėdį. Tuometiniai depu
tatai labai nustebo ir galvojo,
jog noriu atsisakyti Washingtono ir važiuoti į Romą. Aš
paaiškinau, ką sakiau ir V.
Landsbergiui, kad pažįstų Romą,
ten turiu tam tikrą veikimo
bazę ir sutikčiau būti skiriamas
atstovu prie Šventojo sosto,
neatsisakant Washingtono”.
Į klausimą, ar būtų priimtinas
siūlymas tapti Lietuvos amba
sadoriumi Italijoje, S. Lozoraitis
atsakė: „Nežinau. Aš dar pagal
vosiu. Ministrui sakiau, kad
jaučiu pasigėrėjimą „Lietuvos
rytu”, kuris jau prieš mėnesį
rašė, kas gali su manimi at
silikti. Jis („Lietuvos rytas”)
pasakė, kad žinios neatėjo iš
Užsienio reikalų ministerijos. P.

jančių asmenų priėmimo-pa
skirstymo punkte nuolat yra
bent dešimt užsienio piliečių
(daugiausia — vietnamiečiai).
Neseniai pilietis iš Kubos buvo
sulaikytas su 20 litrų talpos
skardine neaiškios sudėties mil
telių.

Lietuvos įmonės per
brangiai įkainotos
Vilnius, balandžio 30 d. —
Investicijų banko ekspertas tei
gia, kad bendrų, su užsienio
kapitalu įmonių kūrimąsi
žlugdo pernelyg brangiai įkai
notos valstybinės įmonės. Įmo
nės įkainojamos Vokietijoje tai
komais įkainiais, juos padalinus
iš trijų.
Vokiečių firma atsisakė kur
ti bendrą įmone su Utenos pie
no kombinatu, nes jis buvo įkai
notas 7 mil. JAV dolerių.
Bet pasak statybos ir ur
banistikos ministro, bendrų
įmonių idėja žlunga ne dėl to,
kad ministerijos ekspertai per
brangiai įkainoja Lietuvos
turtą, o dėl to, kad tų įmonių
gaminių kainos būtų per didelės
Lietuvai ir jie čia prarastų
rinką. Lietuvoje dar galioja
taisyklės, kad per 400 metų
pastatas susidėvi 100%, o
automobilis per 40 metų. Už
sienio firmos nenori už pasenu
sius įrengimus mokėti kaip už
naujus.
Svarbu palaikyti ryšius

„Išeivijos lietuvių bend
ruomenėje irgi jaučiamas tam
tikras stebėjimas. Aš visą laiką
aiškinau, ypač Lietuvių Bend
ruomenėje, kad reikia būtinai
toliau palaikyti labai gerus
santykius su Lietuva. Tą patį
sakau ir oficialiems amerikie
čiams,ir spaudos atstovams —
Lietuvai reikia visokeriopos
pagalbos, reikia žiūrėti, ar pagal
tvarkaraštį išvedama Rusijos
kariuomenė. Pastaruoju metu
tai yra pasunkėję”.
„Lietuvos ryto” žiniomis,
laikinuoju Lietuvos reikalu
patikėtiniu JAV bus skiriamas
išeivijos atstovas, turintis
Nesitarta su Lozoraičiu
diplomatinio darbo patirtį. Šian
dien (balandžio 29 d.) su kan
Pasiteiravęs, ar ministras P. didatu telefonu turėtų kalbėti
Gylys su juo tarėsi dėl galimo prezidentas Brazauskas ir, jeigu
kandidato į JAV ambasadorius, nuomonės sutaps, šią arba kitą
S. Lozoraitis atsakė „Ne. Nau savaitę šalies vadovo dekretu
jam ambasadoriui nebus lengva. bus paskirtas Lietuvos reikalų
Aš jam galiu palinkėti tik lai patikėtinis Jungtinėse Ameri
mės. Supratimo, kas galėtų būti kos Valstijose.
nauju ambasadorium, neturiu”.
Į klausimą, kada S. Lozoraitis
galutinai nuspręs dėl siūlymo
tapti ambasadoriumi Italijoje,
KALENDORIUS
buvo atsakyta: „Dar laiko yra.
Gegužės 1 d.: Šv. Juozapas
Aš esu pranešęs, kad visų pirma
laukiu kompetentingų, konsti darbininkas, Pilypas, Jokūbas,
tucinių organų nutarimo dėl Anelė, Žilvinas.
mano ambasadorystės WashingGegužės 2 d.: 4 Velykų
tone. Jūs turbūt žinote, kad sekmadienis, Antanazas, Žolė,
ponas P. Gylys nėra kompeten Eidmantas, Zigmantas (Zig
tingas atšaukti ar skirti amba mas).
Gegužės 3 d.: Šv. Pilypas ir
sadorius. Gavęs minėtą nutari
mą, pasakysiu, ką galvojų apie Jokūbas apaštalai, Juvenalis,
Romą”.
Aleksandras, Diva, Kantvydė.
Paprašytas palyginti V.
Gegužės 4 d.: Florijonas,
Landsbergio ir A. Brazausko Antanina, Monika, Beržas, Minkomandas, jų darbo stilių, tautė.
ryšius su Lietuvos ambasada
Washingtone ir su kuo lengviau
ORAS CHICAGOJE
dirbti, S. Lozoraitis atsakė:
„Ačiū Dievui, kad Užsienio
Šeštadienį saulė tekėjo 5:58,
reikalų ministerijoje turime leisis 7:48. Temperatūra dieną
gerą Amerikos skyrių. Techniš 62 F (16 C), debesuota, naktį 47
ku atžvilgiu niekas nepasikeitė. F (8 C).
Politine prasme truputį sun
Sekmadienį saulė teka 5:57,
kiau, kadangi amerikiečiai debesuota ir gali palyti, panaši
labiau atsargūs Lietuvos at temperatūra, kaip šeštadienį.
žvilgiu — norima palaukti, pa Pirmadienį šilčiau, dalinai sau
žiūrėti, kokia bus politika”.
lėta, bet gali ir palyti.

.

DRAUGAS, Šeštadienis, 1993 m. gegužės mėn. 1 d.

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO

„GAJOS” KORP! JAUNĖJA
IR GAUSĖJA
Verbų sekmadienio popietę
Ateitininkų namuose (įsteigti
gajietės a.a. Elenos Razmienės),
Lemonte, susirinko gana gau
sus lietuvių krikščionių gydy
tojų būrys su šeimomis ir
svečiais, gal daugiau negu 50
narių.
Džiugu matant nemažai jau
nų gydytojų, o moterys gydyto
jos dominavo (moterų metai!)
diskusijose prie apskrito stalo.
Prie šio apskrito stalo pirmas
kalbėjo dr. Eligijus Lelis, kuris
turėjo anksti išvykti į ligoninę
dėl ligonio staigaus sužeidimo.
Po jo kalbėjo trys moterys: dr.
Dana Brazdžiūnaitė, dr. Ona
Daugirdienė ir viešnia iš Lietu
vos dr. Danguolė Bortkevičienė.
Diskusijoms moderavo senjoras
dr. Antanas Razma (dabar jis ir
„Gajos” Korp! pirmininkas).
Visi diskusijų dalyviai pri
pažino, kad reformos yra būti
nos, norint aptarnauti visus
JAV piliečius gera mediciniška
•priežiūra. Bendrai, tokiose tur
tingose JAV-se kiekvienas pri
valo būti aprūpintas maistu,
pastoge, mediciniška paslauga
ir kitais būtiniausiais aptarna
vimais, nepaisant asmens finan
siškos padėties.
JAV-se medicinos pažanga
yra pati aukščiausia pasaulyje,
bet gydymas gana brangus.
Ilgų metų ir brangios gydyto
jo studijos, komplikuota gydymo
aparatūra, didelės ligoninės iš
laidos, gailestingų seserų ir
aukšto technikos išsilavinimo
tarnautojų gausumas labai
iškelia gydymo kainas. Prie tų
kainų iškėlimo prisideda mil
žiniškas gydytojo apdraudos
(„malpractice”) mokestis.
„Malpractice” baimė privečia
kiekvieną gydytoją praktikuoti
„defense medicine”: kad ir dėl
menko susirgimo, ar susižeidimo užsakomi brangūs tyrimai,
kraujo, infekcijos, alergijos ana
lizės, sudarančios aukštas kai
nas. Nors ir prieš savo valią, bet
beveik kiekvienas gydytojas,-a
taip privalo mediciną prakti
kuoti, nes teismo atveju kalti
nimo advokatai yra negailes
tingi ir mėgina „prisikabinti”,
kodėl įvairūs tyrimai nebuvo
atlikti, nors ligos pradžioje ar
tuoj po sužeidimo neatrodė, kad
tie brangūs tyrimai būtų reika
lingi.
Gydytojai neturi dieviškos aiš
kiaregystės. Žinoma, bylą pra
laimėjus, gydytojui priteisiama
bauda yra milžiniška — kartais
siekianti daugiau negu 10-14
milijonų dol., kurių trečdalis
atitenka skundėjo advokatui.
Suprantama, kodėl advokatai
„neriasi iš kailio” bylą laimėti.

Aplamai, visi gydytojai sutin
ka, kad už sąmoningai padary
tas skriaudas ligoniui gydymo
metu turi būti kompensuojama,
bet kompensacijos suma privalo

GERADARIAI

Dr. Kazys Rimkus ir dr. Linas
Sidrys piniginėmis aukomis
prisidėjo prie išlaidų apmo
kėjimo įvairių reikmenų siun
tos, skirtos šios vasaros atei
tininkų stovykloms Lietuvoje.
Ačiū!
Ateitininkai sendraugiai
Čikagoje

būti gyvenimiška — ne pasakiš
ka.
Kitos didelės gydymo išlaidos
yra administracinės: apdraudos
kompanijų, „medicare”, „public
aid”, ligoninių, taip pat ir
gydytojų kabinetų. Todėl visa
sveikatos aprūpinimo apdrauda
yra labai komplikuota, brangi,
nelengvai sprendžiama.
Prezidento Clinton’o žadamos
reformos gydymo srityje nebus
lengvos, mums visiems reikia
jas nuodugniai sekti ir . atitin
kamai reaguoti per savo senato
rius, kongresmanus, spaudą,
radiją, televiziją.
Šio susirinkimo dalyviai prašė
valdybą pažymėti šiuos metus,
nes sukanka 65 metai nuo „Ga
jos” Korp! įkūrimo. Siūlė išleisti
„Gajos” Korp! istoriją, surengti
šį rudenį visuotinį gajiečių su
svečiais suvažiavimą su moksli
ne, kultūrine programa, naujų
narių įvesdinimu ir, aišku,
užbaigimo pokyliu.
Kokia didelė pagunda siūly
mams! „Gajos” Korp! valdyba
rimtai svarstys ateities veikimo
planą ir būsimus darbus.
Šio „Gajos” Korp! susirinkimo
pranešimai, diskusijos bus
smulkiau aprašyti sekančiame
„Medicinos” žurnalo numeryje,
kurį redaguoja dr. Vacys Šau
lys.
A.R.

AUKOKIME
LIETUVOS ŠVIESESNEI
ATEIČIAI
Brangūs idėjinės šeimos nariai,

Ateitinnkų organizacija yra
atsakinga už krikščionišką jau
nimo auklėjimą. Čia mūsų svar
bioji pareiga, kylanti iš mūsų di
džiojo tikslo: „Visa atnaujinti
Kristuje”, iš mūsų ateitininko
priesaikos, iš privilegijos būti
lietuviu kataliku, iš pasitrauki
mo iš mūsų tėvynės, kad, išlikę
laisvi, galėtume dirbti savai
krikščioniškai tautai. Tad
kviečiame visus į vajų Lietuvos
ateitininkų pagalbai.
1. Vasaros stovyklose bei kur
suose dalyvaus bent tūkstantis
jaunimo. Be finansinės pagalbos
neįmanoma stovyklavimą pra
vesti. Tuo tarpu Lietuvos
krikščioniškas ir moralinis
atgimimas įmanomas tik per
jaunimą. Tai pakartojimas
Prano Dovydaičio laikų.
2. Berčiūnų stovyklavietės
prie Panevėžio remontas gali
kainuoti iki šimto tūkstančių
dolerių. Šios stovyklavietės
pastatai ir įrengimai jau
priklauso Lietuvos Ateitininkų
Federacijai. Per visą vasarą jo
je stovyklauja dauguma Lie
tuvos ateitininkų jaunimo.
Stovyklauti
ir
dirbti
ateitininkišką darbą juk reikia
bent minimalių sąlygų.
3. Atgaunami Ateitininkų
Rūmai Kaune. Bus reikalinga
bent šimto tūkstančių dolerių
pradiniam remontui. Rūmai yra
būtini ateitininkų veiklai. Be
to, yra dedamos pastangos at
gauti trijų aukštų pastatą
Palangoje.
4. 1994-taisiais metais bus
ruošiamas viso pasaulio
ateitininkų kongresas Lietu
voje. Šio Kongreso paruošimui
ir vykdymui taip pat bus reika
lingos lėšos.
Supraskime momento reikala
vimus (St. Šalkauskis). Nelau
kime! Gana snaudulio! Aukos

čia turi būti nemažos. Iš Lietu
vos ateitininkų buvo pareika
lauta gyvybių, iš mūsų
reikalaujama tik darbo ir eko
nominės paramos. Per savąją or
ganizaciją čia paremsime ne tik
ateitininkus, čia aukojame ir
Lietuvos šviesesnei ateičiai, ir
mūsų sąžinė nejaus priekaišto,
kad mes užmirštame savo brolių
kančią.
Vasaros stovykloms medžia
ginės paramos vajus jau pradė
tas. Sveikiname visas inicia
tyvas. Šią aukos pareigą pri
minkime vieni kitiems. Šis
didysis vajus bus tęsiamas iki
kongreso pradžios. Visos
sąjungos kviečiamos aktyviai
įsijungti į vajų.
Visų mūsų pastangomis turė
tume suaukoti Lietuvos atei
tininkų veiklos parėmimui tarp
$200,000 ir $250,000 dolerių.
Iki šiol Lietuvos ateitininkai
jau yra gavę daugiau kaip
$10,000 dolerių paramos iš Atei
tininkų Fondo. Visos privačios
iniciatyvos yra suderintos.
Aukos nurašomos nuo pajamų
mokesčių. Čekius prašome
rašyti Lithuanian Catholic
Federation Ateitis, Ine. vardu.
Tax
exempt
numeris
#11-6035592.
Aukas siųskite tokiu adresu:
adresu:
Ateitininkų Fondas
12690 Archer Avė.
Lemont, Illinois 60439
Aukokime visi! Šį kartą
aukokime ateitininkams!
Garbė Kristui!
Juozas Polikaitis
Ateitininkų Federacijos Vadas
Birutė Bublienė
Ateitininkų Federacijos
T&rybos Pirmininkė
Dr. Petras Kisielius
Ateitininkų Fondo Pirmininkas
1993 m. balandžio mėn. 25 d.

ŠEIMOS ŠVENTĖ

Daumanto/Dielininkaičio ir
prez. A. Stulginskio ateitininkų
kuopos kviečia jus į metinę atei
tininkų Šeimos šventę sekma
dienį, gegužės 16 d. Šventė bus
pradėta šv. Mišiomis 9:00 v.r.
Palaimintojo J. Matulaičio
misijoje. Šeimos šventės progra
ma ir užkandžiai bus Atei
tininkų namuose (127-ta ir Ar
cher) tuoj po šv. Mišių. Dalyviai
prašomi prisidėti prie suneš
tinių vaišių šitaip: asmenys,
kurių pavardės prasideda
raidėmis nuo A iki M (imtinai),
prašomi atnešti sumuštinius ar
salotas. Asmenys, kurių
pavardės prasideda nuo N iki Ž
(imtinai), prašomi atnešti pyra
gus ar saldumynus.
Šventėje bus galima gauti re
gistracijos lapus JAS stovyk
lai, o taip pat ir MAS stovyk
lai. Pasiteiravimui tel. 708361-2557 arba 708-257-6739.
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
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skelbimų turinį neatsako. Skelbi
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2555 W. Lincoln Hwy. (Hvvy. 30)
Olympia Flelda, III.
Tai. (708) 748-0033
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
Raz. (1-312) 778-7679
Kab. (1-312) 582-0221

DR. VILIJA KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA
7271 S. Harlam, tai. 708-594-0400
Bridgvlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

DR. LINAS M. KLYGIS
Praktika su

DR. ALLEN C. BERNTHAL
GASTROENTEROLOGIJA
IR KEPENŲ LIGOS

5827 W. Stanley Ava., Berwyn, IL
(prie MacNeal ligoninės)

Tai. (708) 749-4617
Valandos pagal susitarimą

6321 Avondale, Sta. 102
Chicago, IL 60631
Tai. 312-774-0042

Tomas Kisielius, M.D.
Stevan Sandlar, M.D.
Adrlan Blanco, M.D.
Bozena Wltok, M.D.
Vėžio ligos (Onkologija/hematologija)
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D.
Specialybė — Kaulų ir sąnarių
ligos ir chirurgija
Holy CroM, 2701 W 68 St.. Chicago
Tel (312) 471-5573
9830 S Ridgeland, Chicago Ridge. IL
Tel. (705) 423-0313, 425-9353

VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Ava., Orland Park
708-349-8100
10 W. Martin, Naparvllla
708-355-8776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-857-8383

Valandos pagal susitarimą

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W 63ffl St

Tai. 312-735-7709
217 E. 127st St
Lemont, IL 60439

Tai. 815-723-0353
Pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Robertą Road
Hickory Hllla
Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMO6 DAKTARAS IR CHIRURGAS
Family Medical Cllnlc
217 E. 127 St. — Lemont, IL 50439
Priklauso: Palos Community Hospital ir
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. (705) 257-2255

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms

2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v p.p.

10401 S. Robertą Rd., Palos Hllla, IL
Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.

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

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

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 SI. Tai. (708) 422-0101

DANTŲ GYDYTOJAS

Tai. (1-312) 767-7575
5780 Archer Ava.

6132 S. Kadzla Ava., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D.
ROGER TOLENTINO, M.D.
Gydytojai ir chirurgai

Anastazijos Ir skausmo
gydymo specialistai
Sherman ligoninė, Elgin, IL

Tai. 708-888-89,’6

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
9760 S. Kedzie

Tel. 708-636-6500
Vai. 9-5 kasdien

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 W. 83rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p.
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p.,
penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.

DR. ROMUALDAS POVILAITIS

Kab. tai. (312) 585-0348;
Raz. (312) 779-5533

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

DR. ELIGIJUS LELIS

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

JAV-se gamintieji jau baigiasi.
KAS SVARSTYTA ATEITININKŲ
Buvo aptarti ir kiti klausimai,
liečiantys
ryšius ir veiklą
FEDERACIJOS VALDYBOS
abipus Atlanto. Reikės kviesti
POSĖDYJE
Lietuvos ateitininkų atstovus į
šį rudenį vyksiančią Ateitinin
Ateitininkų federacijos vai tininkų pirmininku dr. Arvydu kų konferenciją. Reikės ištirti
dyba kovo mėn. 27 d. posėdžiavo Žygu jo viešnagės Čikagoje me galimybes, ar šių metų vasaros
Ateitininkų namuose, Lemonte. tu. Ateitininkų federacijos stovyklose JAV-se galės dirbti
Federacijos valdybos nariai vie vadui Juozui Polikaičiui jau ne kapelionas iš Lietuvos.
ni kitus informavo apie įvairių vieną kartą teko proga bent
projektų stovį ir darbo planus. trumpai lankytis Lietuvoje ir
Kiti reikalai
aptarti įvairius reikalus ir klau
Kongresas
simus. Buvęs Federacijos vadas
Prieš kurį laiką buvo išleistas
dr. Petras Kisielius buvo „Jaunųjų ateitininkų progra
Nors Ateitininkų federacijos nuvykęs skaityti paskaitas a.a. mos vadovas”, o šiuo metu,
valdybos kadencija netrukus kun. Stasio Ylos minėjimuose, Nepaprastoje konferencijoje To
baigiasi, manoma, kad Atei jo 10 metų mirties sukaktį mi ronte, sudarytas komitetas
tininkų taryba patvirtins ka nint.
baigė „MAS Akademinės Prog
dencijos pratęsimą dėl žemiau
Lietuvos Ateitininkų federaci ramos” vadovo projektą. Šis pro
nurodomų priežasčių. 1993-94 jos valdyba jau pristatė ruošia jektas bus peržiūrėtas ir pa
metai ateitininkams turėtų būti mų vasaros ateitininkų stovyk ruoštas spausdinimui. Manoma,
labai svarbūs ir įdomūs. Atei lų tvarkaraštį — tarp jų vyks gal netrukus bus galimybė pasi
tininkų Tarybos ir Federacijos jaunųjų ateitininkų, vyskupijų, dalinti juo ir su Lietuvos atei
valdybos nariai jau kurį laiką našlaičių, ypatingų vaikų ir tininkais.
svarsto įvairias Ateitininkų jaunų šeimų stovyklos. Vyks
Ateitininkų Sendraugių są
sąjūdžio struktūros pakeitimo trys jaunųjų ateitininkų sto jungos centro valdybos rinki
galimybes. Nuo pat pradžių, vyklos, kurių kiekvienoje da minė komisija jau baigia savo
Lietuvos ir užjūrio ateitininkai lyvaus net iki 150 jaunuolių. darbą, ir netrukus bus vykdomi
nenorėjo skilti — jie jautėsi esą Lietuvos Ateitininkų valdyba rinkimai/patvirtinimas. (Atro
vieno sąjūdžio nariais. Pagal šiuo metu susirašinėja su trimis do, kad sekanti valdyba gal
dabar pramatomus planus, 1993 patyrusiomis vadovėmis iš JAV- susidarys iš klevelandiečių).
m. Darbo dienos savaitgalį šau ių: Lidija Ringiene, Birute Bub
Federacijos valdybos nariai
kiama Ateitininkų konferenci liene ir sės. Margarita Barei prisiminė ilgametį „DRAUGO”
ja Šiaurės Amerikoje — gal kaite. Čikagos ir kitų vietovių
ateitininkų skyriaus redaktorių
Čikagoje ar Lemonte, o 1994 m. ateitininkai sendraugiai rūpi a.a. Joną Žadeikį. Jis tyliai ir
vasarą (gal prieš Lietuvoje nasi Lietuvos vasaros stovyk rimtai atliko savo darbą. Dabar
ruošiamą Šokių ir Dainų šven loms reikmenų telkimo vąjumi.
atėjo laikas susirūpinti to sky
tę) Ateitininkų kongresas vyks Siunta siunčiama į vieną cent riaus ateitimi. Buvo pasiūlyti
Lietuvoje. Šie planai dar bus rą, kad Lietuvos Ateitininkų fe keli kandidatai. Tuo tarpu, visi
tvirtinami ir plačiai skelbiami deracijos valdyba galėtų paskir Federacijos nariai pasižadėjo
spaudoje. Ateitininkų Tarybos ti visų vasaros stovyklos šta siųsti korespondencijas.
rinkimai, kraštų vadovauja bams jiems reikalingas me
Ramunė Kubiliūtė
mųjų vienetų sudėtis ir kiti rei džiagas. Federacijos valdyba yra
kalai tuo metu turės būti supro taip pat užsiangažavusi daryti
jektuoti.
žygių ir sustatyti rėmus kitiems
aukų vajams paremti Lietuvos
STOVYKLOS
Ryšiai su Lietuva
ateitininkų stovyklas ir stovyk
lavietes.
Birželio 19 d. - 26 d.
DetČikagos ir apylinkių ateiti
Atrodo, kad ateityje bus nau roito skautai.
ninkų šeimos nariai turėjo pro dojamasi Lietuvoje gamintais
Birželio 27 - liepos 10 d.
gos susitikti su Lietuvos Atei ateitininkų ženkliukais, nes Moksleiviai ateitininkai.

DRAUGAS

7722 S. Kadžio Ava.,
Chieago, III. 60652

Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

6132 S. Kadzla, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundės Ava., Elgin, III. 60120
Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

DR. K. A. JUČAS

Tai. (708) 598-4055

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas

5540 S. Pulaskl Road.
Tai. (312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr., penkt. 12-3 v.p.p., ketv. 2-7 v.v.
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St., Chicago, IL

Tai. (312) 476-2112
9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.

DR. DANA M. SALIKLIS

Tel. (708) 598-8101

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius

2618 W. 71 st St.
Tai. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

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

Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 W. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
šešt pagal susitarimą

Kabineto tai. (312) 776-2880.
Raz. (708) 448-5545

DANTŲ GYDYTOJA

Vai. pagal susitarimą

10442 W. Cermak Rd.
VVestchester, IL 60153
Tel. 708-531-1113

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159

Valandos pagal susitarimą

1443 So. 50th Ava., Cicero

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.

LINAS A. SIDRYS, M.D.

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ophthalmologas/Akių Chirurgas

DR. PETRAS V. KISIELIUS

2636 W. 7 tat St.
312-435-6866
4145 W. 63rd 6t.
312-736-7705
Chieago, IL

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija

EDMUNDAS VIŽINAS,M.D., S.C.

Tai. (312) 585-7755
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurat, IL 60126
708-941-2606

Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campua
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310,
Naparvllla IL 60563
Tel. 708-527-6090

Valandos pagal susitarimą

Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES
DR. MAGOALEN BELICKAS

Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DANTŲ GYDYTOJAI

DR. S. LAL

Pensininkams nuolaida
4007 W. 55 St.
Tai. (312) 735-5555
SO7 S. Gllbart, LaGranga, IL.
Tai. (708) 352-4487

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 VV. 7lat Street
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Kab. tai. 312-586-3166
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

Bloga mokytoja, ar

LIETUVIŲ KALBOS PASIKEITIMAI

NEGABUS
MOKINYS?
Atrodo, kad pastaruoju laiku
visas pasaulis užklotas žudynių
šešėliu. Kasdien laikraščių ant
raštės skaičiuoja Amerikos did
miesčių smurto aukas, kasdien
žinių laidos primena, kad Afri
koje vyksta kruvini konfliktai
tarp baltųjų ir juodųjų, kad
Somalijoje vis dar nerimsta
vadukai — išsitraukę iš kampų
pasenusius, surūdijusius, bet vis
dar mirtinai pavojingus gink
lus, grasina vieni kitiem, ir bū
tinai reikia svetimųjų įsikišimo,
kad juos apsaugotų nuo pačių
savęs. Neramu Indijoje, Vidu
riniuose Rytuose ir visur kitur,
į kurią pasaulio pusę tik benukreipsi filmavimo aparatą,
rekordavimo mikrofoną.
Ir visi šie įvykiai automatiš
kai išbyra iš žydriųjų televizijos
ekranų į mūsų butus, patenka
į mūsų akis ir sielas su kiek
vienu atskleistu dienraščiu.
Sunku pasakyti, ar žmogus
gali priprasti prie viso to krau
jo praliejimo, nebereaguoti į bai
sius įvykius, o gal tik išmoko iš
jungti „tolimus” kraštus iš savo
kasdienybės, nes kitaip negalė
tų gyventi normalaus gyveni
mo, atlikti įprastuosius kasdie
ninius reikalus.
Tačiau per pastarąsias savai
tes daugiau, kaip bet kuomet
anksčiau, mums nuolat buvo
primenama galbūt didžiausia
(arba bent labiausiai išgarsinta)
žmogžudystė visoje žmonijos is
torijoje. Žmogžudystė, parei
kalavusi 6 milijonų aukų tik iš
vienos tautybės bei religijos gru
pės žmonių.
Šiandien traukome pečiais,
kraipome galvas ir stebimės:
kaip tai galėjo įvykti? Kodėl
pasaulis, apsižiūrėjęs, kad
vykdomas toks visuotinis
žmonių naikinimas, neprotes
tavo, vieningai nesukilo ir ne
sustabdė žudiko? Kuo galėjo
būti taip užsiėmusi žmonija, kad
įstengė nukreipti akis nuo
vienos tautos prieš kitą vykdo
mo smurto ir uždaryti ausis 6
milijonų aukų pagalbos šauks
mui? O vis dėlto nematė ir ne
girdėjo, ir nesustabdė.
Minint anų baisiųjų dienų su
kaktį, statant muziejus ir ati
dengiant paminklus žudynių
aukoms, kartojama, kad žmo
nija jau yra pasimokiusi iš
praeities, jau tokie dalykai
daugiau šioje planetoje nepasi
kartosią.
Istorija yra gera mokytoja, bet
šiuo atveju, deja, mokiniai
neatrodo labai gabūs, nes
neilgai
tas
„pamokas”
prisimena. O ir prisiminę, nepri
taiko savo gyvenime. Visuotinis
vienos ar kitos tautos, tikėjimo
išpažinėjų, rasės, genties ar
grupės genocidas tebėra šių
dienų mada. Pakanka tik atsi
sukti televiziją, atsiskleisti laik
raštį. Ir tai dar ne viskas: tas,
gerai suplanuotas, metodiškai
vykdomas genocidas vėl karto
jasi Europoje, netoli vietų, kur
prieš 50 metų taip pat vyko ma

sinis „etninis valymas”.
Vakarų pasaulis, su Jung
tinėmis Tautomis priekyje, ste
bi baisumus, vykstančius buvu
sioje Jugoslavijoje, grąžo
rankas, priima nutarimus, kad
reikia kažką skubiai daryti, su
bara agresorių ir vėl stebi... O
tuo tarpu tūkstančiai miršta
badu, dešimtys tūkstančių tapo
pabėgėliais, šimtai tūkstančių
prarado normalų gyvenimą.
Visi stebėtojai sutinka, kad
agresorių reikia nubausti, prie
vartavimus, žudymus, mari
nimą badu užbaigti, tačiau
sunkvežimių vilkstinės su mais
tu ir vaistais sustabdomos kelių
serbų, kurie „uždraudžia” to
liau važiuoti, o ginkluoti „iki
dantų” JT kariai stovi ir dū
sauja, kad jiems neleidžiama
atlikti labdaros misijos. JT
atstovai vėl posėdžiauja, vėl gra
sina serbams, bet iš tų gra
sinimų, kaip iš didelio debesio
— maža „lietaus”...
Šią savaitę JAV prezidentas
jau pradėjo griežčiau kalbėti,
bet tos kalbos labai išgąsdino
Kongresą, Senatą, JT organi
zacijos narius. Visi bijo, kad
supyks Rusija, kuri remia Ser
biją. Reikia dar truputį palauk
ti — gal vėl vertėtų serbus su
barti, gal mėginti dar kartą tar
tis?
Genociddas vyksta, kaip vyko
Hitlerio laikais, Stalino siau
tėjimo metais, kaip buvo Ko
rėjoje, Vietname, Kambodijoj,
Irake, Indijoj, Armėnijoj ir daug
kur kitur. Pasaulis nematė
žudomų žydų, negirdėjo į Sibi
rą tremiamų lietuvių verksmo,
nenorėjo reaguoti į 10 metų
trukusią, beviltiškų partizanų
kovą Lietuvos miškuose, belau
kiant „išgelbėjimo iš Vakarų”.
Pasaulis buvo aklas ir kurčias
skriaudžiamiesiems. Toks jis ir
šiandien.
Niekas nesikeičia, tik aukų
rasė, tikėjimas, kalba, tautybė.
Žinoma, visos tos aukos turi ir
bendrą vardiklį — jos yra silp
nesnės už agresorius, jos pačios
negali apsiginti. Genocido
aukos paprastai gyvena kraš
tuose, kurie neturi „vertės”
pasaulio akyse. Nėra ten naftos
šaltinių, žemės turtų, stra
teginių punktų bazėms. Nėra
nieko, dėl ko būtų verta su agre
sorium susiremti. Tai ne
Kuvvaitas, kurį nedelsiant
reikėjo išlaisvinti iš Irako nagų.
Didžiūnai politikuoja žodžiais,
o mažieji — savo krauju, savo
kančia. Lygybės čia ieškoti dar
ilgai nebus verta. Vienintelė is
torijos pamoka, kurią mes —
mažos Pabaltijo tautos — turime
išmokti: reikia stengtis, kad kivirčiai, nesutarimai, tarpusavio
trintis ir kantrybės stoka neiš
semtų jėgų, reikalingų stiprinti
valstybės dvasią, gyvas
tingumą, ryžtą. Jeigu būsime
silpni ir tuo pasinaudos priešas,
pasaulis neskubės gelbėti. Jo
akyse ir mes nedaug verti...
D.B.
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Pagrindinę kalbą centriniame Vasario 16-sios minėjime Huettenfelde, ’
Vokietijoje pasakė Vokietijos parlamento narys prof. dr. Wolfgang von St<
ten. IS kairės: Vasario 16 gimnazijos direkt. A. Šmitas, p. von Stetten ir pr
W. von Stetten.
,
Nuotr. M. Smitier

Išeivijos lietuvių spaudoje yra
prirašyta daug straipsnių apie
lietuvių kalbos naujadarus tėvy
nėje, kurie išeiviams nemaloniai rėžia ausį. Žmonių kalba
kaip ir gyvenimas keičiasi, atsiranda naujų žodžių ir sakinių,
kurie yra priimti kaip gyvenimo
tikrovė. Tačiau kai tikrai lietu
viški žodžiai stengiamasi pa
keisti svetimų kalbų priemaišo
mis, tam visai nėra reikalo.
Galima sakyti, kad tai nereika
lingas kalbos žalojimas.
Išeivijos lietuviai šiuo atveju
irgi nėra pateisinami. Jie savo
kasdieninėje kalboje pasigauna
ir naudoja kitų kalbų žodžius.
Teisinasi, kad tai daro iš įpra
timo. Tačiau išeivijos spauda
yra pakankamai švari ir atspari
barbarizmams bei nevykusiems
naujadarams.
Užsienio žurnalistai dažnai
lanko Lietuvą ir ten turi pokal
bius su vietos gyventojais. Jų
straipsniai yra spausdinami
Amerikos laikraščiuose.
Šiuose straipsniuose jie ne tik
supažindina pasaulio kraštus su
Lietuva, bet tuo pačiu aprašo
apie įvairių sričių Lietuvos gy
venimą.
Neseniai ten lankėsi Ameri
kos laikraščio „The Wall Street
Journal” korespondentas Barry
Newman, kuris šiame laikraš
tyje rašė ir apie lietuvių kalbą.
Pasak žurnalisto, Lietuvos
kalbininkai yra priešingi nauja
daru atakoms. Lietuvių kalba
yra seniausia gyvoji europiečių
kalba ir gali didžiuotis, būdama
sanskrito giminaite.
Pavyzdžiui, mūsų kalbos žo
džiai: vyras, mirtis, sūnus,

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS
duktė yra ir sanskrito kalbos
žodžiai: viras, mrts, sūnūs,
duhita.
Dabar, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, kalbos prie
maišų žodžiai smarkiai didėja
su greito aptarnavimo maisto
įvedimu, satelito televizija,
technologija ir kitomis naujanybėmis. Lietuvių kalbos žino
vai Vilniuje paskutiniu metu
pradėjo kreipti didesnį dėjnešį į
žodžių žalojimą ir prašo sveti
mybių atsisakyti, suteikdami
dalį pakaitalų. Tačiau jie
sutinka pasipriešinimą. Naujieji
žodžiai nenori pasitraukti nuo
scenos.
Sovietų Sąjungai okupavus
Lietuvą, lietuviai kariai,
mobilizuoti į Raudonąją armiją,
daugiau negirdėjo lietuviško žo
džio. Sovietų Sąjungos okupaci
jos metu lietuvių kalbai atėjo
sunkios dienos.
1960 metais Lietuvių Kalbos
Institutas Vilniuje buvo pasi
ryžęs išleisti didįjį Lietuvių
kalbos žodyną ir lietuvių kalbos
gramatiką. Nors Sovietų val
džia tuo nesidomėjo ir nedavė
lėšų, darbas vis tiek buvo
vykdomas.
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, Vilniuje paskutiniu metu
yra sudaryta nauja valstybinė
kalbos komisija.
Ši komisija paruošė Lietuvos
kariuomenei naujus komandos
žodžius. Lietuvių oro linijos
naudoja naujos tarptautinės
formos pranešimus keleiviams.
Visi rusiški pavadinimai pra
M

nyko iš viešojo gyvenimo vietų.
Dabar daugelis lietuvių nori
išmokti kalbėti angliškai. Svar
biausias lietuvių kalboš
darkymas šiuo metu yra perdir
bimas anglų kalbos žodžių juos
„sulietuvinant”.
Kalbos komisijos nariai gat
vėse tikrina privačių asmenų
įvairius skelbimus. Daugelis
skelbiasi anglų kalba, tikėdami,
kad šie skelbimai patrauks
didesnį užsieniečių ir savųjų
pirkėjų dėmesį.
Labai priimta viešose vietose
rašyti didelėmis raidėmis pvz.
žodį „Hotel”, o mažomis —
„viešbutis”. Lietuvių kalbos tik
rintojai norėtų pakeisti prie
šingai.
Tarp kitų svetimybių vienoje
gatvėje lietuviško restorano
pavadinimas didelėmis raidė
mis užrašytas itališkai „Ravioli”. O jie parduoda tik lietu
viškus virtinukus. Lietuvių
kalbos komisija reikalauja res
torano pavadinimą pakeisti.
Valgyklos savininkė Audronė
Pilibonienė sako, kad nenori pa
žeisti lietuvių kalbos. Žmonėms
patinka imponuojančios nauje
nybės. Vėliau sugalvosime vėl
ką nors naujo, klijentams pa
trauklaus.
Lietuvių kalbos laukia daug
sunkumų, todėl valdžios įstaigų
nutarimai ir sprendimai čia gali
padėti.
Bendrai dirbant su lietuvių
kalbos žinovų komisija, turėtų
būti greičiau įvesti nauji lie
tuviški pakaitalai.
Šie pakeitimai turėtų būti pri
valomi Lietuvos spaudai, radi
jui ir televizijai.

Pirmojo veiksmo scena iš Bellini operos „Norma’. Viduryje — Druidų šventyklos vyriausioji kunige
Norma (Irena Milkevičiūtė).
Nuotr. Martyno Vidzbelio
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— Kas atsitiko? — paklausė daktaras ir parėmė
smakrą ant kumšties.
— Atnešiau tą lagaminėlį. Nuo Salmės. Nuo Sal
inės Saaremo.
Daktaras suraukė antakius.
— Jai nebereikia. — pridėjau.
Labai sunku buvo surinkti žodžius, ir atrodžiau tur
būt labai blogai.
— Ką nori pasakyti? — labai stačiu balsu paklau
sė.
— Aš noriu pasakyti, kad to lagaminėlio jai nebe
reikia. Nebereikės nei tų švelnių šilkinių marškinių,
nei kelnaičių. Supranti, tų gėdos kelnaičių. Ji mirė savo
pačios kraujo klane. Jeigu tamsta ne veterinorius, bet
tikras gydytojas, tai supranti, ką reiškia mergaitei savo
pačios kraujo klane mirti. Juk žinai, kokią ją paleidai.
Ir žinai, kaip tamstą dabar visi vadina. Ne žmonės, bet
dypy, turį tik dvi teises: būti kiekvieno tarptautinio
šarlatano apiplėšiami ir mirti savo paties kraujo klane.
— Ką nori pasakyti? — lyg jo žodyne kitų žodžių
ir nebebūtų, sušuko gydytojas. Jis aiškiai pradėjo ner
vintis, o man nuo to darėsi geriau.
— Noriu pasakyti, kad už tokius darbus tamstą visi
vadina tarptautiniu benkartu.
— Išeik! — surado naują žodį.
— Ne, aš dar ne viską pasakiau.
— Lauk!
Jis pasirėmė ant stalo rankomis ir ėmė stotis, o ašį
visiškai šaltai pastačiau prieš jį lagaminėlį, 'j.
— Moterys žada nagais akis iškabinti, o aš palieku.

Rimties valandėlė

TIKRASIS GANYTOJAS
Šio sekmadienio skaitiniuose
Bažnyčia iškelia prisikėlusį
Kristų Gerojo Ganytojo vaidmeny. Nors pirmajame skai
tinyje (Apd 2:14, 36-41) — Šv.
Petro pamoksle per pirmąsias
Sekmines (kurio dalį girdėjome
praėjusį sekmadienį) nėra mi
nimas ganytojo įvaizdis, mato
me Jėzaus ganytojišką veiklą*
per jo apaštalus.
Petras ir Vienuolika, gavę
Šventąją Dvasią ir išėję į Jeru
zalės gatves, drąsiai kalbėjo
Jeruzalės žydams, kad Dievas
nori panaikinti jų kaltę už Jė
zaus nužudymą. Pagal jų tra
dicijas, jei žmogus prisiima sau
atsakomybę už kieno nors krau
jo praliejimą (o jie tai padarė
prieš kelias savaites, reika
laudami Jėzų nukryžiuoti), tai
yra amžina dėmė tam žmogui
prieš Dievą, nes nužudymas yra
nebeatsiimamas veiksmas.
Tačiau šv. Petras savo pamoksle
sako, jog tas pats, kurį jie
nukryžiavo, yra Dievo prikeltas
— tad tuo ir jų kaitėjau gali būti
panaikinta. Ir jis yra ne tik
prikeltas, bet yra gyvasis Me
sijas ir Viešpats. Pasmerkdami
Jėzų mirčiai, jie parodė, jog jie
nelaiko jo nei Viešpačiu, nei
Mesiju.
Dabar Kristus per apaštalus
Sekminių dieną duoda Jeruzalės
žmonėms antrą progą apsi
spręsti, ar priims Jėzų savuoju
Mesiju ir Viešpačiu. Ir šįkart tie
žmonės „susigraudino ir ėmė
klausinėti... ,ką mums daryti,
broliai?’ ” Pajutimas, kad Die
vas atleido didžiausius jų nusi
kaltimus, verčia žmones klaus
ti, ką galime padaryti, kaip
galime atsilyginti už tokią
didelę malonę?
Šv. Petras jiems atsako: „Atsi
verskite” (tai yra, pakreipkite
visą savo gyvenimą nauja, Kris
taus sekimo kryptimi) ir apsi
krikštykite vardan Jėzaus Kris
taus. Prisimename iš skaitymo
apie Jono Krikštytojo veiklą
Jordano paupy, kad žydams
krikštas buvo ženklas, jog žmo
gus žada visą savo gyvenimo
kryptį pasukti pagal Dievą, ne
pagal savo užmačias. Prisi
mename ir Jono pasakymą, jog
Dievo žadėtasis, po Jono atei
siantis Mesijas krikštys ne van
deniu, bet Šventąja Dvasia. Tad
Petras, kalbėdamas tiems atsi
versti pasiruošusiems žydams,
juos ragina krikštytis kaip tik
to paties jų nukryžiuotojo Jė
zaus Kristaus vardu. Tuomet ir
jie gaus žadėtąją Šventosios
Dvasios dovaną, ir jiems

primena: „Juk jums (ir yra) skir
tas pažadas”.
Ir šis skaitinys baigiasi,
pasakius, kaip Jeruzalės žydai
šį kartą reagavo į Dievo jiems
siųstojo jų tautos GanytojoMesijo Jėzaus Kristaus kvieti
mą: „Kurie priėmė (Petro)
žodį, buvo pakrikštyti, ir tą
dieną prisidėjo prie jų apie trys
tūkstančiai”.
Atliepiamoji psalmė 22-oji
(23-oji) — „Mane Viešpats gano”
yra malda, kurią pirmiau, negu
krikščionys, vartojo žydai, iš
reikšdami pasitikėjimą Dievu.
Krikščionims perėmus žydų
Šventraštį (jame ir psalmes), ši
psalmė tapo pasitikėjimo Kris
tumi malda. Bet tuo krikščionys
nesusikūrė antro Dievo, o tik
suprato, jog Kristus yra žmogų
išgelbstinčioji to paties vieno
Dievo apraiška.
Šio sekmadienio evangelijoje
(Jono 10:1-10) Kristaus žodžiuo
se girdime du palyginimus apie
ganytoją — avių piemenį, kurie
vėliau buvo suplakti į vieną ir
dėlto iškart gali nelogiškai
skambėti. Pirmasis palyginimas
kalba apie du asmenis, kurie
ketina avis kur nors vesti. Šį
palyginimą Jėzus padarė savo
kančios išvakarėse ir jį taikė
žydų religiniams vadams, ku
riems Dievas buvo pavedęs
ganyti savo išrinktą tautą, bet
kurie ją vedė šunkeliais. Todėl
Jėzus juos vadina vagimis. Jie
eina ne pro vartus, bet įkopia
pro kur kitur.
Evangelistas Jonas šį Kris
taus palyginimą panaudoja
krikščionių bendruomenėms
nurodyti tikruosius ganytojus,
per kuriuos kalba pats Kristus,
ir kurie eina pro vartus. O tie
vartai ir yra pats Krištus.
Antrasis Jėzaus palyginimas
yra iš ganomųjų pusės. Tikrasis
Ganytojas — Kristus —
kiekvieną savo ganomąjį pa
vadina vardu, ir jie, atpažinę
gerai pažįstamą juos mylinčio
prisikėlusiojo Kristaus-Viešpačio balsą, juo seka ir eina pas
kui jį, kur jis veda. Netikrieji
ganytojai neina kentėjusio ir
mirusio, bet prisikėlusio Jėzaus
keliu ir todėl neišves į vešlias,
dvasią gaivinančias, gyvybę at
naujinančias ganyklas, o tik
ateina patys pasipelnyti, vogti
ir žudyti.
Tad svarbu, išgirdus Gerojo
Ganytojo balsą, savęs klausti,
ką darysime? Ar pripažinsime jį
savo Išganytoju-Viešpačiu, ar
eisime ten, kur jis veda?

Tamstai prireiks. Mažiau bus išlaidų. Savo angi_
Pasibeldžiu. Vidury kambario pasitinka kaimynė.
galėsi užmauti. Tiks. Jos visoms tiks.
Ji išskečia rankas ir triukšmingai suploja per šonus.
Apsisukau ir išėjau, net durimis netrinktelėjui.
— Nagi dabar! Kad jį kur. Tai netikėtai.
— Lauk, fašisto išpera! — girdėjau dar šaukiant,
Sveikinamės. Ji tokia smagi, kad, rodos, apka
paskum pro galvą pralėkė lagaminėlis, atsimušė į mes- bintum ir pabučiuotum. Ir duobutės veiduose gyvumu
faltą ir atsidarė. Rausvi apatiniai iškrito ir plazdėjo virpa.
vėjyje. Atsisukau. Tą akimirksnį durys užsitrenkė, ir
— Nors nereikėtų sveikintis. Kas neatsisveikinęs
gydytojo nebespėjau pamatyti. Renkant daiktus, šovė išeina, nereikėtų sveikinti ir ateinančio, — prikiša.
mintis paimti kelnaites, nunešti ir pakabinti ant lango
— Tai būsiu, lyg visiškai nebūčiau išėjęs.
arba ant iškabos, bet kartu su ja atėjo ir pasišlykš
— Taigi, taigi, kaip jaunas mėnuo.
tėjimas: ne, mano sieloj nebuvo chuliganiškumo. Susi
Ji atsimena viską, bet nepyksta ir nebeverkia. Ji
rinkau ir nuėjau. Eiti neturėjau kur. Kitoj pusėj aikš tokia pat, kaip buvo visada. .
tės, už vėliavų, tarpdury stovėjo būrys vyrų ir žiūrėjo
— Noriu prašyti vieno daikto...
į tą pusę. Jie matė, kaip daktaras metė lagaminėlį. Jie
— Na, na! Tik įėjai ir tuoj prašyti, o paskum ir vėl
negalėjo suprasti, kas atsitiko, bet man rodėsi, kad visi
tuoj pro duris.
viską žino, ir darėsi gėda. Nenorėjau eiti nė pas Hilją.
— Ne, ne. Aš noriu prašyti miego. Dvi naktis
Neturėjau ką jai pasakyti, bet mačiau ją priešais sė visiškai be miego. Leisk valandėlę kur numigti. Nors
dinčią, rankom pečius suspaudusią su nuogom pilnom
ir ant grindų.
krūtim ir nuogą, priekin palinkusią, švelniu, vos įma
— Tikrai, gi akys visos raudonos. Nusirenk ir gulk.
tomu pūku apaugusią nugarą. Aš tą gerai mačiau, Gal pirma norėsi nusiprausti.
eidamas stovyklos gatvėmis, ir rankos norėjo tiestis
Taip, nusiprausti aš norėjau.
apkabinti. Ne, aš nebenorėjau daugiau su moterim įsi
— Ir pavalgyti reikia.
painioti. Ir apie gydytoją nebegalvojau. Jam pasakiau
— Ne, nevalgysiu. Aš tenoriu miego.
viską, ir jeigu jis dar truputėlį žmogus, širdis turi ant
Bet ji neklauso. Atsineša keptuvę ir kepa bulvių,
kito šono apsiversti. Daugiau jau nieko nebegalėjau ir spirgo lašinių. Tų, kur vyras gavęs už malkas, dar
padaryti. Negalėjau prieiti ir užmušti, nors jis to ir ver visų nesuvalgę.
tas būtų. Mes tiek kentėjome, kad naujo skausmo
Nusiprausiu, atsigulu, bet užmigti negaliu. Šiluma
vertės nebejuntame. Ne, žmogaus užmušti mes ne ateina nuo krosnies, ir juntu, kaip po oda kiekvienas
begalime.
nervas virpa. Dabar galvoju, kad tikrai galėčiau užmuš
Einu, einu ir vis galvoju, ir vis labiau įsitikinu, kad ti žmogų. Ne žmogų, ne, bet tą gyvulį galėčiau.
žmogaus užmušti mes tikrai nebegalime. Akys perši,
Ji pristato prie lovos kėdę, pastato valgyti ir sako:
ir tik dabar atsimenu, kad dvi naktis tebesu nemie
— Ar pavalgydinti reikės?
gojęs. Pas Hilją miegoti negaliu eiti, nors ji sėdi ir
— Ne, aš pavalgysiu pats. Tik truputį. Daug
laukia, ką papasakosiu sugrįžęs, ir visas kitas nenoriu.
smūlkmenas, ką žinau apie Salmę. Užeinu į senąją
vietą, pas kaimynus. Dabar pietų metas, ir namie bus
(Bus daugiau)
ohii
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HORIZONTAI
O KUR SUKLUPO MŪSŲ
DRAUGELIS?
Paskutiniame dešimtmetyje,
lietuviams bėgant į kitus ra
jonus, Marąuette Parke įsikūrė
ir įsitvirtino palyginti nauja
įstaiga. Tai JAV LB Krašto val
dybos vicepirmininkės Birutės
Jasaitienės vadovaujama LB
Socialinių reikalų taryba. Po jos
stogu glaudžiasi vyresniųjų
lietuvių centras, socialinis sky
rius, Lietuvos Vaikų Viltis ir
restoranas Seklyčia. Ši įstaiga
didele reikšme turi, ypač Mar
ąuette Parke ir kitose miesto
dalyse tebegyvenantiems, vy
resnio amžiaus lietuviams, nes
čia kiekvieną trečiadienį ruo
šiamos kultūrinės popietės,
organizuojamos ekskursijos į
įdomesnes apylinkės vietas, ma
tuojamas kraujospūdis, vyksta
aerobikos pratimai, anglų
kalbos kursai ir t.t. Restoranu
gausiai naudojasi ne tik
Čikagos ir jos priemiesčių
lietuviai, bet taip pat atvykę ir
iš kitų miestų. Čia rengiamos
įvairios privačios šeimyninės
šventės, kai kurių organizacijų
pobūviai ir t.t. Žodžiu, po B.
Jasaitienės vadovaujamos LB
Socialinių reikalų tarybos stogu
visą laiką verda įvairiaspalvis
bendruomeninis ir ypač vyres
niųjų lietuvių gyvenimas. Iš
dalies po šiuo stogu gimsta ir
mėnesinis vyresnio amžiaus lie
tuviams skirtas žurnalas „Pen
sininkas”, kurio 9 m. sukaktis
buvo paminėta balandžio 17 d.
vakare Seklyčios restorane.
Kai mudu su žmona ruošė
mės važiuoti į „Pensininkui”

VIII
PASAULIO
LIETUVIU
JAUNIMO

paminėti vakarienę, abu tarp
savęs juokavom: važiuojam pas
senukus... Bet kai nuvažiavom
į bent mums, buvusiems Va
šingtono gyventojams, visai
nebaisų Marąuette parką, nustebom, kai į Seklyčios resto
raną rinkosi ne tik* eiliniai
Į vyresniosios kartos atstovai, bet
ir nemažai garsių, gerai žinomų
tautiečių, pvz. PLB pirm. Br.
Nainys su žmona, Lietuvių fon
do vadovybė su jo idėjos iškėlėju
bei įgyvendintoju dr. A. Razma,
buv. garsiu tenoru bei dabar
tiniu LF valdybos pirmininku
St. Baru bei jo žmona ir būreliu
Lietuvių Fondo veikėjų bei lie
tuvių gydytojų. Čia stebėjau
jaunyste tebežydinčią LF įstai
gos vedėją A. Steponavičienę, iš
vidurmiesčio dangoraižio nepa
būgusius atvykti ten gyvenan
čius advokatą Algimantą ir Alę
Rėželius ir gal dar netoli
šimtinės daugiau ar mažiau
pažįstamų veidų. Stebėjausi,
kas juos visus sukvietė į šią
palyginti eilinę vakarienę ei
liniam lietuviškam restorane?
Bičiulis J. Žygas man į ausį
tyliai ir taikliai atsakė: visa tai
padarė B. Jasaitienės, mano pa
žįstamos dar nuo 1946 m., po
puliarumas. Tiesa, graži
gimnazistukė tada buvo toji
Birutė Užgirytė, vėliau Jasai
tienė. O ilgainiui ji populiarumą
nusipelnė savo begaliniu darbu
visuomenės reikalams.
Taip ir balandžio 17 d. vakarą,
„Normos” premjeroje Čikagoje
išvakarėse, visos kėdės aplink

apvalius stalus Seklyčios veid
rodžių salėje buvo užimtos.
.Todėl ir šeimininkės B. Jasai
tienės atidaromoji kalba buvo
džiaugsmu atausta: „Mums ma
lonu matyti tiek daug jaunų,
puikių svečių mūsų paprastoje
Seklyčios pastogėje. Sukvietėm
jus čia pasidžiaugti ir pagalbos
paprašyti. Pasidžiaugti tuo, kad
jau devyneri metai, kai „Pensi
ninko” žurnalas lanko skaityto
jus kas mėnesį, ir paprašyti
pagalbos, kad ir toliau galėtu
mėm tą žurnalą leisti, nes ne pa
slaptis, kad nei vienas laikraštis
išeivijoje negali išsilaikyti be
skaitytojų paramos”. Toliau B.
Jasaitienė pavardėmis suminėjo
eilę pasišventusių savanorių, be
kurių pagalbos žurnalas neiš
siverstų. Paminėjus ypač gera
darių Viktorijos ir Antano Vala
vičių pavardes, sukeltos nuošir
džios ovacijos, kartu išreiškiant
padėką visiems talkininkams.
Ji taip pat dėkojo Lietuvių fon
dui už skiriamą 1,000 dol. para
mą, „Draugo” redaktorei D.
Bindokienei, „Margučio” vedė
jui P. Petručiui, žum. J. Žygui,
kurie garsina LB Socialinių rei
kalų tarybos atliekamus
darbus.
Baigdama savo žodį, B. Jasai
tienė pristatė „Pensininko”
administratorę ir vyresniųjų
centro kultūrinių reikalų
vadovę Eleną Sirutienę, pusę
laiko skiriančią žurnalo admi
nistravimui, o kitą pusę —
vyresniųjų centro kultūriniams
uždaviniams. Administratorė
pareiškė, kad vyresniesiems lie
tuviams skirtą žurnalą leidžia
JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba, kurios tikslas yra pasiekti
kuo daugiausiai vyresniųjų lie
tuvių, gyvenančių kitose valsti
jose, taip pat P. Amerikoje,
Kanadoje ir Lietuvoje. Žurnale
gausu žinių pensįjų, sveikatos ir
kitais klausimais. Medžiaga
surenkama iš įvairių šaltinių.
„Pensininką” redaguoja, šiuo

metu Kalifornijoje gyvenantis,
K. Milkovaitis, kuris žada į
Čikagą atvykti kitais metais,
kai bus minima žurnalo 10 m.
sukaktis. Pasak E. Sirutienės,
vyresnieji žmonės nekantriai
„Pensininko” laukia, o nesu
laukę skambina, klausdami: „O
kurgi suklupo mūsų draugelis
Pensininkėlis, kodėl nesiunčiat?
Mes jo laukiam!”
PLB pirm. Br. Nainys pasvei
kino „Pensininko” redaktorių,
žurnalo administratorę E. Siru
tienę, kuri puikiai tvarko admi
nistracinius reikalus, ir visą B.
Jasaitienės tvarkomą LB Socia
linių reikalų tarybą, pabrėžda
mas, kad mes būtinai turime iš
laikyti savo spaudą, nes spauda
yra mūsų gyvybė. Turim išlai
kyti ir šį LB Socialinų reikalų
tarybos ir ypač jos pirmininkės
B. Jasaitienės globojamą Čika
gos lietuvių centrą — Seklyčią.

Mūsų dainos veteranui solis
tui Alg. Braziui besiruošiant at
likti šio vakaro dainos progra
mą, kuri vėliau dalyvius savo
paprastumu bei šiltumu smar
kiai pradžiugino, B. Jasaitienės
paklausiau, kokį uždavinį at
lieka vyresniųjų lietuvių cent
ras? Ji pasakojo, kad centras
suburia vyresnio amžiaus lietu
vius, kurie dar pajėgūs vaikš
čioti. Atseit, čia jiems teikiama
įvairi pagalba: užpildomos įvai
rios formos, teikiami patarimai
ir t.t. Kurie jau nebegali patys
ateiti, tiems suteikiama įvairi
pagalba namuose: nuvežami pas
gydytojus, pristatomas maistas
į namus ir atliekami kiti patar
navimai. Trečiadienių kultūri
nės popietės ruošiamos tiems,
kuri dar pajėgūs ateiti, kurie
nori bendrauti tarp savęs. Sek
lyčia išsilaiko iš aukų. „Tiki
mės, kad Seklyčia Marąuette
Parke išsilaikys tol, kol čia bus
lietuvių”, pabrėžė B. Jasaitienė,
pati tebegyvendama Marąuette
Parke.

Prisiminiau, kaip man pirmą I
kartą Čikagos vyresniųjų
lietuvių centre teko lankytis
1989 m. lapkričio mėn., kai čia t
šokius demonstravo du tarp
LOS ANGELES, CA
tautinio masto šokėjai, Lietuvos
gydytojai Jūratė ir Česlovas
Norvaišai. Tada patenkintų ži
lagalvių prigužėjo pilnutėlė
salė, nors šokėjams buvo palik
tas tuščias salės vidurys. Tokio
je popietėje vėl mums teko daly
vauti prieš kelias savaites, kai
čia pasirodė čikagiškis Antras
kaimas ir estrados daininkė iš
I Lietuvos Nijolė Ščiukaitė. Ir
tikrai buvo nuostabu, kad trei jiems su puse metų praėjus nuo
pirmojo apsilankymo, kultūri
nių popiečių lankytojų skaičius
buvo nesumažėjęs, bet kaip tik
dar padidėjęs, nes šį kartą visa
salė ir jos vidurys buvo sausa
kimšai prisikimšęs žiūrovų. Tai
dar kartą buvo proga įsitikinti,
kaip Čikagoje reikalingas vyres
niųjų lietuvių centras su ener
gingos E. Sirutienės, ir kartu
visos LB Socialinių reikalų tary
bos išlaikomos tarnybos talka.
Apie kai kurias iš jų prie progos
ateityje pakalbėsime.

LIETUVIU TELKINIAI

V1.R.

• Jaša Heifetz, gimęs 1901
Vilniuje, galbūt buvęs žymiau
sias smuikininkas, būdamas vos
12 metų, dalyvavo viename
smuikininkų suvažiavime. Kaip
jauniausias dalyvis, buvo papra
šytas ką nors pasmuikuoti.
Pianinu palydėti jam pasisiūlė
garsus muzikas Fritz Kreisler.
Po koncerto Kreisler prabilo:
„Ponai, dabar smuikus turime
sudaužyti”.
San Diego Union

• Julius ir Ethel Rosenbergai buvo pasmerkti mirti

1951 m. balandžio 5 d., teismui
įrodžius, kad jie šnipinėję so
vietų naudai ir išdavę Amerikos
paslaptis.

Prel. J. Maciejauskas

PREL. J. MACIEJAUSKO
PALAIKAI GRĮŽTA
LIETUVON

Prieš 46 metus mirusio Los
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos įkūrėjo ir pirmojo klebono
prelato Juliaus Maciejausko
palaikai gegužės 20 iš Los
Angeles perlaidojimui bus išga
benti į Lietuvą. Pergabenimu
rūpinasi prel. Jonas Kučingis,
kuris, mirus prel. Maciejauskui,
1947 tapo Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonu ir iš mažo grūdo
parapiją išaugino į didelį medį.
Rūpestį prel. Juliaus Macie-

■ jausko palaikus perkelti į Lietui vą parodė dabartinis Švėkšnos
klebonas kun. Petras Stukas ir
parapiečiai, nes prelato
prisiminimas Švėkšnoje išliko
gyvas iki šių dienų. To prisimi
nimo neleidžia ištrinti jo
Švėkšnoje prieš 90 metų pasta
tyta viena iš gražiųjų Lietuvoje
gotikos stiliaus bažnyčių, gim
nazijos rūmai, jo plačių užmojų
buvusioji karitatyvinė, visuo
meninė bei ekonominė veikla.
Švėkšnos žmonių pageidavimą
entuziastiškai parėmė prel.
Jonas Kučingis, kuris žinojo
savo pirmatako norą, palan
kioms sąlygoms atsiradus, iš
tremtinio kelionės grįžti į vietą,
iš kurios 1938 buvo iškeliavęs.
Atlikus teisinius formalumus,
prel. J. Maciejausko palaikai
(rasti labai gerame stovyje) buvo
iškasti Los Angeles Kalvarijos
kapinėse, sudėti į specialų kars
tą ir gegužės 20 lėktuvu bus iš
gabenti į Vilnių.
Atsisveikindami su savo para
pijos įkūrėju, losangeliečiai ge
gužės 16, prieš sumą, karstą su
palaikais sutiks prie parapijos
bažnyčios ir dalyvaus visų trijų
parapijos kunigų celebruojamose Mišiose. Pamokslą
pasakys prel. Jonas Kučingis.
Jis palydės velionio palaikus į
Lietuvą.
Perlaidojimo iškilmėse Švėkš
noje gegužės 26 dalyvaus Lietu
vos kardinolas Vincentas Slad
kevičius, trys vyskupai, prel.
Jonas Kučingis, žinoma, daug
kunigų ir tikinčiųjų.
Parafrazuojant poeto Ber
nardo Brazdžionio žodžius,
prelatas Julius Maciejauskas
jau yra „radęs savo dieną —
TEN”, o Švėkšnoje, „po trem
tinio kelionės liūdnos”, gegužės
26 bus sugrįžęs į namus.
J. Kj.

« KAS YRA TAS KONGRESAS? Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas (PLJK)
suvažiavimas, skirtas lietuviškam jaunimui iš įvairių kraštų. 1994 m. PLJK supažindins
atstovus bei dalyvius su Rytų ir Vakarų Europos lietuviško jaunimo būdais,
papročiais ir naujomis gyvenimo sąlygomis.'

V KAS GAU DALYVUATI KONGRESE? Lietuvių kilmės
jaunimas tarp 18 ir 35 metų, susidomėję dalyviai bei kviesti svečiai.

KADA VYKS KONGRESAS? Nuo 1994 m. liepos mėnesio 12 d.
iki liepos mėn. 31 d. PLJ Kongreso programa Lietuvoje prasidės Vilniuje
dieną po “Lietuvos Dainų Šventės” užbaigimo.

V KUR KONGRESO ATSTOVAI ir DALYVIAI KELIAUS?
PLJK prasidės Vilniuje, ir tęsime kelionę laivu iš Klaipėdos uosto. Plauksime į Rygą,
Taliną ir Stokholmą. Iš Stokholmo skrisime į Londoną. Po pradinių iškilmių
“Strawberry Hill” PLJK atstovai liks dalyvauti Studijų dienose, o dalyviai galės

pakeliauti po Didžiąją Britaniją. PLJ Kongreso baigminės iškilmės vyks Londone.

W KODĖL DALYVAUTI PLJK? Jau 25 metai,
kai Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresai sudaro
progą lietuvių kilmės jaunimui susitikti,

susipažinti, susidraugauti, dalyvauti
įdomiose programose, išklausyti

TAIP! Aš norėčiau gauti daugiau informacijų apie ateinantį Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresą, kuris įvyks Europoje ir Anglijoje (1994m. liepos mėn.).

įdomių svarstybų jaunimui svarbiomis

PAVARDĖ
VARDAS

temomis ir stipriau pasijusti

vienos tautos vaikais.
Nors ir daug gimtinių,
mūsų Tėvynė yra viena!

PASAULIO
LIETUVIU
BENDRUOMENĖ

SIUNTIMO
ADRESAS

__________

PASAULIO
LIETUVIU
JAUNIMO
SĄJUNGA

W O R L D
LITHUANIAN
Y O U T H
ASSOCIATION

MIESTAS
VALSTIJA
Z)P Z PAŠTO KODAS

TELEFONO NR.
GIMIMO OATA

Daug Gimtinių,
Tėvynė -Viena!

(
'

Ar susipažinęs/usi su Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjunga?
TQ NQ

Ar dalyvausite "Lietuvos Dainų
Šventėje" Vilniuje
(1994.VII.7-10)?
TQ NQ

1994 m. liepos mėn. aš būsiu:
Studentas/Studentė Q
Dirbsiu □

Ar dalyvavęs/usi Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Kongrese?
TQ N|J

Ar aplankęs/iusi Lietuvą?
TJ NQ
jej taip, kuriais metais?

Ar esate Lietuvių Jaunimo
Sąjungos narys/ė? TQ NQ
Jei taip, kur priklausote?

Jei taip, kuriais metais?

Užpildytą anketą prašome siųsti šiuo adresu:

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGA
ATTN: PLJK Info, P.O.Box 2812, Springfield, Virginia 22152-0812
Pirmieji sugrąžinę išpildytas anketas, pirmieji gaus PLJK registracijos informaciją.
Kongreso programa gali keistis be išankstinio pranešimo.
PLJS yra ne pelno siekianti organizacija. Aukos yra mielai priimamos.
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SPAUDOS
APŽIŪRĖJIMAS

Linas Žilvitis

IŠ PRISIMINIMŲ APIE
CHURGINĄ

IŠ TURISTINIŲ
PASTEBĖJIMŲ
Prancūzas profesorius A. Prioult prieš karą Vytauto D. uni
versitete dėstė literatūrą ir
buvo gerokai pramokęs lietu
viškai. Sykį su juo kalbėjęsis
prof. J. Brazaitis (Ambraze
vičius) apie vieną gabų kalboms
studentą pasakė: „Taip, šian
dien jo galva pramušta dėl tos
numatomos kelionės į Paryžių”.
Prioult išsigando: „Kas jam
pramušė galvą? Dar vakar jį
mačiau savo paskaitoj”.
Vienoj kalboj stilistinis pagra
žinimas, gyvos kalbos išraiškos
priemonė, kitoj kalboj įgauna
kitą prasmę, pažodžiui neiš
verčiama. Turistai važinėdami
po pasaulį užtinka panašių išsi
reiškimų, skelbimų, įspėjimų,
kurie išversti į kitą kalbą verčia
nusišypsoti. Pasitaiko užtikti ir
tokių užrašų, kurie būdingi tik
tam kraštui, kur atsispindi kas
dienybės buitis. Kelios tokios
nuotrupos:
Belgrado „Slovenia” vieš
buty, kuriam teko nakvoti ir kai
kam iš lietuvių, su persėdimu
skrendantiems į Lietuvą, prie
kelto įspėjimas: „Mūsų keltuvas
nebūtinai sustos ten, kur tau
reikia, kur paspaudei mygtuką
ir dėl to nekelk triukšmo, nes
per dieną šimtus kartų taip atsi
tinka. Kai jis važiuoja aukštyn
arba žemyn, bandyk stabdyti
dar prieš savo aukštą. Gali atsi
tikti, kad jis kaip tik stabtelės
ten, kur tu nori”.
Kopenhagos aerodrome:
„Mes priimam jūsų bagažus ir
juos siunčiam į įvairias šalis, po
visą pasaulį”.
Maskvos viešbuty: „Jei tavo
kelionė į Rusiją pirmoji, tai
sveikinam”.
Romos skalbykloj: „Ponios ir
panelės, čia galite palikti kad ir
visus drabužius ir iki išskalb
sime, galite be rūpesčių po mies
tą pavaikščioti, pasižmonėti”.
Acapulco viešbuty: „Dėl van
dens kokybės nėra ko jaudintis.
Mūsų paslaugus personalas
paragavo kiekvieną stiklinę”.
Romos gydytojo kabinete:
„Moterų ir specialių ligų specia
listas”.
Atėnų viešbuty: „Svečiams
leidžiama skundus rašyti ir juos
patarnautojams įteikti nuo 9 iki
11 vai. ryto”.
Bukarešto viešbuty: „Keltu
vas taisomas tik kas antrą
dieną, tai šiandien mes nieko
negalime padėti”.
Tokijo viešbuty: „Vogti
skalbinius arba kitą inventorių
draudžiama, bet tai netaikoma
tamstai, jei to neketini daryti”.
Paryžiaus viešbučio keltuve:
„Brangenybes palikite prie
įeinamų durų”.

Niš, Jugoslavijoj, viešbučio
keltuve: „Apatinius drabužėlius
taisyti nors ir malonu, bet tą
malonumą palikite viešbučio
kambarinėms’ ’.
Maskvos viešbuty priešais
ortodoksų vienuolyną: „Kvie
čiame apsilankyti kapinėse, kur
laidojami žymūs rašytojai,
muzikai, menininkai kasdien,
išskyrus ketvirtadienį”.
Ciuricho restorane: „Mūsų
vynai tokie, kad jų išgėręs nie
ko daugiau nenorėsi”.
Prahoj, Turizmo įstaigoje:
„Geriausia priemonė miestui
apžiūrėti yra arklių traukiamas
vežimas. Mes užtikrinam, kad
neįvyks jokia nelaimė, o jei
įvyktų, jūs nenukentėsite”.
Hong Konge dantisto ka
binete: „Dantis traukiame be
skausmo pagal naujausią me
todistų praktiką”.
Badgasteine, Austrijoj, vieš
bučio svečių salėje: „Kai nakčiai
svečiai palieka batus už durų
(kad būtų nuvalyti), nepra
dėkite juos apžiūrinėti, vertinti,
kilnoti”.
Leipzige prie keltuvo: „Į
keltuvą draudžiama įeiti
atbulam”. ~
Maskvos gatvėse prie skel
bimų stulpų: „Aplankykite
parodą, kurioj dalyvauja 15,000
respublikų dailininkų ir skulp
torių”.
Varšuvos viešbuty prie kel
to: „Keltas talpina daug
žmonių, bet jei visų negali paim
ti, tai pirmenybė lengvesnio svo
rio žmonėms”. Kitam viešbuty
įspėjimas: „Jeigu bus daug žmo
nių, tai nelaikykit savo rankų
prie kitų kišenių arba pavojingų
kūno vietą. Galite susilaukti
nemalonumų”.
Istambule: „Keltas nėra slap
ta pinigų keitimo ir apgavystės
vieta. Keitimo operacijas
atlieka viešbučio kasa”.
Buenos Aires viešbučio
kelte: „Jei čia užkabinsite nepa
žįstamą merginą, teks rinktis:
arba kalėjimą, arba ją vesti. Kas
geriau?” Pasitaikė, kažkas pri
dėjo savo pastabą: „Aišku,
geriau kalėjimą”.
Honolulu, Havajuose, miesto
centre vieno šaunaus restorano
vestibiuly: „Asmeniniai čekiai
nepriimami, išskyrus, jei juos
pateikia lietuviai”.
Kaune 1918 metais gaisri
ninkai ruošė linksmavakarį Vy
tauto parke, atviram ore, ir prie
įėjimo buvo plakatas — viršuje
rusų kalba, apačioje vertimas
lietuviškai: „Subatoj atsibus.
Petruvkoj sokyai yr zaydymai
gries (čia pažodinis vertimas iš
rusų „duchavoj”) dvasiu
kapela”.

Ignas Martinaitis, Šluota

Įsiminė viena istorija apie A.
Churginą, plačiai pasakota
pirmaisiais pokario metais.
Galimas dalykas, kad šioje
anekdotiškoje istorijoje būta ir
nemažos fantazijos dalis. Žodžiu,
Churginas Kaune, Laisvės
alėjoje (tada Stalino prospekte)
pamatė einantį literatą.
Pašaukęs milicininką ir liepęs
tuojau pat jį suimti, kaip aršų
fašistą. Milicininkas nuvedęs
nurodytąjį literatą į saugumą.
Suimtasis griežtai neigęs visus
Churgino kaltinimus, kaltinęs
jį šmeižimu. Saugumiečiai
išsikvietę Churginą ir parei
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kalavę, kad jis nurodytų kitą
žmogų, kuris galėtų paliudyti,
SAINT
kad nurodytas literatas tikrai
yra fašistas. Vieno žmogaus liu
dijimo tokiam kaltinimui esą
per maža. Churginas nurodė
saugumiečiams kitą literatą,
kuris tikrai patvirtins jo žo
džius. Saugumiečiai išsikvietė
tą antrąjį literatą, bet jis kate
goriškai paneigė visus Churgino
kaltinimus. Sužinojęs, kad taip
sakė Churginas, ėmė šaukti,
kad
pats Churginas buvęs ar
Sunday Times, London, with
šiausias
fašistas. Dabar saugu
excerpt of Morton book.
miečiai išsikvietė visus tris.
Anglai jau pradeda svarstyti, ar ne Įnirtęs Churginas fašizmu ėmęs
laikas kankinę princesę Dianą pa kaltinti ne tik pirmąjį, bet ir
skelbti šventąja dar jai esant gyvai.
antrąjį literatą. Antrasis
kaltinęs tuo pačiu Churginą, o
TADA TAI BUVO TVARKA pirmasis tik gynęsis. Sau
gumiečiai ėmė šaipytis ir
Lietuvos Brastoje 17 amžiuje pasakė: „Jūs tikriausiai visi
buvo išleistos gyventojams
trys esate vienodi. Eikite tuo
dėmesio vertos taisyklės;
tarpu namo, o vėliau bus
Sutemus neleidžiama šaudyti matyti”.
nors ir iš tuščių pištalietų.
Stasys Tomonis,
Nei dieną, nei naktį nelei
Tarp knygų Nr. lf1993
džiama pro langą šaudyti į
žvirblius:
LENKAI APIE SAVO
Suteigus neleidžiama šunims
NOBELIO LAUREATĄ
loti. Jei šeimininkas negali savo
šuns sutvarkyti, kad jis nelotų,
„Tik poeto amžius sulaikė nuo
kitą rytą savo nenuoramą rusiško keiksmažodžio”, rašo
gyvulį turi pristatyti į miešto Jan Sienkiewicz Magazyn
magistratą, kuris jį atitinkamai
Wilenski laikrašty apie Česlovą
nubaus.
Milošą, kodėl jis lenkams
Sutemus draudžiama gatvėse,
priminė skriaudas, padarytas
kiemuose ir namuose švilpti, šū lietuviams. „Norisi verkti.
kauti ar kaip kitaip netinkamai
Juokai iš tokių kalbų... Gaila,
elgtis. Triukšmą kelti galima
bet Milošo knygų neimsiu į
tik tam tikrose už miesto
rankas, kaip kad ėmiau su tokiu
paskirtose vietose.
pamaldumu”.
Moterims rengtis vyriškais
Stepas Varanka Tėviškės ži
drabužiais, o vyrams mo
buriuose aprašydamas Milošo
teriškais sijonais ir tuo būdu ap susitikimą su Lietuvos lenkais,
gaudinėti žmones neleidžiama,
prisimena ir Česlovo giminaičio
o kas to nesilaikys, bus atvestas
Oskaro Milašiaus išsireiškimą
į magistratą, kur jo laukia
apie lenkus: „Atsimink, kad vi
nemaža bausmė, o tie ne
soje Europoje nieko nėra kvai
tinkami drabužiai iš jų bus
lesnio ir žiauresnio už smulkme
atimti ir savininkai namo pa
niškos neapykantos kupiną
leisti be apsirengimo. Be dra
lenkų šlėktą”.
bužių pasirodyti gatvėse irgi
draudžiama.
NEKOKIA PRANAŠYSTĖ

Tie, kurie nusimano apie
pranašystes ir pagal jas tvarko
gyvenimą, blogai pranašauja
žuvininkams. Šią vasarą bus
tiek žuvies, kad ir didžiausi
melagiai neturės kuo girtis.
BUVUSIOJ „TARYBŲ“
LIETUVOJ

Mokytojas: Kada geriausias
laikas bulves kasti?
Petriukas: Nakties metu, kai
kolūkio sargai užmiega.

SU PA VASARIU
Kai pavasaris auksinis
Mirguliuot pradės aplink,
Kaip išmargintas kiaušinis
Imk riedėti saulės link.
Mesk šaligatvin kepurę —
Dėkis dangų ant galvos,
Versk nuo kojų minti niūrią
Ir ieškok sau atgaivos.
Pamatyk laukų margumą

(Ji tik filmuose matai)
Ir kramtyk iš pykčio gumą,
Kad matai visai ne tai.
— Tu žinai, kad cheminiai ginklai
uždrausti!
O kada bus uždrausti atominiai?
Iš Kolumbijos spaudos

Vargo duoną valgyk sūrią,
Gerk dėl juoko ir kavos!
Bet numesk, brolau, kepurę —
Dėkis dangų ant galvos!

Homo Sovieticus
Definicija

DIDELIS
NUSIKALTIMAS

Homo Sovieticus pagrindiniai

bruožai: absoliutus savanau
diškumas, cinizmas, sugebėji
mas prisitaikyti prie įvairių
gyvenimo aplinkybių, atseit,
išlavinta iki tobulybės veidmai
nystė.
Homo Sovieticus tuo pačiu'
metu gali būti nuoširdus ir veid
mainis; padorus pilietis ir suk
čius; atrodąs vertas pasitikėjimo
žmogus, bet kartu ir didelis
melagis
, Aleksandras Ziunovas
IEŠKO, GAL IR SURAS

Kalbasi dvi valdinės mokyk
los mokinės:
— Girdėjau, tave sugavo
mokykloje rūkant. Barė, nu
baudė?
— Visai ne, nieko blogo
nebuvo.
— Man buvo blogiau —
sugavo meldžiantis.
ATSILYGINO TUO PAČIU

— Bonifacas ir Patrimpas
neseniai atvyko iš Lietuvos ir
buvo neatskiriami draugai.
Paaiškėjo ir kodėl: abu vienas
kito yra krikšto tėvai.
— Nesąmones kalbi!
— Tu per mažai gyvenai ir
nežinai visų istorijėlių. Prasi
dėjus atgimimui, Bonifacas
suprato, kad jis dar nekrikš
tytas, ir krikšto tėvu paprašė
pabūti Patrimpą. Tvarkoj. Kai
atvyko į šį kraštą, paaiškėjo,
kad Patrimpas niekad nebuvo
krikštytas, ir tas žmogus panoro
susitvarkyti. Juk žinai, kaip ten
buvo anais laikais, ir paprašė,
kad dabar Bonifacas jam pabūtų
krikšto tėvu. Supranti?
Nugirsta Jaunimo centre

Gerbiamasis, jei pavargai nuo
vienatvės ir širdį maudžia il
gesys... Tavęs laukia našlė 53
metų gražioje sodyboje. Būsi ap
dovanotas moterišku rūpesčiu,
švelnumu. Nuotykių ieškotojai
ir teisti nerašykite, nesivargin
kite. Plungė, iki pareikalavi
mo... Vizitinė kortelė Nr....
Esu 33 metų, 188 cm ūgio.
Šiuo metu atlieku bausmę, liko
7 mėnesiai. Jei esi vieniša,
apkūni, parašyk, būsiu dėkin
gas. Alytus...
Esu 33 metų, išsituokusi.
Tikiu, Tu esi šioje žemėje, kiurio
ieško mano akys ir ilgisi širdis.
VARNA SUSTABDĖ
Be Tavęs mano namai tušti ir
SOVIETINĘ
ELEKTRINĘ
liūdni. Trakų raj...
Man 54 metai, ūgis 173 cm.
Europos spaudoj buvo pa
Gyvenimo vėjai išardė lizdus, o
minėta,
kad Palmių sekmadienį
vienam pasilikus, net ir ąžuolui
Ignalinos
atominės jėgainės
būna sunku... Šilutė...
Ieškojau Tavęs, bet Tu buvai veiklą sustabdė... viena varna!
miražas. Nes niekad neatėjai ir Į tą sovietinės technikos ste
neužgydei man žaizdų. Vis tiek buklą įsipainiojo negudri
ilgiuosi Tavęs, nors būtumei ir varnelė, ir to užteko, kad užgeso
akmuo. Vis tiek ieškosiu aš Ta visos švieselės. Tai bent statyba
vęs, kad būtum Tu laukuose ša pagal marks’stinį katekizmą!
*
lia manęs. Ieško Tavęs, stipraus
Ar ne keista, kad sunkiau
MAFIA IR ČIA
kūnu ir dvasia, aukšto ūgio, gauti leidimą automobiliui vai
mielo draugo 37 metų moteris, ruoti nei ginklą nusipirkti.
Lietuvos rytas aprašo vieno žy
auginanti sūnų. Mažeikiai, Cen Richard M. Daley, Čikagos
maus profesoriaus laidotuves trinis paštas...
meras.
Kaune. Į koplyčią kolegos pro
Valstiečių
laikraštis
fesoriai, studentai, draugai
sunešė daug gėlių. Vežant
NE TIK ŽEMĖJ,
karstą į kapines, gėlės buvo
BET IR DANGUJE
sukrautos į kitą, neaiškią
mašiną. Prie karsto duobės
Vienoj Chicagos moksleivių
vežimas su gėlėm, deja, nepasi ateitininkų kuopelėj per egza
rodė. Vadinas jos bus perpar minus buvo klausimas:
— Kas yra ateitininkiSkojo
davinėjamos kitoms laidotu
jaunimo
šventasis globėjas,
vėms, kai kam iš to bus pelno.

IR TEN FOTOGRAFUOSIS

Įsivaizduokim, kad gal po
šimto metų ar kiek daugiau ar
mažiau prie dangaus vartų
sustos dvi gražios dvaselės Marija ir Birutė. Šventas Petras
su dideliu džiaugsmu jas pasi
tiks, atvers plačiai vartus, pasi
džiaugs jų nuveiktais gerais
darbais ir leis pasirinkti kokį
tik nori Viešpaties sodo
kampelį. Bet jos vis dar stovi
niuos prie vartų ir nedrįs
pasiūlymu pasinaudoti.
— Slinkitės toliau, — para
gino vartų prižiūrėtojas. — Ar
dar ko laukiate?
— Taip, laukiam fotografo —
kukliai atsakė mergužėlės.

Kur išsigelbėjimas nuo mokesčių
rinkėjų?
Iš Argentinos spaudos
GERAS PATARIMAS

Dažnas mūsų norėtų prisimin
ti ir papsakoti įdomų sapną, bet
pirmieji nubudusio žmogaus
įspūdžiai sapną ištrina iš atmin
ties. Kai kas bando pirmąjį
sapną, vos tik pradėjus snausti,
„pagauti” taip: reikia sofoj ar ir
lovoj miegant ant grindų padėti
plačią lentą ar skardą, o į
rankas paimti šaukštą. Kai tik
pradėsi miegoti, šaukštas iš
rankų iškris, subildės, ir tu nu
busi. Tuoj prisimink, ką pra
dėjai sapnuoti, užsirašyk.

danguje?
— Daktaras Kisielius.

*
BAISUS NEMALONUMAS

Paskaičius Lietuvos aido
korespondenciją iš Ukmergės,
Broliai lietuviai užsieniečius susidarė vaizdas, kad miestie
čiai Naujuosius metus sutiko
lietuvius taip sutinka:
Iš Vilniaus į Maskvą lėktuvo gan liūdnai. Prokuroras R.
Raženskas pasiskundė, kad tą
bilietas piliečiui — 50 dol.,
Tas pats bilietas ne piliečiui naktį miesto blaivykloje nenakvojo nė vienas miestietis, ko
lietuviui — 400 dol.
Iš Vilniaus į St. Petersburgą anksčiau niekad nebūdavo. Ra
ketų ir kitokių gąsdinančių
piliečiui — 15 dol.
Tas pats bilietas ne piliečiui — išradimų į padanges buvo tiek
mažai paleista, kad kultūros
120 dol.
Labai naudinga žinoti, kas tą rūmų neišbyrėjo nė vienas
tvarką įvedė, ir ko laukia iš langas, o būdavo, kad sausio 2
d. reikėdavo skubiai ieškoti
brolio
užsieniečio.
(Lietuvos ryto informacija) stikliorų. Koks nuostolis!
ĮSIDĖMĖKITE!
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Esu ant dietos, todėl sėdžiu
ant obuolių.-

Iš Meksikos spaudos

Nugirsta gatvėje.1'

Barbara Cooper Reader’s
žurnale rašo, kad ji
Sąjūdis kone jėga išreikalavo
vienai draugei kažkuo padėjo ir
rinkimų, kurie įteisino Sąjūdžio
gavo padėkos laiškelį. Laiškely
žlugimą. O šiandien jau LDDP
buvo penki loterijos bilietai. Pri
pradeda kloti tvirtus pamatus
dėjo ir pastabą, jog jau spėjo
savo žlugimui, vis dažniau
sužinoti, kad tie bilietai nieko
atrajodama
marksistines
nelaimėjo, bet tai ne jos,
sąvokas.
siuntėjos kaltė.
Ričardas Gavelis,
#
Ar žinote, kad prezidentas
Mano senelis XX amžiaus
Clintonas po inauguracijos per
pradžioje apsireikšdavo netgi
10 dienų gavo vieną milijoną,
didesniu pagoniu negu Vytau
du šimtus tūkstančių laiškų.
tas Alantas.
Pabandykit pasiteirauti, kodėl
Antanas Gustaitis
į jūsų laišką neatėjo atsakymas.

Laiškas Spygliams

Digest

GERUS LAIKUS
GYVENAM

Aš gyvenu Daytonoj septintus
metus, o tik du sykius pajūry
buvo deguto; srovė mums tų
„kleckų” neatneša. Tad istorija
apie degutuotą žmoną, turbūt
buvo nugirsta Jupiter ar Juno
Beach. Ten iš tikro: žmonės prie
durų visad laiko terpentino
butelį, idant svečiai nusivalytų
kojas ir nesuteptų kilimų.
B. P.

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gegužės mėn. 1 d. diniai tarifiniai atlygiai, trumpinta darbo trukmė. Darb
mėnesinės algos, kitos darbo davio ir darbuotojo susitarimu
apmokėjimo formos ir sąlygos gali būti nustatoma nepilna
bei darbo normos nustatomos darbo diena, nepilna darbo
JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
kolektyvinėse sutartyse. Jose savaitė. Nepilnas darbo laikas
Informacijos Skyrius
taip pat nustatomi konkretūs apmokamas proporcingai dirb
7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
apmokėjimo dydžiai už darbą tam laikui arba už atliktą
kenksmingomis sąlygomis, darbą. Darbo laiko režimas nu
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210
darbą naktį, poilsio bei švenčių statomas įmonėje vidaus darbo
dienomis.
tvarkos taisyklėse bei pamainų
Atsižvelgiant į kainų pasikei tvarkaraščiuose.
timo indeksus, darbo užmokes
Pagal LR Atostogų įstatymą
tis yra indeksuojamas Lietuvos (1991 m. gruodžio 17 d.) nusta
Respublikos 1990 m. rugsėjo 27 tytos minimalios 28 kalen
d. Gyventojų pajamų garantimų dorinių dienų ir pailgintos 35
Šį straipsnį mūsų skilčiai iš mažinamas darbuotojų skaičius įstatymo nustatyta tvarka.
kalendorinių dienų atostogos.
Lietuvos atsiuntė Vytautas arba nutraukiama įmonės
Darbuotojų darbo užmokestis Lietuvos vyriausybės nutarimu
Žiūkas, Socialinės apsaugos veikla.
priklauso nuo įmonės veiklos suteikiamos prailgintos iki 58
ministro pavaduotojas.
rezultatų, darbo kiekio bei kalendorinių dienų atostogos
4. Darbo sutartys
E. K.
kokybės, nuo paklausos ir darbuotojams, kurių darbas su
Darbo sutarčių atsiradimo, pasiūlos darbo rinkoje. Jeigu sijęs su didesne nervine ir pro
1. Lietuvos Respublikos
pasikeitimo, pasibaigimo pa darbuotojas įstatymų numa tine įtampa bei profesine rizika.
darbo įstatymai
grindai ir tvarka reguliuojama tytais atvejais yra ati Nustatytos tikslinės nėštumo ir
Lietuvos Respublikos (LR) LR 1991 m. lapkričio 28 d. Dar traukiamas nuo pagrindinio gimdymo, vaiko priežiūros,
darbo, darbo užmokestį, ne mokymosi ir neapmokamos ato
darbo įstatymai taikomi darbo bo sutarties įstatymu.
Darbdavys turi teisę keisti mažesnį už vidutinį, moka ta stogos.
santykiams tarp darbdavių ir
darbuotojų. Profesinėms sąjun darbo sąlygas tik tada, kai įstaiga ar organizacija, kurios
7. Profesinių sąjungų
goms suteikta teisė sudaryti su keičiama gamyba ar jos tech įpareigojimus vykdo darbuo
teisės darbo srityje
darbdaviu kolektyvinę sutartį, nologija arba pertvarkomas dar tojas.
susitarimus, kontroliuoti darbo bo organizavimas, apie tai
Įsteigti profesinei sąjungai
6. Darbo ir poilsio laikas
ir profesinių sąjungų įstatymų pranešama darbuotojui ne
būtina, kad steigėjai sudarytų
laikymąsi, rengti susirinkimus, vėliau, kaip prieš 1 mėnesį.
Lietuvos Respublikoje nusta ne mažiau kaip 1/5 dalį visų
įstatymų nustatyta tvarka orga Kitais atvejais darbdavys gali tyta 40 vai. darbo savaitė. Dar įmonės darbuotojų, tačiau ne
nizuoti mitingus, skelbti strei perkelti darbuotoją į kitą darbą, buose, kur dėl gamybinių, tech mažiau kaip 3 darbuotojai, t.y.
ką, ginti profesinės sąjungos na tik esant raštiškam darbuotojo ninių sąlygų negalima laikytis kiekvienoje įmonėje ar or
rių teises. (Pastaba: kolekty sutikimui, išskyrus laikino tam tikrai darbuotojų grupei ganizacijoje, kurioje yra 15 dar
vinės sutartys prilygsta JAV perkėlimo į kitą darbą atvejus normalios darbo laiko trukmės buotojų,
galima įsteigti
(24 str.).
„labor union contracts”.)
(40 vai.), nustatoma su profesinę sąjungą.
Darbdavys gali atleisti
darbuotoją iš darbo tik įstatymo
2. Kolektyvinių sutarčių
nustatytais pagrindais. Pagal
sudarymo ir vykdymo
įstatymo 29 str. numatyta gali
taisyklės
mybė atleisti darbuotoją iš dar
Pagal LR 1991 m. balandžio 4 bo, kai nėra darbuotojo kaltės
d. kolektyvinių sutarčių įsta (29 str., 1, 2, 3, 4, 5 p.) ir kai dėl
tymą kolektyvinė sutartis turi to kaltas pats darbuotojas (29
būti sudaroma įmonėse nepri str., 6, 7, 8, 9, 10, 11 str.).
klausomai nuo nuosavybės for Galimybė nutraukti darbo su
mos ir darbuotojų skaičiaus. tartį darbdavio iniciatyva atve
Kolektyvinės sutarties suteikta jais, kai nėra darbuotojo kaltės
galimybė yra nustatyti papil (likviduojama įmonė, sumažina
domas darbo ir socialines ga mas darbuotojų skaičius, pa
rantijas bei lengvatas. Galimi aiškėja, jog darbuotojas negali
nesutarimai ir ginčai dėl dirbti jam pavesto darbo dėl pa
kolektyvinės sutarties suda blogėjusios sveikatos arba
rymo vedant derybas, nagri neturi reikiamos kvalifikacijos,
nėjami LR 1992 m. kovo 17 d.
dėl ligos neatvyksta į darbą
kolektyvinių ginčų reguliavimo daugiau kaip 120 kalendorinių
įstatymo nustatyta tvarka, t.y. dienų iš eilės arba 140 kalendo
taikinimo komisijoje, darbo rinių dienų per paskutiniuosius
arbitraže ar trečiojo teismo. Tik 12 mėnesių) siejama su darbuo
tuo atveju, kai nepavyksta gin tojo įspėjimu prieš 2 mėn. Kai
čo sureguliuoti, gali būti kurie darbuotojai turi būti įspė
skelbiamas streikas. Darb ti prieš 4 mėn.
daviui draudžiama skelbti
Tais atvejais, kai darbuotojas
„lokautą” (angį. lockout). Jis gali pažeidė darbo drausmę ar nerū
kreiptis į teismą dėl streiko pestingai atliko pareigas,
pripažinimo neteisėtu. Teismui įvykdė turto vagystę ar tyčine
pripažinus streiką neteisėtu, neteisėta veikla padarė darb
darbdavys gali panaudoti lėšas, daviui nuostolių, darbo metu
skirtas pagal kolektyvinę su darbe buvo neblaivus, apsvaigęs
tartį darbuotojų atlyginimo nuo narkotikų ar toksinių me Sės. Helen Misiūnas Šv. Kazimiero seserų kongregacijos vedamajame „mais
priemokoms, kitoms lengva džiagų, neatvyko į darbą be to sandėliuke”, iš kurio šelpiami apylinkės vargšai. Pašalpa maistu teikiama
toms ir kompensacijoms, nuo svarbių priežasčių per visą dar motiniškame vienuolyno name kiekvieną trečiadienį 2-4:30 v. po pietų.
stoliams atlyginti.
bo dieną, atskleidė įmonės
komercines bei technologines
3. Gyventojų užimtumo
UNIONTOURS
paslaptis arba jas pranešė
teisiniai pagrindai
konkuruojančiai įmonei, darb
Kelionės į Pabaltijį
Tai reguliuoja LR 1990 m. davys atleidžia jį iš darbo be
LIETUVA ’93
gruodžio 13 d. LR gyventojų įspėjimo, atleidimo nereikia de
užimtumo įstatymas. Nusta rinti su profsąjungine organiza
Specialūs patarnavimai:
tyta, kad piliečiai teisę į darbą cija, neišmokama išeitinė
* pigesni lėktuvo bilietai
įgyvendina, sudarydami darbo pašalpa.
* susirinkimai, suvažiavimai
Darbo sutartis taip pat gali
sutartį tiesiogiai su darbdaviais
* viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose
arba tarpininkaujant darbo būti nutraukiama darbdavio
CLIk
biržai. Darbdaviai privalo įre valia. Šiuo atveju darbdavys, iš
Aplankykite tėvynę!
gistruoti laisvas darbo vietas skyrus valstybinę įmonę, turi
* Individualios ir biznio kelionės
biržoje, o ši viešai jas skelbia. teisę nutraukti darbo sutartį
* Įvairios grupinės kelionės
Darbdaviai, pažeidę laisvų dar įstatymo numatytais pagrin
Patricia Laufer — patarnauja susisiekime keliais
bo vietų registravimo tvarką, dais, sumokėdamas atlei
džiamajam
darbuotojui
kompen

darbo biržos sprendimu, moka į
Eric Landsberg — patarnauja susisiekime oru
Užimtumo fondą tos įmonės dar saciją priklausomai nuo darbo
buotojų vidutinio mėnesinio stažo toje įmonėje (30 str.). Ši
1-800-451-9511
darbo užmokesčio dydžio baudą norma, nesaistydama darbĮsteigta 1931
už kiekvieną neregistruotą dar davį-savininką įstatymo numa
tytais darbo sutarties nu
bo vietą.
Įstatyme numatomos pa traukimo pagrindais ir ati
pildomos užimtumo garantijos tinkamais procedūriniais forma79 Madison Avė., New York, N.Y. 10016
invalidams, jaunimui iki 18 lumais, leidžia darbdaviui
Tel: 212-683-9500
Fax: 212-683-9511
metų, grįžusiems iš įkalinimo operatyviai atleisti iš darbo van
vietų ir kitiems. Įstatyme taip gius, reikiamos kvalifikacijos,
pat numatomos darbdavio darbo įgūdžių neturinčius dar
pareigos, atleidžiant darbuo buotojus.
ATOSTOGAS LIETUVOJE
tojus iš darbo, užimtumo fondų
jums padės turiningai praleisti vokiečių-lietuvių turizmo kompani
sudarymo ir panaudojimo
5. Minimalaus darbo
ja H. VVillovveit, LITAUEN-REISEN iš VVuerzburg.
galimybės, socialinės garantijos
užmokesčio reguliavimas
Palanga, Nida, Vinius
nedirbantiems piliečiams (teisė
(dvi savaitės nuo $1,350 iki $1,650, trečia savaitė — tik $380
Darbuotojų, dirbančių pagal
į bedarbio pašalpą, jos dydis,
Palangoje, arba $450 Vilniuje)
skyrimo tvarka), viešieji darbai darbo sutartis įmonėse nepri
Patogūs butai, skanus namų maistas, kelionės po įžymias Lietuvos
klausomai nuo jų nuosavybės
ir kita.
vietas. Kelionė lėktuvu nuo Frankfurto iki Palangos. Išsamesnės
Darbdavys privalo prieš 3 formų, minimalų darbo užmo
informacijos skambinkite Angelei Kavakienei (708-257-8652)
mėnesius pranešti darbo biržai kestį garantuoja LR 1991 m.
arba
Birutei Radzevičienei (708-257-9654).
apie savo ketinimą atleisti sausio 9 d. Darbo apmokėjimo
grupę darbuotojų, jei įmonėje įstatymas. Konkretūs valan
6

LIETUVOS ĮSTATYMAI
DARBDAVIUI

UNIONTOURS
SCA’UOISJVlAS A.PKSES

8. Pagrindinės saugos
darbe normos

Darbdaviai privalo užtikrinti
saugos darbo reikalavimus, nu
statytus LR žmonių saugos dar
bo įstatyme. Tai reikalavimai
darbo aplinkai, darbo vietoms,
gamybinei buičiai, jaunimo ir ri
boto darbingumo asmenų darbo
ypatumai, nelaimingų atsi
tikimų, profesinių ligų tyrimo
tvarka.
9. Lietuvos invalidų
socialinės integracijos
įstatymas

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

MAROUETTE

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI

Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971

ACCENT REALTY, INC.
5265 VVest 95th Street
Oak Lawn, Illinois 60453

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

• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba'
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.'

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose.

Lznlui^i

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER

284-1900
New Buffalo, MI
Parduodami 4 vasarnamiai (trobelės).
Sklypas apaugęs medžiais. $129,000.

Re/Max Results
Rimas Stankus
708-425-7160

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji
p/ofesionaliai, sąžiningai ir
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas
veltui.

Namai Floridoje, St. Petersburgo ir
apylinkėse nuo $35,000. Sąrašai ir visi
patarnavimai veltui. Pasitinkame atvy
kusius. Marie Povvell Realtors agentas
Vladas Maželis. Skambinti į raštinę
1-800-FLA-REAL arba bet kada į
namus 1-813-938-4613

OnįOįl

VZP
Olslck & Company
Lemont, Illinois 60439
Business (708) 257-7100
Residence (708) 257-5446

Skambinkite

MISCELLANEOUS
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

Irene Staniulis
PARDUODAMI NAMAI

IR MĖGĖJAMS

:... _ olotie-... riaU
ūič

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir

ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Gražus, „custom built", 5 mieg. namas; su
butu uošviams, Vi akro medžiais apaugęs
sklypas. $196,900

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

„Split level”, sklypas apaugęs medžiais;
populiari Lemonto apyl. $129,900.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Naujai atremontuotas namas, didžiulis rūsys.
Turite pamatyti! $134,000.

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
pas mus.

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad'..ir trečiad. susikalbėsit
lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208V2 VVest 95th Stret
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8651

3314 VVest 63rd Street
Tei. — PRospect 6-8998

BEN SERAPINAS

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

PHOTO SUPPLY

Licensed, Bonded, Insured
Nauji dalbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonir s kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius,

GRBAT
PARDUODA

REALMART, INC.
6602 S. Pulaski,
Chicago, IL 60629
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS

Invalidų darbams kasmet
Darbo biržos teikimu vietos
savivaldybės nustato darb
daviams invalidų papildomų
darbo vietų steigimo kvotas iki
2 procentų bendro darbuotojų
skaičiaus, jeigu dirba ne mažiau
kaip 50 darbuotojų. Į tas vietas
darbdavys gali priimti kitus
asmenis pagal terminuotą dar
bo sutartį tik tuo atveju, jei Dar
bo birža arba invalidai nesi
kreipė, ieškodami darbo.
Darbdaviai, vykdantys invali
dų į darbą priėmimo ar papil
domų darbo vietų steigimo kvo
tas, gali gauti iš užimtumo fon
do subsidijas darbo vietoms,
invalidams steigti, įrengti ir pri
taikyti.
Darbdaviai, nevykdantys in
validų priėmimo į darbą arba
papildomų darbo vietų skai
čiaus steigimo kvotų, moka
papildomus įnašus į Užimtumo
fondą. Tačiau tai neatleidžia
darbdavių nuo pareigos priim
ti į darbą invalidus.

MASTER PLUMBING
COMPANY

REAL ESTATE

;

FOR RENT

Brighton Pk. išnuomojamas 5
kamb. butas antrame aukšte.
Informacijai skambinti:
312-737-4135

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS

Kreiptis į Hermis Deckys
Tel. 585-8624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

Išnuomojami 2 butai: 4 kamb. ir
5 kamb. Marquette Pk. apyl. Suau
gusiems ir nerūkantiems. Skam
binti po 5 v.v., tel. 31 2-436-9401.

708-836-2960

ZIGY CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
l

2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

VALOME
KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS

Gerai ir pigiai atlieka namų remontus; vir
tuvės, vonios kambarius, „siding", „tuckpointing”, cemento ir dažymo darbai, porčiai, langai ir kt.

Tel. 312-471-5292

Padedame pervežti automo
bilius į Lietuvą 3 savaičių
bėgyje. Kreiptis į Rolandą,
908-352-6033.

FOR SALE

PARDUODAMA
Invalido kėdu su
elektrine kontrole.
Skambinti: 312-247-2837

HELP VVANTED

J. BUBNYS
737-5168
GERIAUSIAS
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

RACINE KEPYKLA IR
DELIKATESAI
Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių
ir namuose gaminto maisto —
Gatering
6216 S. Archer Avė.
Chicago, IL 60638
Tel. 581-8500

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS

5610 S. Pulaski Rd.
Phone (312) 581-4111

MABENKA
7844 S. Cicero Avė.

Burbank, IL 60459
Tel. 708-423-7679
Už pigiausią kainą siūlome skaniausią
lietuvišką maistą;
• Kugelis^* Cepelinai • Kaldūnai •
Blynai Dešros ir kopūstai • Skaniau
sia namų gamybos sriuba.
Išnuomojam salę įvairioms progoms
(telpa virš 100 žmonių). Darbo vai.: kas
dien 8 v.r. - 9 v.v.; penktd, šeštd. 8 v.r
- 10 v.v.. Kviečiame apsilankyti!

Joe ir Janina

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

„Landscaplng” kompanija VVashlngton, O.C. ieško darbininko sodų,
darželių, gėlynų priežiūrai. Pradžiai $6
į vai Skam binti:

Alex Škirpa, 202-244-2373.

IEŠKO

58 m. našlė iš Klaipėdos, nuo
širdi ir linksma, baigusi aukštąjį
mokslą, mėgstanti operą, teatrą ir
meną, gamtą bei keliones, ma
terialiai apsirūpinusi, nori susirasti
dorą draugą tokios pat padėties ir
pomėgių. Informacijai skambinti
jos giminei Eugenijui:
919-454-5863

TAUPYKIME ENERGIJA
IR PINIGUS

JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

SOCIALINE APDRAUDA: KAS JI
YRA IR KAIP JI VEIKIA
Socialinė apdrauda arba
„Sočiai Security” yra vyriau
sybės apdraudos programa, kuri
teikia išmokas arba „pensijas”
asmenims, dėl senyvo amžiaus
negalintiems dirbti, o taip pat,
jiems mirus, likusiems gyviems
jų šeimos nariams, kuriuos tie
asmenys išlaikė. Apdrauda
moka nepajėgumo išmokas (disability pension) darbininkams
ar likusiems gyviems jų šeimos
nariams, kuriuos jie išlaikė.
Kongresas yra nustatęs reikala
vimus, kas šias išmokas gali
gauti. Reikalavimai yra amžius
ir išdirbti metai. Jeigu jūs
išpildote šiuos reikalavimus,
jums yra suteikiama teisė gauti
išmokas — pensiją.
Ši vyriausybės programa yra
daugiau nei vyresnio amžiaus
žmogaus, nustojusio dirbti, pra
gyvenimo šaltinis. Programa
stengiasi sušvelninti ir kitus
visuomenėje esančius neteisin
gumus, paskirstydama gėrybes
ir suteikdama finansinį paleng
vinimą daugeliui tų, kurie
kitaip turėtų teikti pilną
paramą savo senstantiems ar
negaluojantiems artimiesiems.

Ligoninės apdraudos fondas
(Hospital insurance — HI)
užmoka už patarnavimus ligo
ninėje, tai yra A dalis (Part A)
jūsų Medicare apdraudoje.
Ligoninės apdraudą irgi sudaro
jungtinės įmokos: darbdavio ir
dirbančio. Kiekvienas moka po
1.45% nuo dirbančicjo uždarbio.
Didžiausias uždarbis šiuo atve
ju, šiuo metu, yra 135,000 dol.
Uždirbant daugiau, jau nereikia
mokėti.
Antras fondas yra vadinamas:
papildomas medicininės apdrau
dos fondas (Supplimental Me
dical Insurance — SMI). Šis fon
das dengia daktarų patarna
vimus ir yra jūsų Medicare ap
draudos B dalis. Į šį fondą
nemoka dirbantysis nei darb
davys. Trys ketvirčiai įplaukų
į šį fondą ateina iš bendro vals
tybės iždo, vienas ketvirtis —
jūsų mėnesinis mokestis (jeigu
jūs esate šį planą paėmę). Šiuo
metu mėnesinis Plano B mokes
tis yra 36.60 dol.
Kur laikomi šių fondų
pinigai?

Kai pinigai, skirti šiems fon
dams, yra įmokami, jie naudo
jami išmokėti pensijas, šalpas,
Iš ko šis fondas išsilaiko? ligoninės ir daktarų sąskaitas.
Kiekvienas dirbantysis ir darb Likę pinigai yra investuojami į
davys moka po lygiai į šį fondą. JAV valstybės bonus, nes tie
Šiuo metu kiekvienas dar bonai šiuo metu yra laikomi
bininkas moka po 6.2% nuo savo saugiausi ir daugiausia
uždarbio, tokią pat sumą pri nešantys palūkanų.
Praeityje buvo paimama iš
deda darbdavys. Šis procentas
dirbančio
ir darbdavio tik tiek
yra imamas tik iki 57,600 dol.
pinigų,
kiek
reikėjo išmokėti
Už virš šios sumos uždirbtus
išmokų.
Nuo
1983
metų Socia
pinigus nebereikia mokėti.
linės
apdraudos
fondas
paima
Mokėjimo procentai ir suma yra
keičiama pagal pragyvenimo daugiau pinigų, negu išmoka, ir
dalį jų rezervuoja ateičiai. Ban
lygįŠie pinigai yra mokami į du doma sudaryti atsargas, nes vis
atskirus fondus — 5.6% pinigų daugiau ir daugiau pensijų
eina į „Seno amžiaus ir likusių išmokama, o 2012 m. laukiama
šeimos narių pašalpos fondą” dar didesnio skaičiaus išeinan
(old age and survivors insurance čių į pensiją — tai pokarinės
— OASI), o 0.6% nukreipiami į kartos vaikai — arba vadinami
Nepajėgumo apdraudos fondą „baby boomers”.
(Informacija paimta iš Sočiai
(Disability Insurance Fund —
Security
informacinių lapelių ir
DI. Darbdaviai tokias pat sumas
AARP
biuletenio).
įneša į tuos pačius fondus. Abu
Vertė ir spaudai paruošė Al
fondai kartu trumpai vadinami
dona
Šmulkštienė ir Birutė
OASDI programa. Taip pat yra
Jasaitienė.
du „Medicare trust’ fondai.
Socialinės apdraudos
fondas

*12-434-9766

We Ship UPS

Užsiimant maisto tiekimu (caterlng)

Didžiausia elektros energijos
dalis yra sunaudojama namų
vėsinimui, maisto šaldytuvams
ir apšvietimui. Edisono kompa
nija duoda kelis patarimus, ką
reikia daryti, kad sumažintume
energijos naudojimą ir tuo pačiu
sumažėtų eletros sąskaita.

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gegužės mėn. 1 d.

lempos, o kartais elektros
, energija gali prisilietusį sukrės
ti.
Maisto šaldytuvai

Namų apšvietimas

A.tA.
JULIJA SAKAITĖ ZDANIENĖ

Neleiskite prišalti ledų dau
1. Naujos „fluorescent” švie
sos lemputės kainuoja nuo 6 iki giau, kaip ketvirtį colio. Patik
20 dol. Jas naudodami, galite rinkite, ar šaldytuvo durys
sutaupyti nemažai pinigų, nes gerai užsidaro. Tą galima
jos naudoja 75 procentus mažiau lengvai padaryti, įdėjus popie
elektros energijos, o tarnauja 10 rinį pinigą tarp durų. Jeigu,
kartų ilgiau, negu paprasta uždarius duris, pinigą sunku iš
elektros lemputė. Vienas nepa traukti, vadinasi, durys užsi
Namų vėsinimas
togumas, kad tos lemputės yra daro gerai. Jeigu pinigas išsi
Jeigu naudojate namų vė didesnės ir kartais netelpa į traukia lengvai, durys neužsi
sinimui vėsintuvus languose, reguliarias senesnes lempas.
daro kaip reikiant. Pašaukite
įdėkite juos į langus, kurie yra
2. Šviesos reguliatoriai su darbininką, kad patikrintų ir
šiaurinėje namo pusėje, arba taupo energijos kiekį, sumažin įdėtų naują durų izoliaciją.
padarykite jiems kokiu nors dami šviesos intensyvumą. Juos
Reguliariai valykite šaldymo
būdu pavėsį. Išeinant iš namų, galima lengvai pritaisyti prie mechanizmą (condenser coils),
išjunkite. Įdėkite automatišką lempų ir sienų jungtukų. Jų kuris randamas šaldytuvo
jungiklį ir nustatykite, kad jis kaina yra nuo 4 iki 20 dol.
apačioje arba užpakalyje.
įjungtų oro vėsintuvą valandą
3. Būkite atsargūs su švieos Pagrindinėje šaldymo kamero
prieš grįžtant namo.
reguliavimo disketėmis. Tos je temperatūrą laikykite tarp 37
Langų užuolaidas laikykite disketės telpa į lemputės ir 40 laipsnių Farenheito, o ledo
uždarytas, kad saulė nepri- įsukimo kaklelį, arba yra prit kameroje — tarp 0 ir 10 laipsnių
šildytų. Kurie turi centralinę virtinamos prie elektros lempu F.
namų vėsinimo sistemą, tės. Disketės sumažina šviesos
Versta iš Common-Wealth
laikykite termostatą ne žemiau, intensyvumą, bet nesumažina Edison lankstinuko.
kaip 78 laipsnius Farenheito, energijos sunaudojimo. Disketes
Birutė Jasaitienė
neišjunkite ir nekeiskite naudojant, kartais perkaista
temperatūros. Dar kiti pataria,
kad sveikiausia yra vasarą,
kada kambario temperatūra yra
LITERATŪRINE NAUJIENA
šaltesnė už lauko temeratūrą
tik 10 laipsnių.
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Piketavo dėstytojai ir
studentai
Kaunas, balandžio 21 d. —
Antradienį prie Lietuvos Banko
Kauno skyriaus piketavo Tech
nologijos universiteto dėstytojai
ir studentai, kaip rašoma „Kau
no laike”. Šiai mokslo įstaigai
bankas privalėjo išmokėti 15
milijonų talonų (atlyginimai ir
avansas). Tačiau iki šiol iš ban
ko gauta tik 1 milijonas talonų.
Universiteto rektorius Kęstu
tis Krikščiūnas pergyvena ir dėl
stipendijų studentams, kurios,
kaip paprastai, išmokamos
kiekvieno mėnesio 25 d. Vadi
nasi, be minėto 15 mil. talonų
i
Technologijos universitetui bū
tina gauti dar 16 milijonų ta
lonų stipendijoms, o banke gry
nųjų pinigų nėra. Piketuotojai
paguosti tik tuo, kad jie ne vie
ninteliai mieste be atlyginimų.

Gyveno Hot Springs, AR.
Mirė 1993 m. balandžio 29 d., sulaukusi 73 metų.
Nuliūdę liko: sūnus Almis su žmona Mary, brolis Aleksan
dras Sakas su šeima, mirusių brolių — Antano, Vaclovo, Jono
ir Vincento, sesers Bronislavos šeimos ir kiti giminės Lietuvo
je ir sesuo Marija su šeima Dovvners Grove, IL.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Southern Artistą
Association.
Velionė buvo pašarvota penktadienį, balandžio 30 d. nuo
2 iki 9 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71
St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 1 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv.
Mišios už velionės sielą.
Laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, šalia savo
vyro a.a, muziko Jono Zdaniaus.
Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Lithuanian
Mercy Lift.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sūnus su žmona ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajorio redaguota, dvidešimties autorių
parašyta knyga, apžvelgianti visą
45 metų mūsų egzodo literatūros
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.
Leidinys gaunamas „Drauge”,
4545 VVest 63rd Stree, Chicago, IL
60629. Knygos kaina — $30.00.
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50.
Illinojaus gyventojai visais atvejais
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių.

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio,
8030 — 9:00 v. vakaro.
Visos laidos iš VVCEV stoties
1450 AM banga.

pas Visatos Kūrėją į Amžinąją Tėvynę iškeliavus, jo
žmonai STEFANIJAI BAJORŪNAITEI} dukrelei
DANGUOLEI, sūnui GINTAUTUI, jo giminėms ir ar
timiesiems bičiuliams nuoširdžią, vilnietišką,
bičiulišką užuojautą reiškia:

A. Dundulis
B. ir J. Grigai

A.tA.
JULIJAI ZDANIENEI
mirus, seseriai MARYTEI PAŠKEVIČIENEI ir jos
šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Adresas: 511 So. Nolton Avė.
VVillovv Springs, IL. 60480.
Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870

INTERNATIONAL

A.tA.
DONATUI ŠUKELIUI

I

LIETUVOS AIDAI

į

Gail. Sesuo ir originalių siuvinėtų paveikslų kūrėja

Sanfara-iŠuiesa
Algimanto Mackaus knygų
leidimo fondas
Metmenys

v

’

TRAVEL CONSULTANTS
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.

CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS” — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
•825 South 7#th Avenue
Hickory Hill, llllnola 80487

223 Kalvarijų gatvė
Vilnius, Lietuva
Telefonai: 77-70*07 Ir 77-03-82

Tel. 708-430-7272

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Patarnavimas 24 vai.

_________talman____________

delicatessen
Skaniausi lietuviški gaminiai
2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

GAIDAS DAIMID

AMERICAN TRAVEL SERVICE
0430 8. KEDZIE AVENUE
EVERGREEN PARK, IL 60642
TEL. (708) 422-3000
FAX (708) 422-3163

FUNERAL DIRECTORS
and EUDEIKIS FUNERAL HOME

1993 METŲ TURISTINES KELIONES
VIENINTELIS TIESIOGINIS SKRYDIS

Į RYGĄ
$380*
NEREIKIA PERSĖSTI ( KITĄ LĖKTUVĄ
ŽEMOS BILIETŲ KAINOS
Pradedant birželio 2 d.,
išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį iš New Yorko.

AMERICAN TRANS AIR
Tel. 1-800-382-5892

#
#
#
#
#
#
#
J
#

801
802
803
804
805
808
807
808
809

Gegužės 6—23
Birželio 13—28
Liepos 10—22
Rugpjūčio 8—23
Rugsėjo 1—15
Birželio 22—Liepos 7
Liepos 10—18
Rugpjūčio 1—12
Rugsėjo 18—27

Teatrų Festivalis
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Frankfurtas
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena
Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga.
Havajai — 4 salos
San Francisco, Hollyvvood, Los Angeles, San Diego
Alaska — 7 dienos laivu ir 3 dienos autobusu
Viena, Praha, Budapeštas

GRUPINIAI SKRYDŽIAI:
IŠSKRIDIMAI
Geg. 3, 6, 10, 17, 24, 31
Birž. 7, 14, 21, 28
Liepos 5, 12, 19, 26
Rugp. 2, 9, 16, 23, 30
Rūgs. 6, 13, 20, 27
Spalio 4, 11

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ.
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS

FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ALL PHONES
1-708-974-4410

GRĮŽIMAI
Geg. 7, 14, 21, 28
Birž. 4, 11, 18, 25
Liepos 2, 9, 16, 23, 30
Rugpj. 6, 13, 20, 27
Rūgs. 3, 10, 17, 24
Spalio 1, 8, 15, 22

* Kaina į vieną pusę. Bilietus kelionei ten ir atgal įsigyti iki birželio 16 d. ir. mažiausiai.
21 dieną prieš iiskrendant. Lėktuvai kursuoja savaitės dienomis. $16 JAV muito, imigracijos,
Kvykimo mokestis į kainą neįskaitytas. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti: $10 apsaugai,
$3 patarnavimams ir $1.45 AFIS.

Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automdbilius vienai
dienai arba ilgesniam laikui. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE,

Keleivis pasirūpina transportu į kitas Baltijos šalis.

9430 S. KEDZIE AVĖ., EVERGREEN PARK, IL 60642. Tol. 708-422-3000. Fax # 708-422-3163

PETKUS & SON

FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71st STREET
CICERO 1446 S. 50th AVĖ.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
LEMONT LOCATION OPENING JULY, 1993

ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600

7

8

Piešinių konkurse yra laimėjusi
pirmą vietą ir buvo paminėta
amerikiečių spaudoje. Vasa
romis labai mėgsta stovyklauti
Dainavoje. Dažnai eina vadovės
pareigas. Rudenį žada pradėti
studijas Illinois universitete
Čikagoje. Ingrida planuoja būti
advokatė.

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gegužės mėn. 1 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
x Sekmadieni, gegužės 23

d., 3 vai. po pietų St. Daniel The
Prophet parapijos bažnyčioje,
5400 S. Nashville Avė., Chica
go, ruošiama Lietuvių diena. Iš
kilmės prasidės bažnyčioje lietu
viškomis šv. Mišiomis, kurias
aukos kun. Antanas Zaka
rauskas, giedos Vyčių choras,
vadovaujamas Fausto Strolios.
Po Mišių — nuo 4 iki 6 vai. po
pietų, prie bažnyčios esančioje
Brennan salėje bus vaišės su
lietuviška programa, atliekama
Vyčių tautinių šokių šokėjų,
vadovaujamų Frank Zapolio.
Nors parapijoje ir apylinkėje ne
gyvena daug lietuvių, parapijos
klebonas kun. Lawrence J.
Malcolm nori atkreipti didesnį
dėmesį į etninių grupių
parapiečius, todėl ruošia tokias
specialias šventes-dienas, skir
tas vis kitai tautybei. Lietuvių
dieną parapijoje ruošti jam
padeda komitetas, kuriam vado
vauja Zita Kulekowskis ir Stella
Lucas. Būtų gera, kad lietuviai
net ir iš tolimesnių vietovių
gegužės 23 d. susirinktų St.
Daniel The Prophet bažnyčioje,
o vėliau dalyvautų iškilmėse
salėje.
x Šv. Kryžiaus ligoninės

x Laureatų šventė ren

giama šį sekmadienį, gegužės 2
d., Jaunimo centre. Bus pagerbti
Lietuvos Valstybinės premijos
laureatai poetas Kazys Bra
dūnas ir pianistas Petras Geniu
šas. K. Bradūnas skaitys savo
poeziją, P. Geniušas atliks lietu
vių ir kitataučių kompozitorių
kūrinius. Bilietų kasa Jaunimo
centre pradės veikti 1 vai. p.p.
Programa prasidės 3 vai. p.p.
punktualiai. Po programos —
pasižmonėjimas kavinėje.

x Balandžio pabaigoje
Čikagos meras Richard M.
Daley pranešė, kad mieste labai
sustiprinta gaujų ženklų — graffiti — naikinimo ir valymo pro
grama. Miestas įsigijo 25 nau
jas mašinas, kurios gali „nu
pūsti” užrašus nuo pastątų
sienų ir kitų paviršių. Bus
nuvalomi užrašai ir nuo pri
vačių namų. Daugiau informa
cijų ir pagalbos miesto gyven
tojai gali gauti, skambindami
„Anti-Graffiti Hot Line”, tel.
744-1234.
x BALFo Čikagos apskr.

valdyba, suprasdama „Draugo”
reikšmę lietuviškai visuomenei
ir įvertindama jo redakcijos
palankumą BALFo lietuvių
šalpos darbams, skiria „Drau
go” išlaikymui auką — 50 dol.
Labai dėkojame už auką ir
dėmesį.

globoje veikiantis Motinos Mari
jos Kaupaitės vardo vyresniųjų
globos centras bus atidarytas
apžiūrėjimui ir susipažinimui
su jo veikla sekmadienį, gegužės
x Šarūnas Marčiulionis
2 d., tarp 1 ir 4 vai. po pietų.
Centras pradėjo veikti prieš 7 dalyvaus ir priims „Man-ofmetus Šv. Kazimiero vie the-Year” žymenį Lietuvių
nuolyno motiniškame name, Prekybos Rūmų bankete,
2601 W. Marąuette Rd. Jame sekmadienį, gegužės 16 d.,
globojami (tik dienos metu) Martiniąue pokylių salėje.
seneliai ir paliegę suaugusieji, Banketo pradžia 6 v.v. Bus gera
nors už šią paslaugą turi mokėti proga Čikagos lietuviams susi
vartotojai — Medicare ar sveika tikti su mūsų žymiuoju krepši
tos apdrauda išlaidų nedengia. ninku ir pagerbti jį už jo pasie
Centras senelių globos naštą pa kimus sporte ir darbą su Lietu
deda palengvinti labdarių vos sergančiais vaikučiais.
aukomis.
x Amerikos Lietuvių radi
jas, vad. Anatolijaus Šluto
x Nijolės Banienės meno
gegužės 5 d., trečiadienį, 7 v.v.
paroda, Pavasaris ’93” įvyks
rengia vakaronę Jaunimo cen
Lietuvių Dailės muziejuje, Le
tro kavinėje. Kalbės iš Lietuvos
mont, IL, šeštadienį, gegužės 8
atvykęs tarptautinių paslaugų
d., 7:30 v.v.
ekspertas Arvydas Sekmokas ir
(sk)
čikagiečiai: pramonininkas
Zenonas
Petkus ir advokatas
x„Į LAISVĘ” fondo Lietu
Povilas
Žumbakis.
Visuomenė
vos filialo rengiamą Studijų ir
kviečiama
dalyvauti.
poilsio savaitę Lietuvoje, liepos
(sk)
11-18 d. organizuojama kelionė
iš Amerikos. Išvykstama liepos
x Greit parduodu vienos ir
4 d. iš Chicagos ir Newark. dviejų šeimų namus Chicago
Grįžimui galima pasirinkti je ir apylinkėse. Skambinkite
pageidaujamą laiką. Stovyklos RE/MAX REALTORS, Rimas
sąlygos Birštone palankios. Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
Kambariai ir maistas labai pri ba (708) 425-7161.
einamomis kainomis. Keliau
(sk)
tojams nebūtina Studijų
x Optical Studio, 2620 W.
savaitėje dalyvauti. Informa
71st
St., Chicago, IL 60629,
cijai skambinti: A. Pargauskui
tel.
312-778-6766.
Kreiptis į Al
- (708) 361-2817.
doną
Kaminskienę.
Darbo vai.:
(sk)
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v.,
X IMEX AMERICA, INC. ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10
nuomoja automobilius Lietu v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd.
voje; siunčia automobilius; labai uždaryta.
greitai perveda dolerius į
(sk)
Lietuvą. Tel. 708-868-0049, fax
x Baltic Monuments, Ine.,
708-868-8642. Skambinkite dar
bo dienomis 9 v.r.—5 v. p.p. Im- 2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
ex America, Ine., 524 State Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
Line Rd., Calumet City, IL paminklai, žemiausios kainos,
geriausiomis sąlygomis.
60409.
(sk)
(sk)

x KAIRYS BALTIC EXPEDITING turi naują patarna
vimą: Sudarome maisto siuntas
Lietuvoje. Siuntinys Nr. 6 (vis
kas kilogramais): 10 miltų, 10
cukraus, 5 ryžių, 2 makaronų,
2 liet. sūrio, 1 sviesto, 3 rūkyt,
kumpio, 3 rūkyt, dešros, 1 pu
pelių kavos, 2 kg. apelsinų, 1 kg.
bananų, 1 kg. razinkų, 2 lt.
saulėgrąžų aliejaus, 20 kiau
šinių; 45 kg (apie 100 sv.) TIK
$80 US. Rašyti: G. V. Kairys
517 Fruitland Rd., Stoney
Creek, Ont., Canada L8E
5A6, Canada; tel.416-643-3334,
fax 416-643-8980.
(sk)

Zita Dubauskaitė.

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai, gavę premijas už savo kūrybą Vasario 16-sios
meno parodos konkurse. I eilėje iš kairės: Edvardas Kuprys, Justinas Novak, Daina Vižinaitė,
Viktorija Kristupaitytė, Dainius Kunčas ir Vytukas Juozaitis; 11 eil.: Tomas Kuprys, Jonas Dauno
ravičius, Gaja Sidrytė, Lina Sidrytė, Aliukas Gylys, Saulius Petroliūnas ir Irutė Masiulytė.

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS
MENO PREMIJOS
Lemonto Maironio lituanis
tinės mokyklos meno paroda 75
Vasario 16-sios jubiliejui
paminėti įvyko š.m. vasario 27
d. Lietuvių Dailės muziejuje.
Paskirta tema buvo „Lietuva”
(sakmių, pasakų, padavimų,
sausio mėn. 13 d. ir panašių mo
tyvų). Parodoje dalyvavo 111
mokinių. Kūriniai buvo suskirs
tyti į penkias grupes, o iš kiek
vienos grupės geriausius darbus
atrinko premijų komisijos na
riai: Algis Janušas — Čiurlionio
galerijos direktorius, Algis
Trinkūnas — Meno draugijos
„Dailė” direktorius ir Laima
Trinkūnienė — Lietuvių Dailės
muziejaus atstovė. Premijos bu
vo įteiktos šeštadienį, kovo 27 d.

x Apsups jus pavasario žie
dai, kai pažvelgsite į puikias ir
puošnias pavasario gėles Nijolės
Banienės „Pavasaris ’93”
parodoje. Parodos atidarymas
gegužės 8 d., 7:30 vai. vak.
Lietuvių Dailės muziejuje Lietu
vių pasaulio centre, Lemonte.
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti.
x Trūksta Jūsų gyvenime
šviežių bei tikslių žinių iš
Lietuvos? Pirmaujantis radijo

Kiekvienoje grupėje buvo
paskirta pirma, antra ir trečia
vieta. Darželio grupėje laimėjo
Daina Vižinaitė, Vytukas Juo
zaitis ir Dainius Kunčas; pirmo/antro skyriaus: Edvardas
Kuprys, Viktorija Kristupaitytė
ir Justinas Novak; trečio/ketvirto skyriaus: Aliukas Gylys,
Audra Valiulytė ir Gaja Sidrytė;
penkto/šešto skyriaus: Tomas
Kuprys, Viktorija Naujokaitė ir
Jonas Daunoravičius; septintas/aštuntas ir gimnazijos
skyriai: Lina Sidrytė, Saulius
Petroliūnas ir Irutė Masiulytė.
Šalia premijų taip pat buvo
įteikti pažymėjimai visiems
konkurso dalyviams.
Mokykla labai įvertina ir
taria didelį ačiū mecenatams,
kurie savo dosnumu ne tik
parėmė mūsų jaunimo pastan
gas, bet savo dėmesiu juos toliau
skatina puoselėti lietuvišką
dvasią bei žodį. Ačiū Lemonto
Bendruomenei, Lietuvių PC
renginių moterų komitetui, V.
ir V. Marchertams, dr. ir L. Rin
gams, D. ir L. Šleniams už
aukas. Ačiū Daliai Šlenienei,
Lietuvių Dailės muziejaus di
rektorei, už parodos suruošimą.

A. R.
laidų tinklas ŽEMĖ L PRODUCTIONS turi gerą naujieną!
x
„ŽAIBAS”
ketvirti
Nuo š.m. kovo 15 d. RYT
MEČIO EKSPRESAS bus per metai garantuotai ir patikimai
duodamas nuo pirmd. iki pristato užsienietiškas maisto
penktd. patogesniu laiku — 10 prekes Lietuvoje į namus Dvy
v.r. iš WNDZ 750 AM. WNDZ likos labiausiai mėgiamų ir no
stoties pajėgumas gerokai rimų paketų pasirinkimas. Visi
didesnis — nuo Milwaukee iki užsakymai pristatomi per 10
Elgin, nuo Chicago iki South darbo dienų į namus. Kreip
Haven. Neturite galimybių tis: „ŽAIBAS’, 9525 So. 79th
klausytis rytais? Jūsų pato Avė., Hickory Hills, II 60457,
gumui - VAKARINĖS NAU tel. 708-430-8090.
JIENOS nuo pirmd. iki penktd.
(sk)
6:30 v.v. iš WCEW 1450 AM. O
x Prieš užsisakydami pa
taip pat Jūsų dėmesiui —
minklą,
aplankykite St.
sekmadieninė 45 min. laida
Casimir
Memorials,
3914 W.
VAIRAS perduodama
iš
WNDZ 750 AM. Informuoti lllth St. Turime didelį pasi
lietuviai Illinois, Indiana, rinkimą: matysite granito
Michigan bei Wisconsin valsti spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
jose klausosi visų ŽEME L PRO- : paminklus mūsų dirbtuvėje
I pagal jūsų pageidavimą —
DUCTIONS radijo laidų!
(sk) brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti,
kad jis padarytas, kaip
x JUOZAS BACEVIČIUS
buvo
jūsų
pageidauta. Sav. Lili
PATARNAUJA: Namų pirki
ja
ir
Vilimas
Nelsonai. Tel.
me, pardavime, apdraudomis,
312-233-6335.
income tax, vertimai, notaria(sk)
į tas, naujų vairavimo teisių
gavimu. Turime kompiuterų ir
x ATLANTA IE, Ine. viena
x Ligos draudimas atvyku fax. Skambinti 312-778-2233.
iš pirmųjų kompanijų pradėju
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
(sk.) si kompiuterizuotą aptarna
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. &
x DĖMESIO VIDEO APA vimą ir tobau siunčia siuntinius
L. Insurance Agency, 4651 S.
RATŲ
SAVININKAI! Nore ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją,
Ashland Avė., Chicago, IL
darni
tikrai
kokybiškai išversti Estiją, Ukrainą, Baltarusiją,
60609. Tel. 1-312-523-9191.
video
įrašus
iš Lietuvoje naudo Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
(sk)
jamos PAL sistemos į amerikie teineriai) išsiunčiami kiekvieną
x SAGIL’S restoranas yra tiškąją NTSC ir atvirkščiai, pirmadienį. Oro siuntos iške
lietuviška valgykla su daugybe kreipkitės į INTERVIDEO. Su liauja kiekvieną šeštadienį. Per
skaniausių lietuviškų patie moderniausia „digital” apara siunčiame dolerius į Lietuvą.
kalų. Neatsilankę nežinosite, tūra, už prieinamą kainą mes Suteikite džiaugsmo savo gimi
kaip gausiai, gardžiai ir nebran perrašome viso pasaulio video ir nėms. Mūsų naujų amerikie
giai galite pas mus papietauti. filmo formatus. Mūsų adresas: tiškų maisto siuntinių 66 sv. —
Sav. J. Liutikienė ir I. Nau- INTERVIDEO, 3533 S. AR kaina $99. 2719 W. 71 St.,
jokienė. „Sagil’s”, 6814 W. 87 CHER AVĖ., CHICAGO, IL Chicago, IL 60629, tel. (312)
St., Burbank, IL 60459, tel. 60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 434-2121. Iš toliau — 1-800775-7363.
708-598-0685.
Petras Bernotas.
(sk)
(sk)
(sk)

MŪSŲ
ABITURIENTAI

Zita Dubauskaitė, Zitos ir Ig
no Dubauskų duktė, baigia Mother McAuley gimnaziją. Lankė
Vasario Šešioliktosios gimnaziją
Vokietijoje 6, 7 ir 8-tą klases.
Ketverius metus buvo mokyklos
garbės sąrašuose buvo Illinois
valstijos stipendininkė ir pa
siekė laimėjimus chemijos bei
prancūzų kalbos studijose. Pri
klauso ateitininkų moksleivių
kun. Alfonso Lipniūno kuopai.
Baigė liet. pedagoginį institutą
ir dirba Čikagos lituanistinėje
mokykloje su darželio vaikais.
Laisvalaikiu padeda ligoninėje,
mėgsta skaityti ir groti fleita.
Žada studijuoti biochemiją Či
kagos arba Loyolos universite
tuose.

Larana von Braun.

Larana von Braun, Izidos ir
Leopoldo duktė, baigia Marijos
mergaičių gimnaziją. Per
mokslo metus yra mokyklos
garbės sąrašuose. Priklauso
lengvosios atletikos ir AudioVisual klubams. Baigė Kr.
Donelaičio aukštesniąją litu
anistinę mokyklą. Priklauso
lietuvių skaučių Kernavės tun
tui. Laisvu laiku mėgsta
slidinėti, bėgti ir žaisti krepšinį.
Rudenį žada pradėti studijuo
ti Illinois universitete Čikagoje.
Ji norėtų būti vaistininkė.

Lina Augiūtė.
Lina Augiūtė, Jūratės ir
Jurgio Augių duktė, baigia Nazareth Academy College Preparatory High School. Ji buvo
mokyklos garbės sąrašuose ir Il
linois valstijos stipendininkė,
priklausė mokyklos National
Honors Society, buvo mokyklos
Ramunė Živilė Barkauskaitė.
laikraštėlio redaktorė. Baigė
Kr. Donelaičio aukštesniąją li
Ramunė Živilė Barkauskai
tuanistinę mokyklą su pagyri
tė,
Otilijos ir Gintaro
mo lapais. Priklauso Prez. Alek
Barkauskų
duktė, baigia Benet
sandro Stulginskio ateititininAcademy,
kurioje
visus ketverius
kų kuopai ir Kernavės tuntui,
metus
buvo
garbes
sąrašuose ir
kur kaip vyr. skautė dirba su
priklausė
Who
’
s
Wbo
klubui.
paukštyčių būreliu. Laisvalai
Priklauso
moksleivių
ateitinin

kiu dalyvauja sporte, mėgsta
kų
Prez.
A.
Stulginskio
vardo
muziką ir meną. Rudenį žada
studijuoti mediciną Illinois kuopai ir Liet. Skaučių Seseri
valstybės universitete Urbano jai. Šoka tautinių šokių grupėje
Spindulys. Mėgsta laisvu laiku
je.
slidinėti, buriuoti, vandens
sportą ir muziką. Žada lankyti
Loyolos kat. universitetą, studi
juoti biologiją ir siekti medi
cinos daktarės laipsnio.

Paulius Rauckinas.

Paulius Rauckinas, Vandos
ir Alfonso Rauckinų sūnus,
baigia Joliet Catholic Academy
ir yra įrašytas B-Honors
sąrašuose. Paulius baigęs Mai
ronio Lituanistinę mokyklą
Lemonte.
Paulius priklauso Spindulio
tautinių šokių ansambliui ir yra
aktyvus jūrų skautas. Šią
vasarą buriavimo ir Rako
stovyklose Paulius atliks buria
vimo instruktoriaus pareigas.
Laisvalaikiu Pauliui patinka
skaityti, slidinėti, buriuoti ir
žaisti krepšinį.
Šį rudenį Paulius pradės
studijuoti Pre-Engineering
Western Illinois universite.

Ingrida Bakšytė.

Advokatas

Ingrida Bakšytė, Česiaus ir
Daivos Bakšių duktė, baigia
Carl Sandburg aukštesniąją mo
kyklą. Priklauso „Flag Corp’s ir
mokyklos chorui, National
Honor Society ir yra Illinois
valstijos stipendininkė. Baigė
Maironio vardo lit. mokyklą.
Priklauso Aušros Vartų tuntui.
Laisvu laiku mėgsta jodinėti ir
skambinti pianinu. Rudenį žada
studijuoti veterinariją Illinois
vaist. universitete Urbanoje.
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.

GINTARAS P. ČEPĖNAS

Ingrida Latožaitė.

2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866

Valandos pagal susitarimą

Ingrida Latožaitė, Gražinos
ir dr. Kastyčio Latožų duktė,
baigia Mother McAuley gimna
ziją. Buvo mokyklos garbės są
rašuose ir gavo „Special Honor”
žymenį iš matematikos, istorijos
ir prancūzų kalbos. Priklausė
prancūzu kalbos klubui ir ėjo
vicepirmininkės pareigas. Ji
baigė Maironio aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą. Ingrida
priklausė Prez. A. Stulginskio
moksleivių ateitininkų kuopai
ir šoka Spindulio taut. šokių
grupėje.
Laisvu laiku Ingrida mėgsta
muziką, šokius ir meną.

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak.
Šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d.
ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 VV. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą

