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Žinios i š Lietuvos — Elta

Pabaltijys nori išbraukti
Rusijos siūlomą rezoliuciją

Seimas svarstys
teisinę reformą
Vilnius, lapkričio 10 d. (Elta)
— Lapkričio 9 d. Seimui pateik
t a s teisinės sistemos reformos
metmenų projektas. Jį parengė
prezidento dekretu pavasarį
sudaryta speciali darbo grupė,
vadovaujama Seimo pirmininko
pavaduotojo Egidijaus Bičkaus
ko.
Projekto autorių nuomone, re
forma turėtų vykti pamažu, ma
žiausiai per du etapus, ir truktų
apie 2-3 metus.
Teismų sistemą pagal metme
nų projektą sudarytų apylinkių,
apygardų, apeliacinis ir Aukš
čiausiasis teismai. Pastarojo
s v a r b i a u s i a funkcija būtų
teisminių bylų nagrinėjimas
kasacine tvarka. Apylinkių
teisėjus siūloma pirmą kartą
skirti 5 metams, po to — iki 65
metų amžiaus. Kitų teismų
teisėjai būtų iš karto skiriami
iki 65 metų amžiaus. Projekte
siūloma įsteigti teisėjų taryba,
kuri patartų Lietuvos prezi
dentui dėl teisėjų skyrimo,
perkėlimo į kitą darbą ar
atleidimo iš pareigų.
Numatoma parengti iš esmės
naujus civilinius, komercinius ir
šeimos santykius reguliuojan
čius aktus, žemės pirkimo ir
pardavimo įstatymą, transpor
to kodeksus, banko ir biržų
veiklą reguliuojančius ir kitus
įstatymus.
Projekte siūloma, kad visus
ekonominius ginčus nagrinėtų
apygardų teismai. Dabar tai
atlieka valstybinis arbitražas.
Metmenų projekte siūloma iš
plėsti valstybės kontrolės depar
tamento funkcijas. Departa
mento pareigūnams suteikia
mos kvotėjo teisės, be to, jie gali
tiesiogiai kreiptis į teismą su
civiliniu ieškiniu, kai nustatomi
valstybės turto neteisėto nau
dojimo, valdymo ar perleidimo
kitiems asmenims faktai.
Teisinės sistemos reformos
metmenų projektą numatoma
paskelbti spaudoje.
V y r i a u s y b ė s atstovai
regionuose ruošiasi d a r b u i
Lapkričio 9 d. Lietuvos vy
riausybės atstovai regionuose
susitiko su ministru pirmininku
Adolfu Sleževičiumi, aptarė pro
blemas, su kuriomis jie susi
duria pradėdami dirbti. Po to
įvyko pirmasis jų darbo pasita
rimas.
Šiuo metu yra paskirti devyni
vyriausybės atstovai. Trys likę
kandidatai turėtų būti patvir
tinti lapkričio 10 dieną.
Lietuvos teritoriją suskirsčius
į 12 regionų, pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės atsto
vo įstatymą, kiekvienam iš re
gionų yra paskiriamas vyriau
sybės atstovas. Jie turės pri
žiūrėti, ar savivaldybės laikos
Lietuvos Konstitucijos ir kitų
įstatymų, ar vykdo vyriausybės
nutarimus, ar savivaldybių pri
imti sprendimai nepažeidžia
piliečių ir organizacijų teisių.
T e i s m a s : rinkimų įstatymas
nesipriešina Konstitucijai
Lietuvos Konstitucinis Teis
m a s nutarė, kad šių metų kovo
16 d. priimtas Seimo įstatymas
„Dėl Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų įstatymo dalinio
pakeitimo ir papildymo" ne

prieštarauja Lietuvos Respubli
kos Konstitucijai.
Dėl šio įstatymo pataisų
konstitucingumo kreipėsi grupė
Seimo narių. Jie teigė, kad
Seimo rinkimų
įstatyme
pakeitus Vyriausiosios rinkimų
komisijos sudarymo principus,
pažeistas politinių partijų
lygiateisiškumo principas. Be
to, pasak pareiškėjų, priimant
įstatymo pataisas ir papildy
mus, nesilaikyta procedūrų,
kurias nustato laikinasis Seimo
statutas.
Konstitucinis Teismas praė
jusią savaitę išklausė pareiškėjų
atstovės Seimo narės Zitos
Sličytės ir suinteresuotos pusės
atstovo Seimo pirmininko pava
duotojo Juozo Bernatonio argu
mentus, liudininkų parodymus.
Pareiškėjo argumentai pripažin
ti nepagrįstais. Lapkričio 8 d.
paskelbtas Konstitucinio Teis
mo nutarimas yra galutinis ir
neapskundžiamas.
Lietuvos leidinių
prenumerata b u s dotuojama
iš biudžeto
Lapkričio 10 d. visuose šalies
paštuose prasideda Lietuvos
laikraščių ir žurnalų prenume
rata ateinančių metų pirmajam
pusmečiui. Ji tęsis mėnesį.
Vyriausybės nutarimu, nepai
sant infliacijos, pašto paslaugų
tarifai nesikeičia: jie išliks tokie
patys, kaip šių metų pabaigoje.
Prenumeratas priimančių pašto
- leidėjų ryšininkų patiriami
nuostoliai bus padengti iš
valstybės biudžeto. Taip tiki
masi apginti dėl materialinių
sunkumų vis mažesnei daliai
žmonių prieinamą teisę į infor
maciją.
Prenumeratoriams siūlomi
daugiau kaip šimto pavadinimų
Lietuvos laikraščiai ir daugiau
kaip aštuoniasdešimties pavadi
nimų žurnalai.

New Y o r k a s , lapkričio 4 d.—
Lietuvos Misijos prie Jungtinių
Tautų patarėja Gintė Damušytė
lapkričio 3 d. dalyvavo Baltijos
Trečiojo komiteto delegacijų
pasitarime, kurio metu buvo ap
t a r t a s Rusijos Federacijos rezo
liucijos projektas dėl žmogaus
teisių padėties Estijoje ir Lat
vijoje.
Kaip praneša Lietuvos Misija
prie J T , rezoliucijos tekstas,
k u r i s y r a griežtesnis negu
praeitų metų, neatspindi Estijos
ir Latvijos misijų išvados,
kad tose valstybėse nėra masi
nių žmogaus teisių pažeidimų.
Atsižvelgiant į šią išvadą,
Baltijos valstybių delegacijos
s i e k i a , k a d n e b ū t ų jokios
rezoliucijos šiuo klausimu ir kad
punktas nr. 115 (Žmogaus teisių
padėtis Estijoje ir Latvijoje)
Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas spalio 21 d. Vilniuje pasitiko į Lietuvą su oficialiu
vizitu atvykusį Vokietijos prezidentą Richard von Weizsaecker. Vokietijos žurnalas „Die Welt"
rašė: „Įsidėmėtina, kad anksčiau, buvęs 'nacionalkomunistas' A. Brazauskas, kuris, kaip buvo
sakoma, daugiau linko į Rusiją, negu į Vokietiją, dabar atvirai reiškia provokiškas pozicijas".
Nuotr. Zenono Nekrošiaus

Brazauskas: SKAT
egzistuos, bus ginama
įstatymais

Vilnius, spalio 30 d. — Į Sa
vanoriškosios Krašto Apsaugos
Tarnybos (SKAT) centrinę būs
tinę pasitikti apsilankančio
prezidento Algirdo Brazausko ir
naujojo krašto apsaugos minist
ro Lino Linkevičiaus atvyko per
pusantro šimto SKAT dalinių
vadų.
Kaip rašo korespondentė Ra
munė Sakalauskaitė „Lietuvos
ryte", susitikime nedalyvavo
Audrius Butkevičius, kuris
krašto apsaugos ministro parei
gas ėjo iki spalio 29 dienos. Nors
prezidento dekretai apie Aud
riaus Butkevičiaus atleidimą ir
Lino Linkevičiaus paskyrimą ir
galiojo, rytą, kai vyko susiti
kimas su savanorių vadais, L.
Linkevičius Krašto apsaugos
ministerijoje dar nebuvo pri
statytas.
Vilniaus centre —
Karo ekspertų draugijoje va
t r a g i š k a s sprogimas
karykštis prezidento susitiki
Lapkričio 4-osios rytą Vil mas su savanoriais buvo vadi
niaus centre esančiuose Vidaus namas pokalbiu tarpuvaldžio
reikalų ministerijos Vadovybės situacijoje. Patikimų šaltinių
apsaugos departamento gara tvirtinimu. laikinai einantis
žuose nugriaudėjo galingas SKAT štabo viršininko pareigas
sprogimas. Sunkiai sužeistas šio pulkininkas Arvydas Pocius
departamento darbuotojas pate susitikimą su prezidentu suor
ko į ligoninės atgaivinimo sky ganizavo nederinęs nei su A.
rių: 27 metų jaunuoliui sužalo Butkevičiumi, nei su L. Linketas veidas ir krūtinė, jis neteko
vienos akies.
Lietuvos vyriausiasis darbo
Skaudžiausia, kad apsaugos inspektorius Mindaugas Pluk
tarnybos pareigūnas faktiškai tas paskė, kad Lietuvos darbų
nukentėjo per savo kolegų kvai saugos sistema kuriama orien
lumą: garažų patalpas užmina tuojantis į Europos Bendrijos
vo patys departamento dar šalių patirtį, darbų saugos nor
buotojai. Jie teigia manę, kad matyvus siekiama derinti su
200 gramų trotilo bus veiksmin Tarptautinės Darbo organizaci
gesnė priemone prieš automobi jos konvencijomis.
lių vagis, nei signalizacija.
Keisti susiformavusį požiūrį į
Nukentėjęs darbuotojas, užmi- žmonių saugą darbe ragina
navimo metu atostogavęs, apie baisi šiandienos statistika:
mirties užtaisą nebuvo infor šiais metais Lietuvoje darbe
muotas. Dėl šio įvykio vyksta ir žuvo jau 106 žmonės (pernaitarnybinis, ir policijos tyrimas. 121), iš jų - 96 darbe, 10
Danai padės sumažinti
sužeidimus darbovietėse
Lietuvos valstybinė darbo in
spekcija ir Danijos darbų saugos
tarnyba pasirašė bendradarbia
vimo sutartį 1993-95 metams.
Danai padės rengti darbų sau
gos specialistus ir kurti darbų
saugos sistemą Lietuvoje.

pakeliui į darbą. Beveik 400
žmonių darbe gavo sunkias
traumas. Daugiausia žmonių
nukentėjo statybose (31 mirties
atvejis), žemės ūkyje (17), transporto sistemoje (16). Apie 70%
visų mirtinų atvejų darbe tenka šioms gamybos sritims. Pernai dėl sužeidimų ir profesinių
ligų invalidais Lietuvoje tapo
daugiau kaip 500 žmonių.

vičiumi. Ministerijos vadovai
apie renginį buvo t i k in
formuoti.
Susitikimas suplanuotas
prieš mėnesį
Iš tribūnos į susirinkusiuosius
kreipęsis valstybės vadovas pri
minė, jog apie susitikimą su
SKAT atstovais pradėta kalbėti
prieš mėnesį (po incidento
SKAT Kauno rinktinėje, —
R.S.), kai prezidentūroje
nuomones išsakė SKAT rinkti
nių vadai. Prezidentas Brazaus
kas pabrėžė, jog svarbiausios
šiandienos problemos — tolesnis
SKAT gyvenimas, veiklos kryp
tys, santykiai su Krašto ap
saugos ministerija, vidaus rei
kalai.
Apžvelgdamas laikotarpi nuo
savanorių organizacijos atkū
rimo, prezidentas kalbėjo, kad
per tą laiką ..pasistūmėjome į
priekį, tapome Europos Tarybos
nare, rengėme rinkimus, referendumu patvirtinome Konstituci
Ją> kuria remiantis, įtvirtinome valdymo struktūras".
Politinėje pasisakymo dalyje
prezidentas minėjo, kad Lietuva
gavo 400 milijonų dol. kreditų.
Pasaulinis Bankas skiria dar 72
milijonus. Trečdalis kreditų ski
riama dujoms ir atominiam ku
rui pirkti. Sakydamas, kad „šią
žiemą esame pasiruošę gyventi
geriau nei praėjusią", valstybės
vadovas pridūrė, jog su kredito
riais atsiskaitoma. Jis sakė, kad
„stengiamės ir stengsimės iš
saugoti politinį ir ekonominį
saugumą".

klausimus taip pat reikia
spręsti įstatymais.
Kadangi organizuotas nusi
kalstamumas įgauna vis naujų
formų, dėl to, sakė A. Bra
zauskas, reikėtų rimtai pakal
bėti apie visuomeninę savano
rių veiklą, „pajėgos, kurios nori
dalyvauti kovoje su organizuotu
nusikalstamumu, bus sveikinti
nos", minėjo prezidentas. Jis
pabrėžė, kad reikėtų teisėtai ap
saugoti šiam žingsniui pasiry
žusių savanorių gyvenimus.
Pateikdamas faktus apie
grobstymą, chuliganizmą, va
gystes, grupinius išžaginimus,
piktnaudžiavimą tarnybine
padėtimi krašto apsaugos
sistemoje, prezidentas sakė, kad
SKAT taip pat yra tos sistemos
dalis, todėl, norint visuomenėje
turėti autoritetą ir gerą vardą,
reikalinga tvarka ir atsakomy
bė.
SKAT nutarė padėti policijai
Laikinai einantis SKAT štabo
viršininko pareigas Arvydas
Pocius informavo, jog Lietuvo
je yra per 10,000 savanorių, o
panašaus dydžio valstybėse
Danijoje — 70,000 Norvegijoje —
80.000 savanorių.
Pulk. Pocius
nepritarė
Sovietų Sąjungos pavyzdžiui —
savanoriams būti reguliariosios
kariuomenės dalimi.
Jis sakė. kad SKAT „nutarė
padėti policijai, kur jai reikia".
Šiam tikslui, specialiosioms
operacijoms, anot laikinojo
SKAT štabo viršininko, reikia
ruošti grupes. „Anie vyrukai

būtų išbrauktas iš Jungtinių
Tautų darbotvarkės.
Misijos patarėja G. Damušytė
painformavo Danijos, JAV, Len
kijos, Moldovos, Rumunijos,
Suomijos, Švedijos ir Vengrijos
atstovus Trečiajame komitete
apie Lietuvos delegacijos požiūrį
į Rusijos Federacijos rezoliucijos
projektą dėl žmogaus teisių pa
dėties Estijoje ir Latvijoje.
Lapkričio 4 d. Misijos patarėja
Gintė Damušytė dalyvavo Balti
jos delegacijų pasitarime su
Rusijos užsienio reikalų minis
terijos Žmogaus teisių depar
tamento vedėju dėl Rusijos re
zoliucijos teksto apie žmogaus
teisių padėtį Estijoje ir Latvi
joje. Lietuva palaiko Estijos ir
Latvijos poziciją neturėti jokios
rezoliucijos šiuo klausimu Tre
čiajame komitete.

sportuoja. Mes turime turėti
Baltarusija
garantijų įstatymą, pagal kurį
reikalauja grąžinti
nelaimių atvejais būtų aprūpin
tos šeimos", kalbėjo A. Pocius. tautinę brangenybę
Kiti pusantros valandos laiko
trukę pasisakymai apie ginklų
M i n s k a s , spalio 27 d. — Bal
apskaitą ir saugojimą, finansa tarusija reikalauja, kad valsty
vimą ir materialinį aprūpinimą, bei būtų grąžintas Efrosonijos
socialines garantijas, kovinį kryžius — tautinės vienybės
parengimą, jaunuolių šaukimą simblis iš 12-tojo šimtmečio,
buvo skirti tik prezidentui, nau kurį gerbia visos trys šalies
jajam krašto apsaugos ministrui pagrindinės religinės bendruo
ir savanorių vadams, nedaly menės: provoslavai, graikų orto
vaujant žurnalistams.
doksai ir Romos katalikai.
Baltarusijos valdžia prašo
G i n k l a m s s a u g o t i g a m i n a m i tarptautinės policijos Interpol
seifai
pagalbos atgauti kryžių. Mano
ma, kad kryžius yra privačiame
„Lietuvos ryto" paprašytas pa
meno kūrinių rinkinyje JAVkomentuoti susitikimo su SKAT ose. Užsienio ministras Piotr
v a d a i s rezultatus preziden Kruščanka pasakė, kad Balta
t a s Brazauskas atsakė: „Tai rusija jaučiasi padrąsinta,
buvo nuomonių, reikalų, nelai matydama Lenkijos pasiseki
mių išklausymas. Daugelį klau mus, atgaunant prarastus Len
simų, tarp jų ir finansavimo, tu kijos turtus, bet jis pripažįsta,
ri spręsti vyriausybė".
kad Belarusijai šį turtą atgauti
Pasiteiravus, ar pokalbyje bus sunkiau, nes Baltarusija
buvo kalbama apie incidentą neturi lėšų prarastoms tauti
SKAT Kauno rinktinėje, prezi nėms brangenybėms atsipirkti.
dentas atsakė: „Mano nuomone,
šį incidentą reikia užmiršti. Tai T R U M P A I
buvo labai negražus reiškinys.
— Rusijos užsienio ministro
Vieni garsiai, kiti širdyje jį pa
pavaduotojas
Valery Čurkin ir
smerkė. Tai nedaro garbės.
SKAT bus, egzistuos, bus gina Estijos užsienio ministerijos
kancleris aptarė Estijos pre
ma įstatymais".
Prezidentas patvirtino, jog zidento Lennart Meri ir Rusijos
vienas iš aptartų klausimų — prezidento Boris Jelcin susitiki
ginklų apsauga. „Matyti, kad mą, kuris gali įvykti lapkričio
8, 9 ar 10 dieną. Prezidentas
neišspręsti buitiniai, materia
liniai klausimai. Nėra seifų, Meri pasakė, jog ta proga norėtų
saugyklų. Seifai gaminami. pasirašyti sutartį dėl Rusijos
K i t a s aspektas, jog kai kur dalinių išvedimo iš Estijos.
— Vilniuje, Litexpo parodų
ginklai saugomi gana toli. Ypa
tingo įvykio metu jie turi būti centre lapkričio 2-5 dienomis
šalia". Apibendrindamas pokal įvykusi kompiuterių, informati
kos ir ryšių technikos paroda
bio SKAT rezultatus, prez. Bra
zauskas pasakė, jog tai ne po buvo bene didžiausia tokia
litikos, o kasdienio gyvenimo Baltijos šalyse. Apie 20,000
žmonių susipažino su 68 firmų
reikalas.
išstatytais gaminiais ir patar
navimais.

Savanoriai privalo laikytis
įstatymų
Kalbėdamas apie SKAT
reikalus, prezidentas akcen
tavo, kad ..savanoriai privalo
laikytis daugumos priimtų
įstatymų ir geležinės tvarkos",
Jo nuomone. įstatymais turėtų
būti nustatyta SKAT — sudėtinės ginkluotųjų pajėgų dalies
„Draugo" redakcijoje lapkričio 10 d. apsilankė ir su ..Draugo" darbais
vieta, savanoriai turėtų žinoti
susipažino
svečiai iš Lietuvos (iš k.): Seimo pirmininko Davaduotojas Egidi
savo pareigas ir teises. Valsjus Bičkauskas. Aleksas Lauraitis, „ D r a u g o " vyriausia redaktorė Danutė
tybės vadovo žodžiais tariant, Bmdokienė, Leonidas Zabulionis ir „Atgimimo" laikraScio redaktorius Stasys
socialinių garantijų ir algų Kašauskas

I

— A š t u n t ą kartą šiemet
d i d i n a m i valdiškų įstaigų
darbuotojų atlyginimai, pensijos
ir socialinės išmokos. Nuo lap
kričio 1 d. valstybės tarnautojų
atlyginimai, studentų stipendi
jos ir pensijos nedirbantiems
pensininkams didinamos 10<£.
Iki šiol vidutinė pensija buvo 70
litų per mėnesį (apie 18 dol*.
(AGEP>

KALENDORIUS
Lapkričio 11 d.: Šv. Mar
tynas iš Tours; Veteranų diena
(
JAV), Atminimo diena (Kana
da); Menas, Astikas. Nauma.
Lapkričio 12 d.: Šv. Juo
zapatas: Teodoras. Narvydas.
Grožilė.

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 11 d.

DRAUGAS
LIETUVIU

TELKINIAI

(USPS-161000)
THE U T H L A M A N WORLD WIDE DAILY

DETROIT, MI
AMBASADORIUS
ST. LOZORAITIS DĖKOJA
Lapkričio 5 dieną buvo per
duotas „Lietuviškų melodijų"
radijo valandėlės vedėjo Algio
Zaparacko telefoninis pasikal
bėjimas su ambasadorium Sta
siu Lozoraičiu. Pasikalbėjimo
metu ambasadorius padėkojo
Amerikos lietuviams už viso
keriopą paramą. Prisimintas ir
detroitietis a.a. VVilliam Dap
kus, kuris savo testamente ne
pamiršo lietuviškų parapijų, or
ganizacijų ir Lietuvos ambasa
dos Washingtone, palikdamas
stambią auką. Ambasadorius
prižadėjo ir toliau palaikyti ryšį
su detroitiečiais oro bangomis.
„Lietuviškų melodijų" radijo
valandėlė yra transliuojama iš
WPON-AM stoties, 1460 AM
antradieniais ir penktadieniais,
nuo 4 iki 5 vai. po pietų.
LIETUVOS VYČIU
RENGINYS DIEVO
APVAIZDOS P L R A P I J O J E
Lietuvos Vyčių 79-ta kuopa,
veikianti prie Dievo Apvaizdos
parapijos, sekmadienį, lapkričio
14 dieną, rengia naminių keps
nių, tortų, pyragų, kugelio ir
kitų maisto gaminių išpardavi
mą. Veiks įvairūs laimės žaidi
mai. Išpardavimas prasidės tuoj
po 10:30 šv. Mišių. Visuomenė
kviečiama aplankyti festivalį,
pasivaišinti ir praleisti sekma
dienio popiete kartu su Lietuvos
Vyčiais.
POPIETĖ SU SVEČIAIS IŠ
LIETUVOS
Sekmadienį, lapkričio 14
dieną, 12:15 vai. po pietų, Dievo
Apvaizdos Kultūros centro pa
talpose kalbės Lietuvos Seimo
vicepirmininkas Egidijus Bič
kauskas, vienas iš dabartinių po
puliariausių Lietuvos politikų.
Jis Lietuvos Seimo yra įgaliotas
pirmininkauti specialiai komi
sijai, tyrinėjančiai organizuotą
nusikalstamumą Lietuvoje.
Egidijus Bičkauskas kalbės
apie „Krize Lietuvoje, bandant
išlaikyti įstatymus kovoje su
kriminaliniais nusikaltimais".
Kartu atvyksta ir Centro frakci
jos leidžiamo laikraščio „Atgi
mimas" redaktorius Stasys Kašauskas, kuris kalbės apie
dabartinius Lietuvos rūpesčius.
Svečius atlydės Valdas Adam
kus, sudaręs sąlygas jų kelionei
į Jungtines Amerikos Valstijas.
Detroite juos globos LB Michigano apygardos valdyba, vado
vaujama pirm. Liudos Rugienienės. Visuomenė kviečiama po
pietėje dalyvauti.
ŠV. ANTANO PARAPIJOS
CHORAS KVIEČIA
Nelaukta viešnia vis dažniau
išsiveda mūsų telkinio narius.
Mažėja parapijos, sunkėja baž
nyčių išlaikymo našta. Nenorė
dami, kad bažnyčios užsidarytų,
parapijų komitetai ir organiza
cijos stengiasi surasti papil
domų lėšų susidariusioms spra
goms užpildyti.
Lapkričio 21 dieną 12:15 vai.
p.p. Šv. Antano parapijos
choras parapiją paremti ir
choro sukaktį atžymėti ruošia
renginį su vaišėmis ir menine
programa. Šv. Mišios bus auko
jamos už mirusius choristus, ku
rių net vienuolika iškeliavo
amžinybėn. Tos skaudžios ne
tekties paliestas choras tebėra
gyvas ir kiekvieną sekmadienį
savo
giesmėmis
puošia
pamaldas.
Visi šio telkinio, artimojo
Windsoro ir plačiųjų apylinkių

lietuviai kviečiami dalyvauti šv.
Mišiose 10:30 v.r. Šv. Antano
bažnyčioje. Po Mišių visi lau
kiami salėje, choro popietėje pietuose. Bažnyčioje išgirsite
naujas giesmes, salėje — mūsų
populiarųjį kvartetą ir moterų
vokalinį vienetą.
Prisiminsime choro sukaktį ir
pagerbsime — mūsų visų pagar
bos ir padėkos nusipelniusį
choro vadovą muziką Stasį Sližį,
kuris daugiau negu keturiasde
šimt metų puoselėja Detroite
lietuvišką dainą ir giesmę.
Kviečiami visi, kurių Šv. An
tano bažnyčia buvo pirmieji
dvasiniai namai Detroite, visi
buvę choristai, choristės, įvairių
vokalinių vienetų nariai, visi
dainos mylėtojai. Gausus daly
vavimas bus Jūsų nuoširdus
ačiū muzikui Stasiui Sližiui ir
finansinė parama Šv. Antano
parapijai.
Bilietus prašoma iš anksto
u ž s i s a k y t i pas
Stefaniją
Kaunelienę, tel. 421-4132, arba
pas choristus: Mykolą Abarių,
Bronę Čiunkienę, Lidiją Mingėlienę bei kitus choristus,-es.
Švento Antano parapijos
choras

HOT SPRINGS, AR
HOT SPRINGS
APYLINKĖJE
Prabėgo karšta vasarėlė, atėjo
gražus auksinis ruduo. Naktys
vėsios, dienos saulėtos, drėgmės
mažai. Sužydo rudens gėlės;
įvairiaspalvės chrizentemos,
našlaitės, o medžių lapai pasi
pylė aukso spalvomis...
Hot Springs ruduo ir pavasa
ris - gražiausias metų laikas.
Tada ruošiam gegužines ir išvy
kas. Mūsų apylinkė gerokai su
mažėjo, bet vis d a r gyvuojam.
Susirenkam minėjimams, bend
rom Kūčiom, Naujiems metams
ir pan. Turime m u m s labai pa
lankias vienuoles, leidžia mums
naudotis jų koplyčia ir patal
pomis. Jų kun. Andrevv Dufault
(pusiau lietuviškai) aukoja šv.
Mišias, giedame lietuviškas
giesmes, vargonais palydi seselė
Mary Anne.
Džiaugiamės, kai mus aplan
ko su rekolekcijomis prelatas D.
Mozeris, o dabar aplankė kun.
F. Kireilis. Dėkojame jiems.
Turim stiprią radijo valandė
lę, kurią sumaniai praveda
Salomėja Šmaižienė. Perduoda
žinias iš Lietuvos, įdomius adv.
Žumbakio komentarus, pager
bia mūsų žymiąsias šventes,
patriotus, poetus, rašytojus ir
t.t. Be to, duoda gerą muziką.
Esame dėkingi Salomėjai, kad
ji leidžia savo namuose daryti
priėmimus. Susirenkam (nerei
kia mokėti už salę) draugiškai
pagerbti svečius. Paskutiniu
laiku susirinkom atvažiavus
kun. Kireiliui, anksčiau sol.
Ščiukaitei su vyru, I. Bublienei
ir kt. Salomėja dažnai parašo į
spaudą apie mūsų veiklą. Jos
darbą labai vertinam.
Pagarba ir padėka Saliutei!
R. Sabaliūnienė

KANADA
LONDON, ONT.
JAUNIMAS PRADEDA
VEIKLĄ
Rasos Lukoševičiūtės-Kurienės iš lituanistinės mokyklos
mokinių suorganizuotas tau
tinių instrumentų orkestrėlis su
savo programa pasirodo įvairio
mis progomis. Dalis to jaunimo
per pamaldas gieda tradicines
giesmes lietuviškai su Rasos
gitaros palyda. Rasa vadovauja
ir čia minimai mokyklai.
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BUTKŲ VEDYBŲ AUKSINE
SUKAKTIS
Butkų visuomeninė veikla

kurių apylinkė neturėjo. O be jų
— reikėjo susirasti naujus kelius,
o šie grasino dideliais pavojais.
Išlaviruoti per visus tuos pavo
jus galėjo tik labai gabus ekono
mistas. Kad toks yra J. Butkus,
— kas tuo gali abejoti?! Po an
trojo pasaulinio karo jis atvyko
Kanadon su dešimčia dolerių
kišenėje ir...išugdė milijoninę
Butkų bendrovę! Tėvų pradėtą
darbą dabar tęsia dujų sūnūs —
gerai lietuviškai kalbantys:
Jonas Londone ir Leonas Sarnijoje. Jonas turi penkias Midas
MufTler verslavietes su moder
niškais įrengimais, o Londone ir
su dideliais ir naujais, nuosa
vais pastatais. Viena verslavietė yra Burlingtone. Jo bend
rovė turi ir kitus verslus. Le
onas turi kita bendrovę Sarnijoje.
Bažnyčios įgijimas, manau.
Butkui buvo pats sunkiausias
užmojis lietuviškoje veikloje.
Kai kurie ir steigiamojo komi
teto nariai ji pasmerkė ir norėjo
iš komiteto išstoti. Kai man visi
pavojai buvo geriau žinomi,
negu kitiems komiteto nariams
ir viešumai. — aš drįstu tvirtin
ti, kad bažnyčia įgyta pirmoje
eilėje tik Jono Butkaus dėka,
nes niekas kitas nebūtų tiek
rizikavęs, kiek jis rizikavo.
Niekas nebūtų išdrįsęs pasirašyti
įvairius įsipareigojimus, mažai
apylinkei neįmanomus. Be But
kaus būtume likę ir be bažny
čios... tik su lietuviškomis pa
maldomis.
Prasidėjo nusivylimas ir skli
do pikti priekaištai, kad Butkus
nori sužlugdyti čia lietuvišką
veiklą ir pražudyti pačią
apylinkę. Jis nenusileido — ėjo
pasirinktu keliu, kol tikslą
pasiekė! Gi nupirkus bažnyčią
— nuosavoje salėje susiorga
nizavo daugiau organizacijų, o
lietuviškoji veikla ne tik
nesužlugo, bet... labai sukles
tėjo, žymiai daugiau, negu
anksčiau. Minėtas Londone lėšų
telkimo skyrius parėmė ne tik
lietuviškąją veiklą, bet padėjo ir
parapijai sumokėti dalį jos
stambių skolų.
Butkai ne tik dirbo lietuviš
koje veikloje, bet ją ir rėmė savo
pajamų stambiomis aukomis.
Retkarčiais ir dabar tą pakarto
ja iš kuklesnių pensininko lėšų.

Š.m. rugpjūčio 16 d. K. Lon
done vedybų auksinę sukaktį
šventė darni Jono ir Polinos
Butkų šeima, turinti didelių
nuopelnų šiai apylinkei. Jonas
Butkus nedirbo lietuviškoje
veikloje 40 metų kaip kai kurie
kiti veikėjai, bet... jo atlikti dar
bai buvo stambūs, turį didelės
reikšmės Londono lietuviams.
Todėl jis priskirtinas prie Lon
dono pirmūnų veikėjų. Tiek
namų ar savo verslo aplinkoje,
tiek ir lietuviškoje veikloje jam
labai nuoširdžiai talkino jo
žmona Polina.
Pradėjus su juo bendradar
biauti, pamačiau, kad jis yra
žmogus naujų pažiūrų, labai
skirtingų nuo kitų veikėjų. Jis
į viską žvelgė ir vertino iš
realybės taško. O kad jis yra
labai gabus, ir kanadiečiai tuoj
pastebėjo. Atvykęs j K. Londoną,
tuoj gavo darbą vienoje bendro
vėje. Kad ir su mažu anglų
kalbos mokėjimu, trečią darbo
dieną jis jau buvo paskirtas
darbų vadovu! Labai praktiškas
žmogus: jis sakė, kad lietuviai
labai mėgstame sudarinėti pla
nus, bet pamirštame patį svar
biausią dalyką — išsiaiškinti, ar
turėsime lėšų tiems planams
įvykdyti. Jis tvirtino, kad pir
miausiai reikia sudaryti finan
sinį pagrindą. Taip jis ir pradėjo.
Pastatydino lietuvių namus, o
parapijai pradėjus organizuotis,
nebebuvo tikslo dvi sales turėti.
Jis juos pardavė su geru pelnu
ir gražią sumą įnešė į apylinkės
valdybos kasą, kaip atsargos ka
pitalą ...jei kada svarbiam pro
jektui pritrūktų doleriukų.
Netrukus jis suorganizavo Lon
dono lėšų telkimo skyrių, pra
džioje atrodžiusį mažos reikš
mės, bet vėliau turėjusį didelę
reikšmę tiek parapijai, tiek ir
lietuviškajai veiklai. To sky
riaus, jo vadovaujamo, dėka ir
lietuvių sporto klubas „Tauras"
ir dabar tebeveikia, sumaniai
vadovaujamas jo sūnaus, pir
maujančio krepšininko, Jono.
„Tauras" yra vienintelė čia nuo
lat veikianti jaunimo organiza
cija. Mažoje apylinkėje organi
zacijoms labai sunku išsilaikyti,
nes čia visko trūksta: dalyvių,
rėmėjų, salių, lėšų ir kt. Bet
pats svarbiausias J. Butkaus
pasiekimas — laimėjimas šioje
apylinkėje buvo Šiluvos Marijos
parapija. Jis buvo steigiamojo
komiteto pirmininkas, vienas
dviejų pagrindinių parapijos
steigėjų. Kitas — kun. B Pace
vičius, vėliau tapęs pirmuoju
klebonu. Parapijos įsteigimas
1964 m. vasaio 16 d., kad ir su
įvairiais sunkumais, nebuvo
komplikuotas. Visai kitoks buvo ,
bažnyčios įgijimas, neturint tam
lėšų, nei turtingų žmonių. Kun.
B. Pacevičiaus patrauklūs pa
mokslai laimėjo žmonių palan
kumą, bet to neužteko. Reikėjo
skirti dideles sumas dolerių,

Sukaktuvinis pobūvis
Jonas ir Polina Butkai 50
metų kartu darnioje mote
rystėje! Tą gržų sukakties pa
minėjimą tėvams surengė sūnus
Jonas, ,,Jack Butkus Ltd."
bendrovės prezidentas bei jo
šeima ir kiti Butkų artimieji.
Abu Jonai, bet tėvas angliškai
save vadina Jack, o sūnus
John.Pobūvis buvo profesiona
liškai suorganizuotas. Viskas
labai tvarkingai, labai gražiai
atlikta. Kai kuriose srityse
rengėjams labai nuoširdžiai
talkino Stasvs ir Elena Kerai.

Stasys labai gerai vadovavo ir
visai šio puikaus vakaro prog
ramai. Pagrindinius brangius
valgius patiekė ir stalus aptar
navo restoranas, o po visų kalbų
- kavutei įvairių pyragų sunešė
lietuvės šeimininkės. Netrūko
nė įvairiausių gėrimų. Tai buvo
ne geros vaišės, bet turtinga
vestuvinė puota!
Buvo pilna parapijos salė But
kų gerbėjų - kviestinių svečių.
Visus labai maloniai nustebino
atvykimas kun. J. Staškaus
buvusio šios parapijos klebono,
o dabar Lietuvos kankinių pa
rapijos Mississaugoje klebono.
Jis tarė gražų sveikinimo žodį ir
padėkojo J. Butkui už jo dideles
pastangas steigiant parapiją ir,
ypač, už komplikuotą įgijimą
bažnyčios Šiluvos Marijos para
pijai.
Buvo sveikinimų žodžiu ir
raštu. Raštu gautų sveikinimų
ypač minėtini: J.E.Ramon
Hnatyshyn, Kanados generali
nis gubernatorius. Jis Kanado
je atstovauja karalienei. Kana
dos ministerė pirmininkė Kim
Campbell, Ontario provincijos
premjeras Bob Rae ir fed.
parlamento narys rytų Lon
donui Joe Fontaną.
Šokiai pradėti .jaunavedžių"
valsu. Po kiek laiko buvo poros
valandų dainavimas lietuvišku
dainų, į kurį įsijungė ne tik
„Pašvaistės" choristai, bet ir
kiti šio šaunaus vakaro daly
viai, kartu su soliste Irena Čer
niene.
Geros sveikatos ir gražesnių
dienų jaunavedžiams!"

3 mėn.

$80
$90
$45

$45
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$50

$30
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• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4 30. šeštadieniais
nedirba.

* Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
m u
nesaugo. Juos gražina tik iš

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

anksto susitarus Redakcija už
skelbimų turini neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą
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AMERIKOS KULTŪROS
CENTRAS VILNIUJE
Amerikos kultūros centras
Vilniuje bus atidarytas kitų
metų pradžioje. J i s įsikurs
Senamiestyje ir užims 1,000
kvadratinių metrų plotą. Centre
bus biblioteka su 5,000 knygų,
apie 50 Amerikoje leidžiamų
periodinių leidinių, kino salėje
bus rodoma ,,Worldnet" pro
grama. Pasak JAV ambasados
darbuotojo Viktoro Sidabro, Vil
niaus Centre Lietuva, pirmoji
iš Pabaltijo valstybių, galės da
lyvauti tiesioginėse televizijos
laidose su Vašingtonu.

LIETUVAITE
TV DARBUOTOJA
Rūta Pociūtė, dirbanti CFPL
televizijoje, Londone, iki šiol
buvo kai kurių dešimtojo kanalo
programų vedėjo pavaduotoja, o
dabar, retkarčiais, ir pati
vadovauja toms programoms.
Rūta labai greitos ir taiklios
orientacijos, scenoje jaučiasi
labai laisvai. Turi ir visus kitus
tai tarnybai reikalingus pri
valumus. Ją galima matyti dar
bo dienomis nuo pirmos iki an
tros vai. p.p. Rūta yra baigusi
žurnalistiką Ryerson polytechnical institute, Toronte.
D.E.

KONCERTAVO SIM
FONINIS ORKESTRAS
JAV Valstybinis simfoninis
orkestras su dirigentu Mstislav
Rostropovicb sėkmingai koncer
tavo Estijoje, Latvijoje ir
Lietuvoje, prieš tai sėkmingai
pasirodęs St. Petersburge ir
Maskvoje. Spalio 2 d. orkestras
koncertavo Vilniuje, spalio 3 d.
— Rygoje, o 4 d. — Taline. Visi
koncertai buvo entuziastingai
sutikti. Vilniuje koncerto klau
sėsi per 1,500 žmonių, o po pro
gramos orkestras bisui dar
turėjo pagroti keturis dalykus.

ALYTUJE ĮKURTAS
NAŠLAIČIU FONDAS
JAV įkurto Lietuvos našlaičių
fondo direktorė Dalia Povilauskaitė — Seilei atvežė jau antrą
labadaros siuntą Alytaus kūdi
kių namams. Šios siuntos vertė
apie 20,000 dolerių. Pasak D.
Seilei, jeigu medicininis aprūpi
nimas didžiuosiuose Lietuvos
miestuose dar pakenčiamas, tai
situacija provincijoje yra bloges
nė. D. Seilei, ne kartą lankyda
masi Lietuvoje įsitikino, kad
kiekviena labdaros siunta turi
būti adresuota konkrečiai gydy
mo įstaigai.

• 1962 m. spalio 11 d. po
piežius Jonas XXIII oficialiai
DR. BIRUTĖ Z . BALČIŪNAS atidarė II Visuotinį Katalikų
CHIRURGĖ PODIATRĖ
Bažnyčios suvažiavimą Vatika
Carrozza Foot Clinic
ne, pagarsėjusį savo „Vatikano
3918 W. 63 St.
II" dokumentais.
Chicago, IL
Tel. 312-284-2535
Pirmd., antrd., ketvd.
1 v. p.p.—7 v.v.
Šeštd. 9 v.r.—12
Valandos susitarus

K a b . 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246 6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
6 4 4 9 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
3900 W . 95 St. T«l. (708) 422-0101
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 u M M 9 v r - 1 2 v p p
6132 S. K*dzl« A v a . , Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St., Chicago. IL
Tel. (312)476-2112
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
T e l . (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą
Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL
T e l . 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
(312)434-2123
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt 2-7
Kab. tel. (312) 585-0348:
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. «3rd St.
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9. antr 126. penkt 10-1? 1 6

Kab. t e l . (312) 471-3300
VIDAS J . N E M I C K A S , M D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle A v e . ,
Chicago, III. 6 0 6 5 2
Cardlac Olagnosls, Ltd.
Marquette Medlcal Bulldlng
6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629
Tel. ( 3 1 2 ) 4 3 6 - 7 7 0 0

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. Kedzle, Chicago, III.
Tel. ( 3 1 2 ) 9 2 5 - 2 6 7 0
1185 Dundee Ave., Elgln, III. 6 0 1 2 0
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
B055 S. Roberts Rd., Hickory Hllls. IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Katfzle
Vai : antr 2-4 v p p ir ketv. 2-5 v p.p.
Šeštd pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabmato tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms
EDMUNDAS VIZINAS. M.D. S.C
Specialybė — Vidaus ligų gvdytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ave. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarrian Medlcal CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Ave., Sulte 3 1 0 .
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
Kab. t e l . 312-586-3166
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W 63rd St.. Chicago. IL 6 0 0 3 8
Vai : pirm . antr . ketv ir penkt 3-6
šeštadieniais pagal susitarimą

Ką pamatėme už

SLAPTŲJŲ DURŲ
Žmonės dažniausiai yra jaut
rūs kitų nelaimei, nors kartais
lengva juos apkaltinti abejingu
mu, artimo vargo nepai
symu, tik savo reikalais tesirūpinimu. Greito susižinojimo
priemonės mus pavertė viso
pasaulio piliečiais, nes žinios iš
toliausių planetos kampų
atskrieja tiesiai į mūsų namus.
Dažnai jos yra šiurpios: gamtos
ar žmogaus sukeltos nelaimės,
vargas, alkis. Po ilgesnio laiko
kažkaip atbunka jautrumas
toms nuolatinėms žmonijos
kančioms, ir reakcija nebe tokia
stipri. Tačiau beveik niekas
nelieka bejausmis vaikams,
atsidūrusiems tų baisių įvykių
sūkuryje. Ir materialinė parama
kur kas greičiau suteikiama,
kai reikia gelbėti vaikus.
Pozityvią vaikų įtaką vi
suomenės nuotaikoms labai
gerai suprato ir diktatoriai. Tik
prisiminkime, kad Hitleris ar
Stalinas dažnai fotografuodavo
si su linksmų, meilių vaikučių
pulku, tuo parodydami savo
„humniškumą, tėviškumą".
Juk vaikus patraukia tik šiltos,
malonios, draugiškos asmeny
bės... Sovietų Sąjungos propa
ganda nuolat įrodinėjo pasau
liui, kaip branginami yra
vaikai, kaip valstybė jais
rūpinasi, auklėja, todėl ko
munistinės sistemos prieauglis
nepalyginamai aukščiau stovi
už „supuvusios'" Vakarų kultū
ros atžalyną.
Sovietinei sistemai sugriuvus,
pamatėme kitokį vaizdą, ypač
kai kuriose buvusiose sąjungos
respublikose (pvz. Rumunijoj),
ir tas vaizdas ne tik sukrėtė
vakariečius, bet iššaukė norą
kaip galima greičiau padėti.
Vaikų kančios reklamine
galia nuolat pasinaudoja ir
žiniasklaida, kai nori pa
demonstruoti ypatingus žiau
rumus ar nelaimes. Užtenka
paminėti Somaliją, ir prieš akis
iškyla išbadėjusių kūdikių vaiz
das; nauji ginkluoti susi
rėmimai Bosnijoje-Herzogovinoje neapsieina be sužeistų
vaikų klyksmo; žemės dre
bėjimo šiurpą geriausiai pavaiz
duoja tarp griuvėsių verkiančio
vaikučio veidas...
Kai Lietuva buvo nuo mūsų
atitverta geležine uždanga ir
nuolat rūpinomės jos laisvės
byla, dažniausiai dėmesys buvo
kreipiamas į suaugusius: areš
tus, persekiojimus, trėmimus.
Žinojome, kad šeimos į Sibirą
tremiamos su vaikais, kad
mokyklose persekiojami reli
gingi moksleiviai, bet apie visa
tai buvo kalbama bendrine for
ma — retai teišsiskyrė koks
veidas, vardas. Pažinome parti
zanus, disidentus, tikėjimo
gynėjus, bet jie buvo jaunuoliai
ar suaugusieji.
Galbūt dėl to daugelį taip
jaudina žinios apie Lietuvos
našlaičius, invalidus, ligonius,
gyvenančius našlaitynuose, glo-

KOKIE KARIAI SAUGO
LIETUVOS SIENAS?

RUSIJOS POLITINĖS PARTIJOS
bos namuose, daugeliu atvejų
ten uždarytus be jokios vilties
kada nors įsijungti į normalų ir
produktingą visuomeninį vals
tybės gyvenimą. Staiga atsivė
rė slaptosios durys, kurias taip
stropiai saugojo komunistinė
sistema, rodydama pasauliui tik
tai, ką parodyti norėjo. Staiga
akivaizdžiai pamatėme vargą už
tų slaptųjų durų ir norime
padėti.
Žinoma, Lietuva — ne Rumu
nija, ir našlaitynai pasibai
sėjimo nekelia (kaip teigia juose
apsilankiusieji). Vaikai švarūs,
prižiūrimi, tačiau jie be ateities,
auga be šilimos, gyvena dirb
tinėje, institucinėje aplinkoje.
Jiems reikia šeimos jaukumo,
mylinčio glėbio, normalios kas
dienybės. Pozityvus ženklas,
kad kuriasi našlaičių globos or
ganizacijos tiek išeivijoje, tiek
tėvynėje. O kiek pavienių
asmenų remia, aukoja, stengiasi
padėti, prisidėti bent maža
auka. Tačiau rūbelis, žaisliukas
ar vienkartinė dovanėlė neiš
sprendžia pagrindinės pro
blemos: vaikas vis tiek lieka
našlaityne, nors ir geriau
aprūpintas. Kadangi Lietuvos
vyriausybė yra nusistačiusi
savo mažųjų piliečių neišleisti į
užsienį, nors daug išeivių šeimų
jau darė žygius įsisūnyti naš
laičius, jeigu norime tuos vai
kučius ištraukti iš beveidžių
institucijų, reikia surasti Lietu
voje šeimas, kurios sutiktų
našlaičius auginti.
Pradžia jau padaryta, kaip ne
kartą buvo rašyta ir „Drauge".
Atrodo, kad tai geriausias būdas
padėti ne tik našlaičiams, bet ir
toms geraširdėms šeimoms,
kurios šiuo sunkiu ekonominiu
metu sutinka užsikrauti dar
vieną naštą, paimti į savo
namus svetimą vaiką. Taip pat
vystosi artimo meilės ryšys tarp
išeivijos geradarių, paaukojančių nedidelę sumą dolerių
Lietuvos našlaičio ir jį glo
bojančios šeimos. Mūsų žmonės
mielai jungiasi į šį projektą. Kai
prieš porą savaičių išspaus
dinome mažo našlaitėlio nuo
trauką, atsirado net keli as
menys, pasisiūlę padėti.
Socialinių Reikalų taryba tokių
našlaičių turi ilgus sąrašus.
Suinteresuotieji gali kreiptis į
Tarybos pirm. B. Jasaitienę (šeš
tadieniais „Drauge" yra Soc.
Reikalų tarybos adresas), ir ji
suteiks informacijų.
Nelabai toli Kalėdos. Mūsų
vaikai ir vaikaičiai jau dabar
tikriausiai sudarinėja sąrašus,
ką norėtų gauti dovanų. Ar ne
būtų geras laikas su jais
pasikalbėti apie šį kilnų
projektą — pagalbą Lietuvos
našlaičiams? J u k kur kas
prasmingesnė dovana Kristaus
Gimimo šventėje būtų ne krū
vos žaislų po eglute, o galimy
bė suteikti vienam našlaitėliui
normalų gyvenimą mylinčioje
šeimoje.
Danutė Bindokienė

Vytautas ir Regina Valatkaičiai „Saulutes", Lietuvos našlaičių globos būrelio
„Atviro žodžio" forume
Nuotr Indrės Tijūnėlienėa

ZENONAS PRŪSAS
yra 53 mažesnės, reformas re
Jelcinui paskelbus parlamen
miančios partijos, kurios išsta
to rinkimus šių metų gruodžio
tvirtina,
k
a
d
abi
partijos
tys
savo kandidatus rinki
12 dieną, pasirengimai šiems
bendradarbiaus
prieš
rinkimus.
muose. Gal Jelcinas nenori pra
rinkimams vyksta visu tempu.
Naujos partijos dygsta kaip gry Rusijos Pasirinkimo partija la rasti jų paramos. Toks didelis
bai po lietaus. Kol kas akty biau remia Jelciną, negu Vieny partijų skaičius gal ir padidins
vesnės yra tos partijos, kurios bės partiją, kuri galbūt išstatys skaičių balsų, remiančių re
remia ekonomines reformas. savo kandidatūrą per birželio formas, bet apsunkins veiks
Tos, kurios priešinasi šioms re mėnesio prezidentinius rin mingo parlamento suorgani
zavimą, jei reformatoriai laimės
formoms, po nepavykusio pučo kimus.
Kitas būsimas prezidentinis rinkimus.
Maskvoje yra daugiau pasime
tusios ir mažiau aktyvios. Ka kandidatas — Gregori Javlinsky
Kol kas partijos, kurios kovo
dangi Lietuvos ateitis gali iš — yra Respublikonų partijos
ja
prieš ekonomines reformas,
dalies priklausyti nuo šių šulas. Jis yra buvęs Gorbačiovo
yra menkai susiorganizavusios.
rinkimų rezultatų, gal vertėtų ekonominiu patarėju. Jis irgi or
Iš jų didžiausia yra Rusijos Ko
kiek susipažinti su svar ganizuoja kandidatų sąrašą
munistų partija, kuri giriasi,
besnėmis politinėmis parti parlamentiniams rinkimams.
kad turi 600,000 narių. Bet kol
jomis, dalyvausiančiomis rinki Vienas iš jų bus Vladimir Lukin, kurį Jelcinas atleido iš kas juos remia tik tie, kurie yra
muose.
už Sovietų Sąjungos atstatymą
Pagrindinė partija, kuri remia Rusijos ambasadoriaus posto ir už privačios nuosavybės pa
ekonomines reformas, yra pasi Vašingtone. Paskutiniu laiku ši naikinimą. O taip galvojantieji,
vadinusi „Rusijos Pasirinkimu" partija turėjo organizacinių atrodo, Rusijoje yra mažuma.
(Russia's Choice). Jos vadas yra sunkumų: viena turtinga grupė, Bent taip rodo visuomenės
Jegor Gaidar, ekonominių kuri žadėjo remti finansiniai, apklausinėjimai. O Aleksandro
reformų ideologas, planuotojas persimetė prie Vienybės parti Rutskoj Laisvosios Rusijos
ir dabartinis Rusijos pirmasis jos. Tai Javlinskio partiją labai Liaudies partija irgi tik vege
ministro pirmininko pavaduo susilpnino.
tuoja, pačiam jos vadui esant
Dar viena reformas remianti kalėjime. Tarp antireforminių
tojas. Būsimuose rinkimuose jis
taip pat bus pirmuoju tos parti partija y r a Demokratinių partijų kiek geresniame stovy
jos kandidatų sąraše, todėl jo iš Reformų judėjimas. Jos parla je yra Krikščionių Demokratų
rinkimas yra beveik garantuo mento kandidatu sąraše pir judėjimas, kurio šaknys yra
tas. Po jo tame sąraše dar yra muoju įrašytas yra Anatoli priešrevoliucinėje Rusijoje. Jį
keletas dabartinių ministrų Sobčak, St. Petersburgo bur remia
rusų
aristokratų
kabineto narių: Vladimir mistras. Partijos nariai yra dau palikuonys ir kazokai. Carinės
Šumeiko (spauda ir informa giausia b u v ę Gorbačiovo Rusijos laikų ilgisi ir Rusijos
cija), Andrėj Kozyrev (užsienio perestroikos rėmėjai. Šios Demokratinė partija, vado
reikalai), Boris Fedorov (finan grupės pagrindinis tikslas yra vaujama Nikolai Trafkin. Nors
sai) ir Anatoli Cubais (privati išrinkti Sobčaką Rusijos prezi ji yra kietai nusistačiusi prieš
zacija). Partijos šūkis yra: laisvė, dentu per 1994 metų birželio ekonomines reformas, ji taip pat
nuosavybė, legalumas. Jie tikisi mėnesio prezidentinius rin nenori ir komunistų sugrįžimo.
gauti didelę dalį balsų iš tų 59 kimus.
procentų rinkėjų, kurie rėmė
Visos šios keturios partijos la Taigi, bent šiuo metu, atrodo,
Jelciną balandžio 25 dienos bai norėtų Jelcino pilnutinės kad reformas remiančios parti
rinkimuose. Ši partija turėjo paramos. Jelcinas nenori iš jų jos yra geresniame stovyje ir
savo suvažiavimą spalio 16 ir 17 išskirti vieną, o nori išsilaikyti turėtų laimėti rinkimus, nebent
d. Įdomu, kad jis savo simboliu „virš partijų". Gal tai iš dalies kas radikaliai pasikeistų prieš
pasirinko raito Petro Didžiojo dėl to. kad be šiu keturių dar gruodžio 12 dieną.
statulą, nes jis yra buvęs di
džiausiu Rusijos reforma
toriumi. Šiame suvažiavime
buvo sutikęs dalyvauti ir
Jelcinas, bet jis kažkodėl neat
vyko.
Kita partija, kuri taip pat
remia reformas, yra Rusijos Vie
nybės partija ir unija, įkurta
Sergej Šachraj, kuris irgi yra
ministrų kabinete kaip pirmi
ninko pavaduotojas. Jis daugiau
taiko į provincijas, ieškodamas
balsų. Įdomu, kad jo partijai
priklauso Viktor Cernomyrdin,
dabartinis ministras pirmi
ninkas, ir Oleg Soskovets,
pramonės ministras, kurie nori
stabdyti decentralizaciją pro
vincijose. Ši partija nenori būti
Rusijos Pasirinkimo partijos
konkurente rinkimuose. Jos
vienas iš vadų, Sergej Stankevič, kuris yra Jelcino patarėjas,

Patarlė sako, kad vienas supu kontrabandininkus. Dabar abu
vęs obuolys visą krepšį gadina. Lietuvos kariai, k u r i ų pavardės
O apie „supuvusius obuolius" kol kas neskelbiamos, laikomi
nuolat skaitome Lietuvos spau kalėjime. Jiems Lenkijoje iškel
doje. Jie atsiranda ne ant kokios ta baudžiamoji b y l a . "
sukrypusios laukinės obelaitės
Atrodo, kad Raudonosios ar
Lietuvos miškų brūzgynuose, mijos palikta ,,dvasia" dar
bet valstybės gynėjų-karių tebeskraido Lietuvos padangėje.
tarpe.
Br. J.
„Lietuvos rytas" (1993.X.27)
aprašo du Lietuvos sienos ap
saugos karius-kontrabandi- ATŠVENTINTA EVANGE
ninkus.
LIKŲ-LIUTERONŲ
„Vilnius, spalio 26 d. (ELTA).
KOPLYTĖLĖ
Lenkijoje su kontrabanda sulai
kyti du Lietuvos valstybinės
Senosiose Panevėžio miesto
sienos apsaugos tarnybos ka kapinėse atšventinta evangeli
riai, bandę į kaimyninę šalį per kų liuteronų koplytėlė. Ji staty
gabenti didelį kiekį cigarečių. ta šiame amžiuje, priešais duris
Krašto apsaugos ministerijos palaidotas statybų fundatorius
Valstybinės sienos apsaugos Michaelis Rossakas (1851-1934).
žvalgybos tarnybos operatyvinio Sovietmečiu n a u d o t a s kaip
skyriaus viršininkas majoras A. trąšų sandėlis, p a s t a t a s buvo
Sidabras Eltai pasakė, kad abu labai apleistas, be langų. Dabar
sulaikyti kariai yra eiliniai jis atnaujintas Panevėžio evan
šauktiniai ir saugojo valstybinę gelikų liuteronų bendruomenės
sieną Marijampolės rajone.
jėgomis. Remontui, kuris pradė
Kontrabandą jie gabeno ne tas gegužės mėnesį, 90,000 ta
budėjimo metu. Jis taip pat pat lonų (900 litų) buvo skyrusi
virtino, kad pranešimų apie Panevėžio miesto savivaldybė.
Lietuvos pasieniečių kontraban
Virš koplytėlės altoriaus at
dinius žygius buvo gaunama jau naujintas užrašas iš Jono evan
anksčiau, tačiau sulaikyti pažei gelijos (vokiečių kalba), kuriuo
dėjus pavyko pirmą kartą.
Kristus skelbiasi: „Aš esu ke
Lenkijos naujienų agentūros lias, tiesa ir gyvenimas".
PAP duomenimis, kontraban
Pastato atšventinimo iškilmė
dos vertė yra 132 milijonai se dalyvavęs Lietuvos evangeli
zlotų. Ši agentūra taip pat kų liuteronų bažnyčios vysku
teigia, kad, pasak sulaikytų pas Jonas Kalvanas pasakė, kad
Lietuvos pasieniečių, kontra jungtinė Šeduvos-Panevėžio
bandą jie gabeno savo vado bendruomenė buvo įkurta 1871
pavaduotojo pageidavimu. Su metais. Ji t a d a turėjo 800 para
lietuviais sulaikytas ir kartu pijiečių, k u r i ų pusė kalbėjo
kontrabandą gabenęs Lenkijos vokiškai, pusė — latviškai. Lie
Trompolės kaimo gyventojas.
tuviškai k a l b a n č i a i s bendruo
Suvalkų prokuratūra davė menė pasipildė Lietuvos nepri
sankciją mėnesiui sulaikyti klausomybės m e t a i s .
Parapijos komiteto duomeni
mis, Panevėžyje ir jo rajone
šiandien y r a apie 200 liuteronų.
Vyskupo Jono Kalvano teigimu,
parapija yra kūrimosi stadijoje.
Ji neturi nuolat aptarnaujančio
dvasininko. L i u t e r o n a i turi
pamaldas du k a r t u s per mėnesį
medinėje evangelikų bažnyčioje
Ukmergės gatvėje, juos lanko
atvažiuojantys kunigai. Kitus
du sekmadienius tuo pačiu lai
ku meldžiasi evangelikai refor
matai, kurių bendruomenė kiek
gausesnė.
„Lietuvos r y t a s " (10.27)

Dalis Lietuvių fondo stipendininkų, dalyvavusių Fondo bankete lapkričio 6 d. Martiniąue salėje.
Jiems buvo įteikti paramos čekiai. Pirmasis iš kairės — LF tarybos pirm. Povilas Kilius, o pir
moji iš dešinės — LF Pelno skirstymo komisijos pirm. Marija Remienė.
Nuotr. J o n o Tamulaičio
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Sausio 11 d. gauta iš p. Finansų Ministerio tele
grama, kurioj tarp kitko paminėtas ir tabako mono
polis. Tuo tarpu bent savaitė prieš tai esame gavę
užklausimų, ar teisinga, kad Lietuva nori gauti
paskolos užstačius tabako monopolį. Neturėdami
informacijų, turėjome pasakyti, kad tai netiesa.
Visa tai trumpai aprašiau, kad parodyti kokiomis
sąlygomis tenka dirbti Pasiuntinybei, neturint tam
praus kontakto su Lietuva. Todėl ir buvau prašęs iš
šaukti mane Kaunan, kad visą padėtį išaiškinus.
Kaip dalykai dabar stovi, tėra tik dvi propozicijos:
Lismano ir Foundation Co.
Dėl „Foundation Co". Kiek teko man susipažinti
su Foundation Co. planu iš pasikalbėjimų su jais,
Foundation Co. yra išdirbusi smulkų Lietuvos finansa
vimo planą, kuris siekia, rodos, 25 mil. dolerių.
Plane numatyti skubieji dalykai ir tolimesnis vys
tymasis. Tas planas apima ir kreditavimą Lietuvos bei
Žemės Bankų ir gelžkelių bei tiltų bei plentų statybų,
ir Kauno miesto kanalizaciją ir žemės ūkio kėlimą.
Planas, turėjau įspūdžio, labai sumaniai ir tiksliai
sudarytas ir jis numatoma vykdyti per eilę metų.
Esu įsitikinęs, kad mums patiems nuo tokio plano
sudarymo ir reikėjo pradėti. Suprantama, kad Founda
tion Co. planas tegalės būti įvykdytas, jei darbus gaus
ta kompanija.
Yra tai pirmas jos mėginimas Rytų Europoje.
Neabejoju, kad nuo darbų pasisekimo Lietuvoje
priklausys tolimesnė tos kompanijos veikimo ekspan
sija į rytus. Neabejoju taipogi, kad Foundation Co., dir

busi keturiolikoje valstybių ir skaitoma viena rimčiau
sių konstrukcijos firmų Amerikoje, sugebės darbą
atlikti nepalyginamai geriau, nei mes patys.
Už tokius darbus Amerikoje mokama nuo 10-15%.
Tai didelis nuošimtis, kuris daugelį atbaidys Lietu
voje. Juoba, kad mes vis dar tebegyvename Rusijos
psichologijoje, kur manoma, kad viską turi daryti
valstybė ir kur visokie privatinių firmų darbai (podriady) buvo sinonimais valstybės apgaudinėjimo ir neleis
tino pasipelnymo. Tad tuo žvilgiu, be abejo, reikės
pakelti didelę psichologinę kovą, jei Lietuvos
vyriausybė sutiktų pavesti darbus Foundation Co.
Dėl „Lisman Co." Su Lismanu ryšiai dar nenu
traukti, nes laikas nuo laiko su juo susižinome.
Lismano pasiūlymas, kaip jis stovi dabar, yra toks:
paskolos suma $5,000,000.-, iš 8%, parduodamoji kaina
96-97%%; mes gauname 80% nominalės vertės. Pra
dėjus rimtai derybas gal paskutinę sąlygą pasisektų
kiek pagerinti. Lismano nuomonė tokia: Lietuva bonų
pirkėjams mažai težinoma; bonai turi nešti virš 8%,
kad būtų atrakcijos; svarbu ne tik paskolą Lietuvai
gauti, bet dar svarbiau, kad paskolą gavus bonai būtų
išpirkti ir kad jie rinkoje augštai stovėtų. Gerosios
pusės Lismano pasiūlymo, kad mums gal pasiseks
gauti visą sumą pinigais.
Apie paskolų garantavimą — čia nieko nekalbu.
Išvados. K4ek susipažinau su padėtimi, man išrodo,
kad geriausias tai Foundation Co. planas ta sąlyga, jei
mes gautume tamtikrą pinigų sumą grynais pinigais.
Nors už konstrukcijos darbą reikės ir nemažai mokėti,
bet mes žinosime:
a) kad t a m tikras statybos planas bus įvykdytas ir
bus įvykdytas gerai;
b) kad gausime tam tikrą pinigų sumą mūsų kre
ditui sustiprinti;
c) kad bus darbų bedarbiams aprūpinti, ir
d) gal per Foundation Co. galima būtų pakelti
\

• Susan B. Anthony 1892 m.
lapkričio 5 d. turėjo sumokėti
100 dol. pabaudą, nes buvo su
gauta mėginant balsuoti prezi
dento rinkimuose. Tais metais
perrinktas U.S. Grant.

paskolos sąlygas iki maksimum mums palankumo, ką
aš skaitau 7Vz%, parduodamąją kainą 98% ir galutiną
paskolos Lietuvai realizavimą 9 0 % nominalinės
vertės".
Bendros paskolos iš JAV-ių reikalas dėl vienokių ar
kitokių priežasčių niekad neišėjo iš svarstybų fazės.
Pradžioje Lietuvos vyriausybė negalėjo apsispręsti dėl
tokios paskolos tikslingumo ir n a u d i n g u m o , o vėliau,
kilus pasaulinei krizei, praktiškai nebebuvo galimy
bės paskolos gauti.
Šia proga pažymėtina, kad Lietuva visus savo
finansinius įsipareigojimus labai sąžiningai vykdė.
Visos vidaus paskolos buvo išmokėtos 1925 m. Taip pat
Lietuva atsiskaitė ir už visas užsienio paskolas pagal
pasirašytus susitarimus, išskyrus karo meto skolą
JAV-ėms, kurios išmokėjimas, kaip jau buvo čia
rašyta, buvo išdėstytas 62 metams. Tad 1940 m. Lietu
vai netekus nepriklausomybės, dalis skolos JAV dar
buvo nebaigta mokėti.
Diplomatinės kalvės žaizdrai
Siekdama įteisinti Vilniaus'ir Vilniaus krašto
užgrobimą, Lenkija naudojo visas progas išgauti, kad
ir netiesioginiu būdu, Lietuvos faktinį pripažinimą.
1923 m. sausio 15 d. Klaipėdos kraštui susijungus
sukilėlių pagalba su Lietuva, a l i a n t ų ir lenkų reakci
ja buvo stipri; jie atvirai grasino militariniais
veiksmais. Lietuvai nesutinkant atstatyti status quo,
buvo pradėta ieškoti kompromisų, kurie palaipsniui
privedė prie 1923 m. kovo 24 d. Paryžiuje prasidėjusių
derybų Klaipėdos krašto konvencijos reikalu. Amba
sadorių konferencijos speciali komisija buvo paruošusi
konvencijos projektą, kuriame buvo numatytos plačios
teisės Lenkijai Klaipėdos uosto valdyme. Tiek tose
derybose, tiek vėliau Ambasadorių konferencijos
Specialios komisijos buvo d a r o m a s Lietuvai didelis
spaudimas, kad ji užmegztų ir palaikytų santykius su
Lenkija
(Bus daugiau)

t
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Lietuviai esame visi —
Lietuvių Fonde a r esi?

LIETUVIŲ FONDAS

$10,000 Sveikatos apsaugos
ministerija, Lietuvos kurčiųjų
draugija, Kultūros ir švietimo
ministerijos Informatikos ir
progn. centras — kompiuterių
aparatūrai tarties mokymui, in
strumentinės programinės įran
gos įsigijimui ir jos lituanizavi
mui.
$20,000 Kultūros ir švietimo
ministerija Ugdymo turinio de
partamentas — gabių vaikų rė
mimo programai. Jauniems Lie
tuvos talentams dalyvauti tarp
tautiniuose konkursuose, olim
piadose.

14911 127th STREET
L E M O N T , IL 6 0 4 3 9
Tel.:
708-257-1616
Fax.: 708-257-1647

LITHUANIAN FOUNDATION

LIETUVIŲ FONDO
MILIJONAS DOLERIŲ
LIETUVAI
Skirtas Lietuvai, Lietuvių fon
do milijonas atsargiai finansuo
ja projektus, kuriuos pateikė
Lietuvos Respublikos Kultūros
ir švietimo ministerijos prog
ramų taryba, vadovaujama bu
vusio kultūros ir švietimo mi
nistro Dariaus Kuolio.
1990 m. kovo 11d. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, didelis
skaičius Lietuvių fondo narių
reikalavo LF vadovybės perves
ti visą L. fondo pagrindinį kapi
talą Lietuvai.
Demokratiškai dirbanti, Lie
tuvių fondo vadovybė išklausė
visų pasisakymų 1990 m. kovo
31 d. LF narių visuotiniame su
važiavime ir tuojau pradėjo pro
cedūrą pasiruošti vykdyti suva
žiavimo nutarimą — skirti vie
ną milijoną iš Lietuvių fondo
pagrindinio kapitalo Lietu
vos reikalams. To nutarimo
įvykdymui reikėjo pakeisti LF
įstatus, kurie buvo pakeisti di
dele LF nariu balsų dauguma
'1991 m. kovo 23 d. narių suva
žiavime.
JAV Lietuvių Bendruomenės
taryba korespondenciniu būdu
balsų dauguma patvirtino Lie
tuvių fondo įstatų reikalingą pa
keitimą 1991 metų„yasarą.
Tuoj po to specialus Lietuvių
fondo narių suvažiavimas. 1991
m. liepos 27 d., paskyrė vieną
milijoną dolerių LF pagrindinio
kapitalo Lietuvos švietimo ir
kultūriniams reikalams ir iš
rinko Lietuvių fondo Patikėti
nių tarybą (ji ta pati, kaip ir LF
taryba), kurios pirmininku vė
liau buvo išrinktas dr. Antanas
Razma, o sekretorium adv. Vy
tenis Kirvelaitis; nuo 1993 m.
birželio 11d. Patikėtiniu tarv
bos sekretore išrinkta Alė Ste
ponavičienė.
Lietuvių fondo Patikėtinių
taryba bei vadovybė administ
ruoja paskirtą LF milijoną Lie
tuvai ir kontroliuoja vykdomus
planus.
1991 m. rudenį Lietuvių fon
do vadovybė parašė kelis raštus
Lietuvos Respublikos Aukščiau
šiosios tarybos pirmininkui prof.
Vytautui Landsbergiui apie LF
vieno milijono paskyrimą Lietu
vai. Po kurio laiko buvo gauta^
raštas iš prof. Vytauto Lands
bergio. kad Lietuvių fondo mi
lijoninė dovana yra pavesta
Lietuvos Respublikos Kultūros
ir švietimo ministerijai, kuriai
vadovavo ministras Darius Kuo
lys.
Jis viešai, atsargiai ir ener
gingai pravedė milijono skirsty
mą. Darbas buvo nelengvas ir
atsakingas, nes prašymų buvo

gauta per 7 milijonų dolerių
sumai. Ministras Darius Kuolys
sudarė iš įvairių švietimo ir kul
tūros sričių darbuotojų milijono
skirstymui Programų tarybą, į
kurią įėjo: Darius Kuolys, Kul
tūros ir švietimo ministras, pir
mininkas; Vincentas Dienys —
Kultūros ir švietimo ministro
pirmasis pavaduotojas; Aurimas
Juozaitis — Kultūros ir švietimo
ministro pavaduotojas švieti
mui; Kornelijus Platelis — Kul
tūros ir švietimo ministro pava
duotojas kultūrai; Marija Barkauskaitė — Vilniaus Pedagogi
nio instituto prorektorė; An
tanas Kulakauskas — Vilniaus
universiteto Naujųjų amžių
istorijos katedros vyr. dėstyto
jas; Arvydas Šaltenis — Lietuvos
Dailės akademijos Tapybos ka
tedros vedėjas; Meilė Lukšienė
— Pedagogikos m. daktarė, Lie
tuvos Švietimo reformos centro
vyr. mokslinė bendradarbė; Juo
zas Girdzijauskas — Filologijos
m. daktaras, Vilniaus univer
siteto profesorius; Eglė Lau
menskaitė — Vilniaus univer
siteto Sociologijos katedros
vedėja; Antanas Tyla — Istori
jos m. daktaras, Lietuvos Istori
jos instituto skyriaus vedėjas;
Mindaugas Urbaitis — Lietuvos
Kompozitorių sąjungos pirmi
ninkas; Audra Misiūnienė ir Vy
tautas Dudėnas — abu iš JAV.
Lietuvių fondo milijono do
lerių Lietuvai paskirstymas ir jo
atsakomybė priklauso aukščiau
minėtai Programų tarybai. Vi
sų projektų vykdymo finansi
nius išmokėjimus ir kontrolę
privalo padaryti Lietuvių fondo
Patikėtinių taryba, nes to rei
kalauja JAV „Internal Revenue
Service" įstatymai, kadangi
Lietuvių fondas ir jo aukotojai
yra atleidžiami nuo valstybinių
mokesčių.
1992 metų eigoje Lietuvos
Respublikos
Kultūros
ir
švietimo ministerijos Programų
taryba, vadovaujama ministro
Dariaus Kuolio, turėjo įvairių
posėdžių Lietuvoje, ministras
Kuolys posėdžiavo su LF Pati
kėtinių taryba Čikagoje, ir vė
liau buvo pateiktas toks projek
tų sąrašas, kuriame išvardinti
projektai turėjo būti finansuo
jami iš Lietuvių fondo paskirto
milijono Lietuvai:
$20.000 A. Jonyno internatinė
mokykla aklųjų ir silpnaregių
bendrojo ir profesinio ugdymo
programai.
$3.000 Lietuvos Istorijos ir et
nografijos muziejus — 2 IBM
kompiuterius įsigyti formuoti
eksponatu automatizuotą duo-

/
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Lietuvių fondo valdybos pirm. Stasys Baras (iš kairės), vykci. vicepirm. ir LF
renginių pirm. Marija Reinienė ir vicepirm. Antanas Juodvalkis naujojoje
LF raštinėje Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Nuotr. Broniaus Juodelio

menų bazę.
$20,000 Vilniaus universite
tas — popieriui rengiamiems
spaudai 2 Lietuvos Statuto to
mams ir 3 Lietuvos Metrikos
teismų knygos tomams.
$6,000 Lituanistikos tyrimo ir
studijų centrui. Lietuvai skirtų
knygų ir mokslinės periodikos
persiuntimui.
$6,000 JAV LB Švietimo tary
bai, mokyklinių reikmenų, kny
gų ir vartotų drabužių siuntos
transporto išlaidoms.
$10,000 Lietuvos Rašytojų są
jungai ir O. Krėvaitei-Mošinskienei, "nco Krėvės ir jo žmo
nos palaikų, archyvų, memoria
linių daiktų perkėlimui iš JAV
į Lietuvą.
$3,000 Lietuvos Muzikos aka
demijos prof. Vaclovui Daunorui
stažuotei Houstono operos
teatre.
$7,000 Vasario 16 gimnaziją
lankyti stipendijos dviems
moksleiviams iš Brazilijos.
$4,000 Lietuvos Istorijos insti
tutui — Lituanistikos tyrimo ir
Studijų centrui, Lietuvos istori
jos vientomį paruošti.
$30,000 A.P.P.L.E. seminarų
Lietuvoje rengimui.
$400 Pedagogikos institutas —
Marvin Harris' „Cultural Anthropology" leidybinėms teisėms
apmokėti.
$27,000 Lietuvos dailės muzie
jus — apsauginės signalizacijos
sistemos projektui ir įvedimui
Vilniaus Paveikslų galerijoje
(dabar tariamassi su North
Group International, Canadoje).
$25,000 Aukštųjų mokyklų
bibliotekoms, įsigyti mokslinės
ir specialios literatūros, enciklo
pedijas, žodynus ir 1.1.
$8,000 Lietuvos kino studija,
Aleksandras Digimas, vienai se
rijai 23 filmų 1940-44 ir 1945-53
m. Lietuvos rezistencija ir par
tizanų kovos (dabar tariamasi
dėl išmokėjimo).
$10,000 Kultūros ir švietimo
ministerijos Leidybos centras —
fotomedžiagų ir ofsetinių plokš
telių įsigijimui.
$10,890 Lietuvos Muzikos
akademija — vargonus įsigyti.
$16,500 Paskola. Uždara Ak
cinė bendrovė „Alna Litera" —
Kernermano „Anglų kalbos žo
dynas lietuviams" ir Goporicho
„Meno istorija" leidybos teisėms
ir iliustracijų filmams įsigyti,
leidybos centras pasirašo pasko
los sutarį.
$8.000 Vilniaus universiteto
Baltų filologijos katedra — „Lie
tuvių senųjų rašto paminklų
publikavimas", jau parengtiems
leidiniams.
$1,500 Vytauto Didžiojo u-teto
Fizikos-Matematikos fakultetas
— užsienietiškų vadovėlių leidy
bos teisių pirkimui.
$9,350 Lietuvos operos ir bale
to teatras — triūbų ir kometų
įsigijimui.

$112.000 Kultūros ir švietimo
ministerijos Leidybos centras —
juodai baltos spaustuvės techno
loginei linijai įsigyti, kompiute
rinės technikos komplektų natų
leidybai ir „Longman" vadovė
lių licencijų mokesčiui apmokė
Lietuvių fondo sekretorė ir reikalų vedėja Alė Steponavičienė naujojoje LF ti.
raštinėje Lemonte
$65.000 Lietuvos valstybinis
Nuotr. Br. J u o d e l i o simfoninis orkestras — būti

niausiems pučiamiesiems muzi
kos instrumentams įsigyti.
$10,000 Universitetinis vaikų
psichinės sveikatos centras —
aparatūrai ir vaikų komplek
sinio įvertinimo, ugdymo, gydy
mo,
reabilitacijos metodikų
įsigijimui.
$1,500 Jūratė Markevičiene,
menotyrininkė — 3-4 mėn. dar
bui Lenkijos archyvuose apie
Vilnių prieškariniame laikotar
pyje.
$80,000 Lietuvių kalbos fon
das — pietryčių Lietuvos švieti
mo programai įgyvendinti ten
dirbantiems mokytojams remti.
$2,000 Kultūros ir švietimo
ministerijos Mokyklų psicho
loginės tarnybos centras — pa
saulio psichologu praktikoje pa
siteisinusių ir būtinų Lietuvos
mokyklų psichologams metodi
kų įsigijimui.
$50,000 P. Gudyno muziejinių
vertybių restauravimo-konservavimo centras — įsigyti restauravimui-konservavimui reikme
nų.
$10,000 Kultūros rf švietimo
ministerija ir Vyriausybės vado
vėlių leidybos komisija — užsie
nietiškų vadovėlių aukštesnio
sioms ir aukštosioms studijoms
vertimui, leidybos teisių įsigiji
mui, leidimui.
$2,400 Kultūros ir švietimo
ministerijos muzikos skyrius —
201, leidiniui „The Nevv Grove
Dictionary of Music and Musicians" įsigyti.
$600 Vilniaus u-teto kraštoty
rininkų klubas „Ramuva" —
lietuvių tautosakos, kalbos
faktų ir etnografinės medžiagos
rinkimui, tvarkymui.
$12,000 Lituanistikos Tyrimo
ir studijų centras — knygų per
siuntimo išlaidoms.
$11,890 Vilniaus dailės aka
demija — aprūpinti mokomąją
spaustuvę/laboratoriją šriftų
rinkimo bei spausdinimo tech
nika. Grafikos katedra ruošia
knygų konstravimo, iliustravi
mo, taikomosios grafikos, plaka
to ir šrifto specialistus.
$500 Kultūros ir švietimo mi
nisterijos Vystymosi sutrikimų
diagnostikos tarnyba — įsigyti
diagnostinėms priemonėms, va
dovėliams, teoriniams veika
lams.

$3,000 Kultūros ir švietimo
ministerija Ryšių su tautiečiais
tarnyba — finansuoti Audriaus
Valotkos kelionę į Urugvajų
dirbti šeštadieninėje mokykloje.
$2,421 Kultūros ir švietimo
ministerija Ryšių su tautiečiais
tarnyba — finansuoti Arvydo
Čepulio kelionę į Argentiną
dirbti šeštadieninėje mokykloje.
$1,000 Kun. Aleksandras Mi
lašius — kelionei į Braziliją
pastoraciniam darbui tarp lietu
vių.
$15,000 Kultūros ir švietimo
ministerija H u m a n i t a r i n i ų
mokslų ir estetinio lavinimo
skyrius — dailės mokymo prog
ramų vykdymui Lietuvos bend
rojo lavinimo mokyklose — tem
peros dažų rinkiniams įsigyti.
$50,000 Valstybinė mokslo
studijų ir technologinė tarnyba
— Lietuvos gyventojų studijoms
ir stažuotėms užsienyje paremti.
$500 Pedagogikos institutas —
„Tarptautinės švietimo enciklo
pedijos" leidiniams užsisakyti.
$4,000 Anykščių Šv. Mato
bažnyčiai — vargonus įsigyti
$300,000 Valstybinis M. K.
Čiurlionio muziejus — Čiurlio
nio galerijos rekonstrukcijai,
kondicionavimo sistemai ir, ap
saugai įrengti.
Iš viso paskirstyta $989,451
(nepaskirstyta $10,549).
1993 m. rugsėjo 10 d. Lietuvių
fondo Patikėtinių taryba patvir
tino paskutinius prašymus, tik
liko tvirtinimui (kai bus gautas
detalus planas), valstybinio M.
K. Čiurlionio muziejaus, Čiur
lionio galerijos rekonstrukcijai,
kondicionavimo sistemai ir ap
saugai įrengti prašymas, ku
riam reikalinga $300,000 dol.
suma.
Visų projektų realizavimui LF
pinigai išmokami, prisilaikant
gana griežtų JAV „Internal Re
venue" įstatymų ir taisyklių.
Pagrindinis reikalavimas yra,
kad pinigai negali būti išmokėti
jokiai valdiškai įstaigai. Kadan
gi Lietuvoje beveik viskas šiuo
metu priklauso valdžiai, išmo
kėjimus galima daryti tik radus
būdą tai padaryti, nenusižen
giant JAV įstatymams. Visų
formalumų atlikimai pareika
lauja daug laiko, daugybės susi
rašinėjimų ir telefoninių skam
binimų. 1993 m. spalio 15 d. iš
viso buvo išmokėta visų minėtų
projektų vykdymui 310,705
dol.
Dr. Antanas Razina,
Patikėtinių tarybos pirmininkas

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTA7E

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.
FRANKZAPOUS
3 2 0 8 Va W e * t §801 Strset
Tsl. — ( 7 0 t ) 424-8854
(312) M 1 - M 5 4

GREIT
PARDUODA

ELEKTROS.
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
312-77*4313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

SŪDYTOS SILKĖS
IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar!
20 svarų statinaitė — $23
8 svarų statinaitė — $18
Skambinkite: 708-532-5851
Pristatome UPS

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

RIMAS L. STANKUS
•
•
•
•
•
•
•

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

f^£Tlfe m /
KMIECIK REALTORS
. V X l l l U I J į _ | 7922 S. Pulaski Rd.
« £ l 4365 S. Archer Ave.

DANUTĖ MAYER
284-1900
T A I S O M E
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Deckys
Tel.
585-8824

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

H E L L IN I C E

FOR RENT

Onutė Garbžtienė
A diary (much likę that of Ann
Frank), which begins in 1941 when
a group of Uthuanlans vvere loaded in cattle cars and dispatched to
the vvastelands of Siberia. This dia
ry is a record of a woman — a
people-a nation, ravaged by a
vicious occupying force, but resisting and surviving.
Translated by Raimonda K.
Baltuška. 256 pages, hard cover.
Published in Vilnius 1992. Book
price $13.00. Shipping and handling in USA $2.00. Canada — $3.00.
Illinois residents add $1.14 for sales
tax Send orders to: Draugas,
4 5 4 5 W. 8 3 r d St., Chicago, II
80829-5589.

Išnuomojamas 5 kamb. 2 m i e g .
butas arti geros transportacijos, 64
ir California apyl. Skambinti:
708-361-1171.

HELP WANTED

JOB SHOP MACHINIST
EXPERIENCED
Full time. Southside location. 1st shift.
Mušt speak FLUENT English.
Call for appointment
312-7780230
Betvveen 730 am & 4:30 pm
Mon. thru Fri.

THE BALTIC STATES
YEARS OF DEPENDENCE
1940-1980
by
ROMUALDAS J . MISIŪNAS
and
REIN TAAGEPERA
Chapter I. Introduction: Historical background. Chapter II —
The war years: 1940 -1945. Chapter III — Postvvar Stalinism: 1945
-1953. Chapter IV — The re-emergence or National Cultures: 1954
- 1968. Chapter V — Centralization and VVesternizazion: 1968 1980.
Chapter VI — The outlook for the 1980's.
University of California Press, Berkeley, Los Angeles, CA.
1983.
Printed in Great Brftain. 334 pages, hard cover. Knygos kaina
40 dol. Illinois gyventojams Tax 3.50 dol. Persiuntimo išlaidos: USA
— 3.50 dol., Canada — 5.00 dol.

TNA INTERNATIONAL TRADING CO.
p r a n e š a , k a d kalėdiniai siuntiniai į d i d ž i u o s i u s Lietuvos m i e s t u s
(Vilnių, Kauną, Šiaulius, Alytų, Klaipėdą, Panevėžį, A n y k š č i u s ,
T e l š i u s , Mažeikius) jums k a i n u o s tik

e

$0.52 UŽ 1 SVARĄ

(70 svarų m i n i m u m )

š i kaina galioja iki š.m. G R U O D Ž I O 5 d .

ai ė do s artėjai
SUTEIKITE DŽIAUGSMO
GIMINĖMS LIETUVOJE
GD AIR CARGO
L3 SIUNTINIAI LAIVU
E DOLERIU PERSIUNTIMAS

SIUNTINIAI PRISTATOMI BE MUITU

atlanta IE, Inc.

T719 West 71st Street, Chicago, n„ 606291
teL (312) 434-2121 ; 1-800-775SEND

Apsilankę

T N A INTERNATIONAL TRADING CO.
skyriuje, veikiančiame jūsų p a t o g u m u i 7 d i e n a s s a v a i t ė l e (dar
b o d i e n o m i s net Iki 8 v . v . ) g a l i t e :
* išsiųsti siuntinį į Lietuvą (laivu ar oro paštu),
* persiųsti pinigus jūsų artimiesiems $ (neribotą kiekį tik per 48 vai),
* užsakyti maisto siuntinį ar gėlių puokštę į Lietuvą (72 v a i ) ,
* gauti patarimų ir pagalbos perkant, parduodant ar keičiant
nekilnojamą turtą Lietuvoje,
* užsiprenumeruoti Lietuvoje labiausiai skaitomą laikraštį
„Lietuvos Rytas".
Mūsų t e l . 7 0 8 - 8 5 2 - 8 1 8 0
A d r e s a s : 8 4 4 0 8 . Caa« A v e . , W e s t m o n t , I L 8 0 5 5 9
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PAGERBTAS JŪRŲ
KPT. PLEŠKYS
Spalio 24 d. Klaipėdoje, Bokš
t ų gatvės skverelyje ties Kris
t a u s K a r a l i a u s bažnyčia, pa
š v e n t i n t a s paminklinis kryžius
j ū r ų kapitonui J o n u i Pleškiui,
pastatytas asmenine „Jaunosios
L i e t u v o s " atstovo V. Zaborsko
iniciatyva.
1935 m e t a i s Tveruose gimęs
J . Pleškys, ko gero, buvo vienin
t e l i s lietuvių kilmės jūrininkas,
k u r i a m sovietiniame karo laivy
n e neblogai susiklostė profesinė
karjera.
Baigus k a r o mokslus, J. Pleš
k i u i net pavyko t a p t i povande
n i n i o laivo vadu.
1961 metais kapitonas J. Pleš
k y s , Baltijos jūroje savavališkai
p a k e i t ę s kursą ir nuplukdęs so
v i e t ų povandeninį laivą j Stok
holmą, SSSR karinio tribunolo
n u o s p r e n d ž i u už a k i ų buvo nu
teistas mirties bausme.
Patekęs laisvėn, J . Pleškys ap
sigyveno J A V , dėstė įvairiose
A m e r i k o s kolegijose ir univer
sitetuose j ū r ų mokslus. Vaka
r u o s e J. Pleškį labiausiai išgar
s i n o jo biografijos pagrindu
p a r a š y t a knyga, k u r į laiką ta
p u s i labiausiai perkama.
Atgimimo laikais, kai sovietų
s a u g u m a s j a m jau negalėjo pa
k e n k t i , kapitonas J . Pleškys
b u v o parvažiavęs apsilankyti
Lietuvon, k e t i n d a m a s į tėvynę
sugrįžti visam laikui. Tačiau to
k e t i n i m o neišpildė: j i s neseniai
m i r ė San Francisco mieste, C A.

P A D Ė S TVARKYTI
LIETUVOS KELIUS
Remiantis Lietuvos ir Danijos
k e l i ų (plentų) direkcijų susi
t a r i m u , spalio^mėnesį Lietuvo
j e pradeda dirbti grupė d a n ų
ekspertų. Ekspertai dirbs pagal
p r o g r a m ą , kurios pagrindinės
k r y p t y s — kelių ir tiltų prie
ž i ū r a , kelių valdymo strategija,
e i s m o saugumas, finansvimas,
mokymas. Maždaug pusmetį šių
sričių duomenys b u s suvedami
į k o m p i u t e r i n ę duomenų bazę.
Danijos e k s p e r t a i , rengdami
t o k i a s p r o g r a m a s , pirmauja
V a k a r ų Europoje. Paramą Lie
t u v a i šioje srityje teikia i r
Švedija: r e n g i a specialistus,
r u o š i a kelių s t a n d a r t u s .

A.tA.
KAZIMIERAI LEONAITIENEI
mirus, mielai L A I M A I ir visai Ž L I O B U
r e i š k i a m e gilią užuojautą.

A.tA.
inž. JONAS GINTAUTAS
STANKŪNAS

Šeimai

Dalia ir Arvydas
Taurai
Dr. Viktoras
Dubinskas

1923.I.14-1993.XI.5
...išeisi Tu iš čia į
rudens vėlyvą rytą
ir nebegrįši niekados
V. Mačernis

A.tA.
JONUI STANKŪNUI

Mano mylimas Vyras netikėtai pasitrau
kė iš šio gyvenimo, lankydamasis Lietuvoje,
Vilniuje, š.m. lapkričio 5 dieną. Lapkričio 8
d., po gedulingų šv. Mišių, palydėtas iš
Vilniaus Sv. Teresės bažnyčios, atsigulė
Amžinam Poilsiui Kudirkos Naumiesčio
kapinėse, šalia savo tėvo teisininko Juozo
Stankūno, buvusio Nepriklausomos Lietuvos
Seimo pirmininko, ir senolių.

žemišką kelionę. Lietuvoje užbaigus, jo ž m o n ą dail.
MAGDALENĄ S T A N K Ū N I E N E liūdesio v a l a n d o s e
nuoširdžiai užjaučiame.
Halina ir Zigmas
Jurgita ir Juozas

Moliejai
Sabai

A.tA.
MEČIUI BANKAUSKUI

Liūdinti žmona Magdalena, sesuo
Niutė su šeima Paryžiuje, giminės bei
draugai Lietuvoje ir išeivijoje.

mirus, jo ž m o n a i , m i e l a i p o n i a i V A L E I , d u k r a i
DANGUOLEI ir žentui P E T R U I GRIGANAVIČIAMS, a n ū k u i Š A R Ū N U I i r j o š e i m a i giliausią
užuojautą r e i š k i u .
Janina

Jakševičienė

A.tA.
HILDA KACIULAUSKIENĖ
Gyveno Lemont, EL.
Mirė 1993 m. lapkričio 9 dienos rytą, sulaukusi 68 metų.
Nuliūdęs liko: vyras Juozas.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, lapkričio 11d. nuo 2 iki
9 v.v. Markiewicz Funeral Home laidojimo namuose, 108 Il
linois St., Lemont, IL.
Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 12 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta
į Tautines lietuvių kapines. Vietoje gėlių prašoma aukoti
„Lietuvos Vaikų Vilčiai".
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti atsisveikinime, laidotuvėse ir suteikti velionei
paskutinį patarnavimą.

netikėtai Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai
užjaučiame velionio žmoną, m ū s ų b e n d r a d a r b ę , d a i l .
MAGDALENA S T A N K Ū N I E N E i r k a r t u d a l i n a m ė s
jos s k a u s m u .
i
*
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų centro
taryba, valdyba ir
bendradarbiai

>
,

Brangiam Vyrui

"Nuliūdęs vyras.

A.tA.
JONUI STANKŪNUI

Laidotuvių direkt. Markiewicz Funeral Home. Tel.
708-257-6363.

dailininkų

PADĖKA
A.tA.
Dr. LEE F. BEAMER

CityCenter GT- International

Mano mylimas Vyras žuvo automobilio katastrofoje š.m.
spalio 2 d. Spalio 7 d. jo pelenai buvo palaidoti Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkoju tėvui A. Saulaičiui, SJ už atnašautas
gedulingas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines.
Dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems už maldas,
gėles, užuojautą ir pinigines aukas, kurios yra perduotos
„Lietuvos našlaičių globos" komitetui.
Dėkoju laidotuvių direktoriui p. A. Petkui, kuris
asmeniškai pažinojo mano vyrą ir man suteikė nuoširdžią
paslaugą, kuri viršijo profesinį pareigingumą.
Visiems širdingai dėkoju,

PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI
KEUONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KEUONES Į
1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE.
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ!

SIŪLOME:

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas.
Reikalui esant, galite kreiptis: VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR
PANEVĖŽYJE.
Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, gedauti Mltotal Į vteut 1994 DAINŲ ŠVENTĖS
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą.
Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gąjtbūti Amerikoje, arba Lietuvoje.
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą.
Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu,
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose
mūsų raštinėse.
G. T. INTERNATIONAL, INC.
9S25 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60457
TELEFONAI: (708) 430-7272
TELEFAX:
(708) 430-5783

Me~t:er

American Soci«ry
of Trovei Agtms

9 CityCenter GT-International
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, UETUVA
TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-154
TELEFAX

•

\

(370) 2-223-149

Žemaitytė
Gyveno Oak Lawn, IL.
Mirė 1993 m. lapkričio 8 d., 4:23 vai. p.p., sulaukusi 72
metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: sūnūs — Raymond G. Kolasa, marti Deborah, Stephen V. Kolasa, Sr; anūkai: Rachel, Brian, Stephen
V. Kolasa, Jr.; brolis Charles Žemaitis, Sr.; sūnėnai: Charles
Jr., Daniel, Michael; dukterėčia: Patricia.
Velionė buvo žmona a.a. Raymond S. Kolasa.
Priklausė Oak Lawn Seniors Citizens Club.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, lapkričio 11d. nuo 2 iki
9 v.v. Lawn Funeral Home laidojimo namuose, 7909 State Rd.,
Burbank, IL.
Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 12 d. Iš laidojimo
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į St. Bedė parapijos bažnyčią,
kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už
velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero
lietuvių kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
sūnėnai,

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 708-636-2320 arba 312-476-2345.

sąjunga

Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai
automobiliai — Cadillac Seville, Cadillac EI Dorado, Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans)
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas.

A.tA.
ADELĖ B. KOLASA

Nuliūdę s ū n ū s , a n ū k a i , b r o l i s , m a r t i ,
dukterėčia ir kiti giminės.

netikėtai Lietuvoje mirus, žmoną d a i l i n i n k ę
MAGDALENĄ S T A N K Ū N I E N E n u o š i r d ž i a i užjau
čiame.
Lietuvių

Gyveno Oak Lawn, tL, anksčiau VVashington, D.C., ir Chicagoje, Gage Parke.
Mirė 1993 m. lapkričio 7 d., 9:30 vai. vakaro, sulaukęs 69
metų.
Gimė Lietuvoje, Vabalninke. Amerikoje išgyveno 43 m.
Nuliūdę liko: žmona Dalia Meškauskaitė, sūnūs Gintautas
ir Eugenijus, sesuo Irena Valavičienė su šeima Lietuvoje.
Priklausė Lietuvių žurnalistų sąjungai, Amerikos Balso
radijo žurnalistams ir daugeliui kitų lietuviškų organizacijų.
Velionis pašarvotas trečiadienį, lapkričio 10 d. ir
ketvirtadienį, lapkričio 11d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas ketvirta
dienį, 7 vai. vakaro.
Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 12 d. Iš laidojimo
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos bažnyčią Brighton Parke, kurioje bus
aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių
velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. Vie
toje gėlių prašoma aukoti „Į Laisvę" fondui arba lietuviškai
spaudai.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę žmona, sūnūs, s e s u o ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600

r~

• A.tA.
inž. JONUI STANKŪNUI

* '

A.tA.
VLADAS BŪTĖNAS

Nijolė Diminskytė-Beamer.

1

A.tA.
MEČIUI BANKAUSKUI
m i r u s , r e i š k i a m e n u o š i r d ž i a u s i ą užuojautą žmonai
VALERIJAI, d u k r a i D A N G U O L E I ir j o s vyrui
P E T R U I G R I G A N A V I Č I A M S bei a n ū k u i Š A R Ū N U I
su šeima. L i ū d i m e k a r t u s u j u m i s .
Adomas ir Dana su šeima ir
Henrikas su žmona
Maciejauskai

A.tA.
VLADUI BŪTĖNUI
m i r u s , nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną DALIĄ ir
s ū n u s G I N T A U T Ą ir E U G E N I J Ų .
Titus

Amžinybėn išlydint, giliai užjaučiame jo žmoną
DALIĄ, jų sūnus, savo draugus, GINTAUTĄ ir
EUGENIJŲ
Antras Kaimas

1

Mūsų mielam bendradarbiui

m i r u s , reiškiame gilią užuojautą jo ž m o n a i DALIAI,
s ū n u m s E U G E N I J U I ir G I N T A U T U I b e i v i s i e m s
artimiesiems.
Budrio

Lietuvių

Foto

archyvas

A.tA.
VIKTORUI KELMELIUI
•

m i r u s , liūdesyje l i k u s i e m s — ž m o n a i B R O N E I , s ū n u i
VIKTORUI, dukrai A L D O N A I P L A Č I E N E I su vyru
G I N T A R U , a n ū k a m s - J U L Y T E I , P E T R U I ir KRIST U T E I , g i m i n ė m s bei a r t i m i e s i e m s Lietuvoje
r e i š k i a m e giliausią u ž u o j a u t ą ir k a r t u l i ū d i m e .

Mielam Draugui

ir Algirdas

A.tA.
VLADĄ BŪTĖNĄ

A.tA.
VLADUI BŪTĖNUI

M y l i m a m V y r u i , Tėveliui i r S e n e l i u i

Auksė

Mielą Bičiulį

Antanaičiai

Elena
Šepikienė
Marytė
Šepikaitė
Jonas Šepikas su žmona Jūrate
sūneliu
Linu
Onutė Šepikaitė Keblienė
su
vyru
Vytautu

ir
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TRADICINIS LIETUVIŲ
FONDO POKYLIS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. lapkričio mėn. 11 d.

Žemaičių Kultūros klubo
narių susirinkimas įvyks trečia
dienį, lapkričio 17 d., 1 vai. po
pietų, Kojak salėje, 4500 S.
Talman Ave. Nariai prašomi at
silankyti, nes yra svarbių
reikalų. Bus ir vaišes.
Viktorija (Kučaitė) ir Da
rius Siliūnai š.m. lapkričio 8 d.
susilaukė sūnelio, Luko Eugeni
jaus. Broliuku džiaugiasi sesu
tė Darytė, seneliai Vladė ir
Bronius Siliūnai bei Regina ir
Viktoras Kučai.

Beverly Staores Šv. Onos
bažnyčioje šį s e k m a d i e n į ,
lapkričio 14 d., 12 vai. p.p. kun.
Antanas Saulaitis laikys šv. Mi
šias. Po pamaldų Stankūnų res
torane vyks Beverly Shores
Lietuvių klubo susirinkimas,
kurį globoja Meilutė ir Petras
Ruliai.
Sofija Jelionienė, Pasaulio
lietuvių centro Lemonte rėmėja,
lapkričio 12 d., 7:30 vai. vaka
re Bočių menėje atidarys rank
darbių parodą. Pernai suruošta
rankdarbių paroda PLC turėjo
didelį pasisekimą. Atrodo, kad
šiais metais ji bus dar gausesnė
ir įvairesnė savo meniniais
eksponatais. Paroda tęsis šešta
dienį nuo 9-8 vai. p.p., o sekma
dienį nuo 10-5 vai. p.p. Iki
pasimatymo...

Čikagos ramovėnai, talki
nant birutininkėms, rengia Ka
riuomenės atkūrimo 75 metų
sukakties minėjimą lapkričio 21
d., sekmadienį, Šaulių namuose.
Minėjimas prasidės 10 vai. ryto
pamaldomis Jėzuitų koplyčioje.
Pamaldų metu giedos solistai
Margarita ir Vaclovas Momkai,
Lapkričio 20 d., šeštadienį, 7
vargonuojant muzikui M. Mo- vai. vak. Lietuvių Dailės Muzie
tekaičiui. Tuoj po pamaldų apei juje, Pasaulio lietuvių centre,
gos prie Laisvės kovų paminklo, Lemonte, atidaroma penkių
kur bus atitinkamai pagerbti lietuvių d a i l i n i n k ų d a r b ų
žuvę už Lietuvos laisvę ir Nepri paroda. Visuomenė kviečiama
klausomybę.
atsilankyti.
Po šių apeigų 12 vai. minėji
Bergždžius politinius k o n 
mas vyks Šaulių namų salėje.
fliktus
kelianti Lietuvos Seimo
Paskaitą skaitys žurnalistas J.
veikla
ir
augantis organizuotas
Žygas. Meninę dalį atliks oper.
solistas A. Brazis, jam akompa n u s i k a l s t a m u m a s i š š a u k i a
nuos Aldona Brazienė. Kviečia didelį susirūpinimą išeivijoje.
me organizacijas su vėliavomis Diskusinius pranešimus šia
ir visuomenę minėjime daly tema Čikagoje padarys Egidijus
vauti. Po minėjimo užkandžiai Bičkauskas, Lietuvos Seimo
pirmininko pavaduotojas, ir Sta
ir kavutė.
sys Kašauskas, savaitraščio
„Atgimimas" vyr. redaktorius,
Jaunimo centras savo narių,
šį penktadienį, lapkričio 12 d.,
draugų ir rėmėjų prašo neuž
7:30 v.v. Jaunimo centre, o
miršti, kad gruodžio 5 d.,
Detroite sekmadienį, lapkričio
sekmadienį, rengiama metinė
14 d., 12:15 v. p.p. Dievo Apvaiz
vakarienė. Savo dalyvavimu
dos Kultūros centre.
paremsite Jaunimo centrą,
kuris bus mums dar daugelį
Šį šeštadienį, lapkričio 13 d.,
metų reikalingas. Tad kvie 11 vai. r. Jėzuitų koplyčioje bus
čiame visus dalyvauti.
aukojamos šv. Mišios už a.a.
Zenono Krasausko sielą mirties
x Maloniai kviečiame ap metinių proga. Šeima kviečia
lankyti VIII Mokslo ir Kūry visus a.a. Zenono draugus gau
bos simpoziumo meno paro siai Mišiose dalyvauti.
das: Odisėja H (Freiburgo Ecole
x TALPINTUVAI
per
des Arts et Metiers) - Eiva, Lukaitė, VisGirda, Žumbakienė; TRANSPAK siunčiame kas sa
Ex Libris - Vepštienė, Virkau; vaitę. Pinigai pervedami dole
Jaunųjų fotomenininkų, plokš riais. Skubiems siuntiniams —
telių vokų, š.m. lapkričio 20 - AIR CARGO. Muito nėra.
gruodžio 19 d. Lietuvių Dailės Transpak, 2638 W. 69 St.,
muziejuje Lemonte. Parodų Chicago, I L 60629, tel. 312atidarymas lapkričio 20 d., 436-7772.
(sk.)
šeštd.. 7 v.v.
(sk)
x P a r d u o d a m e bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus
x VISUOMENĖS DĖME pasaulio kraštus geriausiomis
SIUI! Amerikos Lietuvių Tary kainomis. Skambinti: T. Lesba praneša, kad š.m. lapkričio niauskienei, T r a v e l C e n t r e ,
Ltd., tel. 708-526-0773.
21 d. 2^30 p.p. Balzeko Lietuvių
(sk)
Kultūros muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) įvyks
x Ieškau tetos a r jos vaikų:
politinis simpoziumas tema K. M. Bryson (K. Buzūnienė),
,,Lietuva, Latvija, Estija ir rusų Ruth Fitzgerald. Paskutinis ad
kariuomenė Pabaltijy". Simpo resas — 73 Cronin Dr., Islingziumą rengia Amerikos Lie ton, Ontario. Leonard Bryson —
tuvių Taryba. Dalyvaus: am Kalifornia. Ieško Albina M a r basadorius Paul Goble, estų cinkevičiūtė-Matulevičienė,
atstovė Gildą Karuu, latvių Savanorių pr. 397-9, K a u n a s ,
atstovas E. Krumins ir lietuvių Lithuania.
atstovas prof. Julius Šmulkštys.
(sk.)
Simpoziumo moderatorius — dr.
x Dokumentinio video fil
Jonas Valaitis, buvęs ALTO pir
mininkas. Kviečiame visus gau mo apie d r . J u o z ą G i r n i ų
premjera bus šį penktadienį,
siai dalyvauti.
(sk.) lapkričio 12 d., 7:30 v.v.
Jaunimo centro kavinėje. Filmo
x St. P e t e r s b u r g Beach, autorius — A. Reneckis. Apie J.
Florida, netoli Pranciškonų Girnių kalbės dr. A. Darnusis.
koplyčios, parduodamas 2 mie Prieš filmą bus 22-osios metinės
gamųjų „condo", su baldais, arti foto parodos pabaigtuvės ir bus
jūros. Prieinama kaina, dėl paskelbti konkurso laimėtojai.
greito pardavimo. Skambinti Vakaronę rengia Budrio Lietu
vakarais (216) 943-0910; savi- vių foto archyvas. Kviečiami
ninkai-realtors.
visi.
(sk)
(sk.)
Auka steigiamam „ D r a u g o " p a r a m o s fondui —
yra lietuvybės laidas ateities k a r t o m s
Čekius rašyti:
DRAUGAS
4545 W. 63rd St., C h i c a g o , IL 60629
Aukos yra n u r a š o m o s n u o Federalinio m o k e s č i o .

Lietuvių Fondo lėšų telkimo stipendijų įteikimas studentijai,
vajai jau daug metų vėlyvą kuri dalyvavo pokylyje. Stipen
rudenį užbaigiami tradiciniu dijas įteikė LF lėšų skirstymo
pokyliu. Tie vajai, kaip tas pirmininkė Marija Remienė ir
vaisių sodas, vienais metais Tarybos pirmininkas Povilas
buvo labai derlingi, o kitais- Kilius. Studentų stipendijoms
mažiau. Tačiau Lietuvių Fondo Lietuvių Fondas 1993 m. pasky
metiniai pokyliai Martiniąue rė 75,900 dolerių — 55 studen
Ballroom salėse visada gausūs, tams. Jų 7 iš Pietų Amerikos,
iškilmingi, mielai lankomi 5-Illinois u n i v e r s i t e t e Li
lietuvių visuomenės iš arti ir iš tuanistikos katedroje ir 43
toli. O tą visuomenę, Lietuvių kituose universitetuose. Tarp 55
Fondo narius, į metinį pokylį s t i p e n d i n i n k ų 3 3 yra iš
sukvietė energinga, nepavargs Lietuvos.
Baigiamąjį žodį tarė LF
tanti LF dabartinė valdybos
vykd. vicepirmininkė Marija valdybos pirmininkas Stasys
Remienė su talkininkais,-ėmis. Baras, p r i i m d a m a s vakaro
Šių metų lapkričio 6 d. LF stambiausią auką 2,500 iš Stan
tradicinis pokylis įvyko Mar dard Federal banko prezidento
Moliūgai ir ..žiburiukai" iš Žiburėlio mokyklėlės iš kairės): Aleksa Razmaitė, Saulė Grybauskaitė,
tiniąue salėje, gal jau paskutinį David Mackievich. Dėkodamas
Aleksandras Thaus. Robertas Senkevičius, Kristina Bacevičiūtė, Gintarė Radvilaitė, Renata
kartą. Kitų metų LF tradicinis visiems už paramą Lietuvių
Augaitytė, Antanas Luneckas.
rudens balius jau bus Pasaulio Fondui, dėkodamas pagrindi
Nuotr. Irenos Senkeviėienes
Lietuvių centre, Lemonte, kur nėms puotos rengėjoms M. Re
š.m. lapkričio mėn. 1 d. įsikūrė inienei, A. Steponavičienei, R.
A.a. Vitos Noreikaitės J a n Lietuvių Fondo būstinė, persi Steponavičiūtei, Stasys Baras
» ŽIBURĖLIS" AIŠKIAI ŠVIEČIA
č a r i e n ė s dešimties metų mir
dalyviams pristatė baliaus sve
kėlusi iš Čikagos.
kyklėlė
mažamečiams
vaikams,
i
ties sukaktį gruodžio 7 d. mi
čius: Lietuvos generalinį konsu
Mokyklos auklėtiniai dai
Baliaus oficialią programą lą Vaclovą ir Astą Kleizas, LF
nint, bus aukojamos šv. Mišios nuoja, „Žiburėlio" mokykla peržengė slenkstį, pradedant
Nekaltai Pradėtosios Marijos mūsų laukė visada'. Pailsėję po antrą gyvavimo dešimtmetį. vedė LF valdybos jauniausia pradininką dr. Antaną Razmą
Seserų Vienuolyno ir Matu ilgų vasaros atostogų ir smagios Nuo pat kuklios pradžios 1983 vicepirmininkė Ramoną Stepo PLB pirm. Bronių ir Bronę Nai
laičio Namų koplyčiose — stovyklėlės, minia mažamečių metais mokykla auga, stiprėja navičiūtė. Visus susirinkusius nius, šį vakarą švenčiančius 45
pasveikino LF tarybos pir
Put name.
vaikų rugsėjo 1 d. sugrįžo į ir gretos tankėja. Pirmutiniais mininkas Povilas Kilius, dėko metų vedybinę sukaktį, jiems
Liūdinti Mama, Marija Norei- Lemonto „Žiburėlio" mokyklą metais „Žiburėlį" lankė 11
sudainuojant „Ilgiausių metų".
kienė, maloniai prašo gimines, pradėti naujus mokslo metus. mokinukų, o šiemet — 34, tarp damas už paramą Lietuvių Fon Pristatė J A V LB tarybos pirm.
draugus ir pažįstamus pasimels Prie sugrįžtančių mokinukų dar trejų ir penkerių metų amžiaus. dui, tuo remiant lietuvybės Vytautą K a m a n t ą , Antaną
išlaikymą Amerikoje.
J u o d v a l k į , „ D r a u g o " vyr.
ti už Velionę.
prisidėjo pirmamečių auklėtinių Nuo pat įsteigimo mokyklėlę
Kun. dr. Viktoras Rimšelis in- redaktorę Danutę Bindokienę ir
sklandžiai
veda
ir
joje
nuošir
būrys, kurie nors tuomet buvo
vokacija prašė Aukščiausiojo
M a t i l d a K u r a p k a , Putnam,
nedrąsūs ir truputį pasimetę, džiai dirba patyrusi mokytoja palaimos visiems, kurie dirba, savo dainos-muzikos kolegas:
CT, pratęsdama dvi laikraščio
per porą savaičių priprato prie Danutė Dirvonienė. Šiais aukoja mūsų tautos labui per Algirdą Brazį, Joną Vaznelį,
prenumeratas — sau ir savo
mokyklėlės tvarkos bei montes- metais kartu su ja dirba dvi Lietuvių Fondą ir visiems Alvydą Vasaitį ir dr. Leonardą
dukrai, „Draugo" leidimo kas
Šimutį.
sorinių taisyklių. Jau ir pirma asistentės — Violeta Karalienė pokylio dalyviams.
dienines išlaidas sumažino dar
mečiai išmoko mokyklos dainos ir Dainora Stelingytė. „Žibu
Prie meliodingos A. Šoko
Vaišės irgi buvo tradicinės.
ir 100 dolerių auka. Jai tariame
žodžius bei melodiją. Net už rėlis" veikia Lietuvių centro Patiekalai, gėrimai kas metai kapelos muzikos baliaus daly
nuoširdų ačiū.
uždarų durų girdėti, kaip ploni patalpose, Lemonte, penkias tokie pat, gausūs ir skanūs. Po viai smagiai pasišoko.
x Birutė J a s a i t i e n ė parėmė balseliai drąsiai traukia, „oi- dienas per savaitę: rytinė pro valgio vyko irgi tradicinis LF
B r . Juodelis
grama 8:30-11:30 kasdien bei
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo lylia", oi-lylia..."
pratęsta programa 8:30-1:30
ruošos darbus su $250, dr.
„Žiburėlis", Čikagos priemies
pavojinga, nes jauna „Raga
Albina Prunskienė — $100, čių lietuvių Montessori mo- antradieniais, trečiadieniais ir
LINKSMA
IR
LIŪDNA
nėlė" (Žydrė Tumosaitė). Ra
ketvirtadieniais.
Vida ir Marija Kupriai — $60.
ganas paprastai seka juodi ka
Kadangi „Žiburėlyje" kal
Visi kviečiami padėti surengti
Spalio
pabaigos
trečiadienį
tinai,
bet šią dar gerąją raganėlę
x
Lietuvių
Fondui
vajaus
bama tik lietuviškai, mūsų tėvų
VIII Mokslo ir Kūrybos simpo
Seklyčioje
buvo
linksma
vasaros
sekė
didokas
baltas „Katinas"
ziumą auka, o paskui gausiai proga aukojo; $2,500 Standard bei senelių gimtoji kalba, sezono užbaigimo popietė.
(Ema Žiobrienė). Po jų ėjo , Jiaudalyvauti paskaitose ir kituose Federal Bankas, Dovydas Mac pasakos, dainos, žaidimai, Turėjo būti dainų popietė, kaip
donkepuraitė" su krepšeliu,
kevičius
prezidentas;
$1,000
dr.
šventės ir papročiai nuo mažens
simpoziumo renginiuose.
tai
įprasta
daryti
paskutinį
bailiai dairydamasi vilko (Rita
Ferdinandas ir Vanda Kaunai, gyvuoja mūsų jauniausios kar
(sk)
$500 dr. Tomas ir Rita Kisieliai, tos kasdieniniame gyvenime. mėnesio trečiadienį, tačiau iš Svomborienė). Bot atrodo, jai
kasdieninio radingoji programos vadovė E. nebuvo ko bijoti, nes ją iš tolo
x LEMONTE, Pasaulio Lie $400 Saulius Čyvas, $300 Mari Montessorinė
Sirutienė programą paįvairino sekė Geroji Žydrė — „Magiškoji
tuvių
centre,
s i u n t i n i a i ja Rockuvienė, po $200 dr. gyvenimo mokyklėlė sudaro
dar ir su „kaukių" paradu. Tai Galia", ir kvietė visus su ja
priimami kiekvieną savaitę: Kazys ir Marija Ambrozaičiai, kiekvienam auklėtiniui progą
priminė amerikietišką „Hallo- linksmai paskrajoti (Sabina
penktd. 3 v. p.p.-7 v.v., šeštd. 10 Feliksas ir Janina Bobinai, lavinti tvarkingumą, atsa
ween", bet labai tiko, ir todėl Ručaitė-Henson). Gerai, kad ne
v.r.-3 v. p.p., sekmd. 8:30 v.r.-2 Viktoras ir Salomėja Endri- kingumą ir sugebėjimą susi
buvo gana smagus paįvai atsirado norinčių skraidyti, nes
v. p.p. T r a n s p a k , 2638 W. 69 jonai, Algirdas ir Regina Osčiai, kaupti, savarankiškai dirbant
rinimas. Pražygiavo net dešimtr tuoj atbarškeno „Griaučiai"
St., Chicago, IL 60629, tel. Vytautas T. Saulis, dr. Vac. pasirinktus užsiėmimus. Mon
priminti, kas būtų, jei nukristų
Šaulys, dr. Adolfas ir Algė Šle tessori sistemoje kiekvienas kaukių.
312-436-7772.
Pirmiausia
atkeliavo
„Diena"
(W. Liauba). Gudri „Čigonė"
žai,
„X",
po
$100
Teodoras
ir
vaikas vystosi individualiai,
(sk)
—
tai
puiki,
auksais
tviskanti,
nieko nepasakė ir tik siūlė iš
Barbara Blinstrubai, Stasys ir pagal savo įgimtus gabumus,
su
dideliu
auksiniu
saulės
skri
x Dr. P a j a u t a Paipalienė, Sofija Džiugai, dr. Vytas ir dr. jam priimtu tempu.
skaityti laimę iš delnų, o tuo tar
dimu
ant
pečių
(Gražina
TumoKMA stomatologijos fakulteto Jolita Naručiai, Aleksas Smila,
pu dairėsi, ką sau į sterblę pa
1993-1994 mokslo metų „Ži
d e k a n ė , d a l y v a u s „Dantų Ada Sutkuvienė ir daugelis kitų burėlio tėvų komiteto pirmi sienė). Diena ne tik linksma, bet slėpti (Elenutė Šniokaitė). Gal
sveikatos talka Lietuvai" or narių mažesnes sumas. Lietu ninko pareigas toliau eina Ma ir dosni, nes tuoj atkeliavo būtų ką ir nutvėrusi, bet jau
ganizacijos
s u s i r i n k i m e , vių Fondas visiems nuoširdžiai rius Kasniūnas. Tėvų komitetą Lietuvai „Dovana": didelis, diena baigėsi, ir atslinko tamsiai
Pasaulio lietuvių centre, sekma dėkoja ir prašo toliau remti. dar sudaro: Loreta Grybaus- pašto ženklais apklijuotas siun mėlyna su sidabrinėmis žvaigž
dienį, l a p k r i č i o 21 d. 10 vai., Lietuvių Fondo naujas adre kienė — vicepirmininkė, Irena tinys. (Marytė J u k n i e n ė ) dėmis — „ N a k t i s " (Onutė
tuoj po 9 vai. mišių, ir painfor sas: 14911127tb St., Lemont, Senkevičienė — sekretorė, Alė Siuntinį sekė pavydi, bet dar ne Lukienė). Jau ruošėmės ploti,
muos apie dabartinę dantų IL 60439, tel. (708) 257-1616. Lelienė — iždininkė ir Violeta
kad j a u viskas, tik staiga
sveikatos būklę Lietuvoje. Visi
uždusęs, nusigandęs tamsos,
(sk) Strikienė — narė.
padarė kiaulių ir paršiukų atskubėjo gražus „Vabalėlis"
besidomintys šios organizacijos
Spalio 26 d. gražus saulėtas rungtynės — kiek klyksmo buvo
talka Lietuvai kviečiami daly x NAMAMS PIRKTI PA
rytas
palydėjo mokinukus, ir juoko! Kiekvienas, išsirinkęs (Diana Morkutė). Tada tai jau
SKOLOS duodamos mažais mė
vauti.
mokytojas
ir
palydoves moliūgą, sugrįžome į mokyklos plojom k a i p reikiant.
(sk) nesiniais įmokėjimais ir pri
Antroji dalis buvo dainos.
einamais nuošimčiais. Kreipki mamytes rudens išvykai į patalpas ir džiaugėmės, praleidę Faustas Strolia. atidaręs savo
tės į Mutual Federal Savings, moliūgų ūkį. Linksmai nusi dieną gražioje rudens gamtoje. „Dainų skrynelę", išėmė geltoną
x A.a. Stasės Vyčienės at 2212 West Cermak R o a d - teikęs, dainuojantis būrys auto
Šiuo metu „Žiburėlio" mo
busu atvyko į ūkį ir tuojau susė kyklėlės rengimų komitetas gromatėlę, pilną prirašytą gra
minimui, vietoje gėlių laidotu Tel. (312) 847-7747.
žiausių dainų, dainelių.
vių metu, Lietuvos našlaičiams
(sk) do į šieno vežimą apvažinėti kartu su „Vaikų nameliais"
Nutilus paskutinei dainai,
plačius moliūgų laukus. Bet kas ruošiasi tradicinei madų pa
padėti per „Našlaičių globos"
maestro
pagyrė: „Ale. kad ir ge
x
Trūksta
J
ū
s
ų
gyvenime
įdomiau: moliūgų laukai, lyg rodai, kuri įvyks sekmadienį,
komitetą ponai Astrauskai,
B a z i a i , Bliūdžiai, J u š k a i , pačių naujausių, necenzū oranžine kruša pasipuošę, ar kovo 13 d., Lexington House rai dainavot! Geriau negu kada
Klygiai, Kremeriai, Masčiai, ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo milžiniškais ratais traktorius, salėje. Rengimų komitetas, nors". Paplojome jam už pagy
Miklienė, Panarai, Paškoniai, Milvvaukee iki Elgin, nuo kuris traukia ne tik mūsų pri vedamas Astos Razmienės ir rimą ir sau už pastangas. Tačiau
Remienė, Valančiai ir Vanagai Chicago iki South Bend kabintą vežimą, bet ir kitus du Natalijos Stukienės, deda daug pastebėjome, kad mūsų vadovė
suaukojo $185.00. Lietuvos naš informuoti lietuviai klausosi tik vežimus ūžiančių vaikų? Ma pastangų šio lėšų telkimo va kažko nelinksma, lyg pavargu
si, ir prisiminėm, kad 4 kostiu
gyvuliukų, jaus pasisekimui.
laičių vardu, „Našlaičių globos" ŽEMĖS L PRODUCTIONS tėme įvairių
mus: raganėlei, raudonkepuraikomitetas dėkoja visiems už au žinių laidų. Jūsų dėmesiui — aplankėme juokų namelį ir
Irena I v a n a u s k a i t ė tei, nakčiai ir vabalėliui ji pati
RYTMEČIO
EKSPRESAS
nuo
mažamečių mėgstamą šieno
ką ir tokį gražų ir prasmingą
Senkevičienė
pasiuvo — pirštai ir akys dar paa.a. Stasys Vyčienės pagerbimą, pirm. iki penktd. 10 v.r. per tunelį. Vaikams didelį įspūdį
skauda. Tada jai specialiai stip
WNDZ 750 AM. Adresas:
padedant Lietuvos vaikams.
riai
paplojome — ir pralinksmė
RYTMEČIO
EKSPRESAS,
„Našlaičių globos" komitetas
jo.
(sk.) WNDZ R a d i o , 5306 W.
Lawrence, Chicago, IL 60630.
Po gardžių pietų ir laimėjimų
Tel.
(312)
286-1616.
Nesuspėjo
skirstėmės, lyg nežinodami, dėl
x Angelė ir A l b i n a * Kar
te?
Jūsų
patogumui
VAKA
ko linksma ir liūdna.
niai, netik daug dirba ruošdami
R
I
N
Ė
S
N
A
U
J
I
E
N
O
S
nuo
J o n a s Žebrauskas
VIII Mokslo ir Kūrybos simpo
pirm.
iki
penktd.
6:30
v.v.
per
ziumą, bet taip pat išlaidoms pa
dengti paaukojo $250. Kiti lėšo WCEV 1450 AM; adresas:
A d v o k a t a s Gibaitis
mis prisidėję prie simpoziumo WCEV Radio, 5356 W. Belmont,
Chicago,
IL
60641,
IL
surengimo: Kazys ir Birutė Sek6247 S. Kedzie Ave.
makai $110, JAV LB Cape Cod (312) 777-1450. Visais reklamos
Chicago, IL 60629
reikalais,
įskaitant
ir
mirties
apylinkė $25. Kviečiame visus
T e l . 1-312-776-8700
Vyresniųjų lietuvių centre, Seklyčioje, „kaukių popietės" viešnios.
prisidėti surengti VHI Mokslo ir pranešimus, kreipkitės į mus
Virš 20 metų praktikos
Iš kairės: G. Tumosienė, M. Juknienė, Ž. Tumosaitė ir E.
tuoj pat po laidų.
Kūrybos simpoziumą.
(sk.)

•

(sk)

civilinėse ir kriminalinėse bylose

Žiobrienė.

Nuotr. A. Malinausko

i

