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Žinios iš Lietuvos — Elta

Tautininkai nurodė
siekius Seime

Valdžia nenori leisti
privatizuoti Eltą
Vilnius, kovo 4 d. (Elta) —
„Tik laisva spauda, radijas ir
televizija yra viena svarbiausių
demokratijos garantų, todėl ne
pateisinamas valdžios nenoras
leisti privatizuoti Eltą, suteikti
valstybinei televizijai visuo
meninį statusą”, pasakė Lietu
vos Žurnalistų Sąjungos pirmi
ninkas Rimgaudas Eilunavičius
ketvirtadienį vykusiame jos
suvažiavime.
Jis taip pat siūlė pradėti rengti
trišalės — vyriausybės, leidėjų
ir žurnalistų — sutarties projek
tą, per artimiausią pusmetį pa
rengti Lietuvos žurnalistų eti
kos kodeksą. Buvo kalbama ir
apie būtinybę kuo skubiau pri
imti Seime spaudos, valstybės
tarnautojo ir daug kitų įsta
tymų.
Suvažiavime kalbas pasakė ir
premjeras Adolfas Šleževičius,
Seimo pirmininkas Česlovas
Juršėnas.
Lietuvos žurnalistų sąjungos
suvažiavimas priėmė rezoliuci
jas, pritariančias žurnalistų
siūlymui Eltą privatizuoti, o
Lietuvos Radijui ir Televizijai
tapti visuomenine. Suvažiavi
mas išrinko žurnalistų garbės
teismą ir vykdomąjį komitetą.
Vykdomojo komiteto pirminin
ku vėl išrinktas Rimgaudas Ei
lunavičius. Šiuo metu Lietuvos
žurnalistų Sąjunga jungia apie
1,200 narių.
Ignalinoje vėl veiks abu
reaktoriai

„Penktadienį vakare arba šeš
tadienio rytą minimaliu režimu
vėl pradės veikti Ignalinos Ato
minės Elektrinės antrasis blo
kas”, pasakė elektrinės gene
ralinis direktorius Viktoras Ševaldinas.
Antrasis atominės elektrinės
reaktorius buvo laikinai sustab
dytas vasario 25-osios vakare,
pastebėjus nedidelį radioakty
vių garų nuotėkį nenaudojamo
se antrojo reaktoriaus herme
tinėse patalpose. V. Ševaldinas
pasakė, kad, reaktorių ataušinus,
jokių įrangos gedimų ar kons
trukcijų įtrūkimų nerasta. Ra
dioaktyvūs garai į patalpą
pateko pro fiziškai susidėvė
jusias plienines reguliavimo
vožtuvų tarpines. Jos tuoj pat
buvo pakeistos naujomis.
„Tokias detales keičiame
kasmet planinių profilaktinių
remontų metu”, pasakė elek
trinės vadovas. Pirmąjį bloką pla
niniam profilaktiniam remontui
numatoma sustabdyti balandžio
4-ąją.
Įkurtas Motinos ir Vaiko
Sveikatos Fondas

Lietuvoje įkurtas Motinos ir
Vaiko Sveikatos Fondas. Jo pre
zidentu išrinktas žinomas vaikų
ligų specialistas, Vilniaus uni
versiteto profesorius Pranas Ši
mulis.
Naujoji organizacija rūpinsis
medicinos bei psichologine pa
galba vaikams, jų motinoms.
Tam fondas naudos rėmėjų lė
šas, labdara gautą medicinos
įrangą, aparatūrą, vaistus.
Motinos ir Vaiko Sveikatos
fondas padės įgyvendinti ir
Sveikatos apsaugos ministerijos
bei Pediatrų mokslo draugijos
parengtą sveikatingumo prog
ramą.
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Valstybė nedotuos pieno
pramonės

Lietuvos ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius, tęs
damas savo keliones po Lietu
vos rajonus, penktadienį su
kelių ministerijų vadovais lan
kėsi Biržų rajone.
Biržų akcinėje pieno bendro
vėje premjeras susitiko su ra
jono žemdirbiais, pristatančiais
pieną. Bendrovė pieno produk
tus tiekia taip pat ir Vilniui,
Kaunui, kitiems Lietuvos mies
tams, aptarnauja 550 parduotu
vių, turi partnerių užsienyje.
Skatindama žemdirbių suinte
resuotumą, bendrovė jiems
specialiai išleido naujas akcijas.
Už vieną pieno kilogramą gau
dami 4 centais mažiau, žemdir
biai už susikaupusią sumą galės
įsigyti bendrovės akcijų.
Ministras pirmininkas ne
sutiko su pasiūlymais duotuoti
pieno pramonę. Lietuviški pieno
produktai, sakė jis, yra ekspor
tuojami, tad, dotuojant jų
gamybą, būtų dotuojami užsie
nio pirkėjai. Lietuvos žemės
ūkis yra dotuojamas skiriant
lengvatinius kreditus, kuriems
nustatytos tik 5% metinės palū
kanos.
Tarptautinė konferencija
apie kultūros įtaką tautai

Kovo 5 d. Vilniuje prasideda
dviejų dienų tarptautinė konfe
rencija „Kultūra — tautos
būties pagrindas”. Ją rengia
Lietuvių Tautininkų Sąjunga ir
Konrado Adenauerio fondas.
Politikai, mokslininkai, meni
ninkai, visuomenės veikėjai iš
Lietuvos, Estijos ir Vokietijos
skaitys pranešimus apie tautos
kultūrą, šiuolaikines vertybes,
dvasines tautos atsparumo prie
laidas, švietimo reformą ir tau
tinės savimonės ugdymą,
kitomis temomis.
Numatyti Lietuvių tautinin
kų sąjungos pirmininko Riman
to Smetonos ir Konrado Aden
auerio fondo atstovybės Baltijos
šalyse vadovo Paulio Apinio
pasisakymai. Profesorius Bro
nislovas Kuzmickas skaitys
pranešimą „Tauta ir tautinė
kultūra atstatant demokratinę
valstybę”.

• Lietuvos Muzikos Akademi
joje kovo 4 d. įvyko naujojo jos
rektoriaus Juozo Antanavičiaus
inauguracija. Aukštosios mo
kyklos senatas profesorių, muzi
kologą, vienuoliką metų ėjusį
prorektoriaus pareigas J. Anta
navičių į šį postą išrinko sausio
14 dieną.

Specialus Jungtinių Tautų pasiuntinys Bosnijai Yasuši Akaši ir
Prancūzijos generolas Jean Cot, Jungtinių Tautų dalinių buvusioje
Jugoslavijoje vadas, kovo 3 d. vykusioje spaudos konferencijoje Zagreb,

Naujasis lito įstatymas
priešinasi Konstitucijai
Vilnius, vasario 22 d. — Lie
tuvos Krikščionių Demokratų
Partija išplatino pareiškimą,
kuriame nurodo, kad Seimo
daugumos pravestas „Lito pati
kimumo įstatymas” priešinasi
Konstitucijai ir kad LDDP juo
naudojasi tik savo ekonominės
politikos problemas paslėpti.
Kaip rašoma pirmininko Po
vilo Katiliaus pasirašytame pa
reiškime, „Šiuo įstatymu nu
matoma lito emisijos funkcijas
iš Lietuvos Banko perduoti Lito
komitetui ir Seimui, o litą
padaryti priklausomą nuo vie
nos svetimos valiutos.
Konstituciją nurodo, kar
emisijas vykdo Lietuvos
Bankas

Pareiškime rašoma: „Įstaty
mo projektas nesuderinamas u
Konstitucijos 125 ir 126 straip 3niais, kuriais nustatyta, k: d
Lietuvos pinigų emisiją vykuo
Lietuvos Bankas. Todėl Lietu
vos Banko konstitucinių pre
rogatyvų perdavimas Lito kon i
tetui ir Seimui būtų neteisėta 5.
Susiejus litą, kaip siūloma, s>u
viena svetima valiuta, faktišk ii
jis taptų tik kitos valstyb s
pinigų pakaitalu, o Lietuvos
Bankas — centrine pinigų kei
tykla”.
„Lito mechaniško susiejimo
su viena svetima valiuta planai
aiškinami poreikiu stabilizuotu
lito kursą, sustabdyti infliaciją,
sumažinti palūkanas už kredi
tus. Visuomenei žadama kad ši
priemonė sudarysianti sąlygas
atlyginimams ir gyvenimo ly
giui sparčiai kilti. Tačiau lito
kursas jau seniai yra stabilus, o
LDDP vyriausybė bei Lietuvos

žeikių įmonė perdirba iš „Lu
koil” gautą naftą, ir už tai
gauna pasilaikyti 20% pagamin
tų produktų.
Mažeikių įmonė galėtų per
Vilnius, kovo 3 d. (AGEP) - metus perdirbti 12 milijonų
Rusijos pareigūnai sustabdė naf tonų naftos, pernai įmonė per
tos įmonei „Lukoil” išduotos dirbo 3 milijonus tonų naftos.
licencijos eksportuoti naftą ir jos Lietuvoje naftos produktų pa
produktus galiojimą. Priežastys klausa sumažėjo tris kartus.
nepaaiškintos, tačiau užsimin Mažeikių įmonė dvi savaites
ta, kad koncernas „prasikalto”, nedirbo, nes buvo visiškai
dirbdamas su Baltijos šalimis. pripildyti gatavos produkcijos
Mažeikių įmonės direktorius rezervuarai. Visoje Lietuvoje
Bronislavas Vainora mano, kad benzinas atpigo ir vienas litras
jo įmonei tai neturės įtakos, nes kainuoja 0.74 lito. Vilniuje ben
iš „Lukoil” gaunama žaliava — zino kaina nesikeičia — 1 litas
ne eksportas. Pagal sutartį Ma- už litrą.

Rusija baudžia už
prekybą su Baltijos
šalimis

<

Banko valdyba turi pakanka
mai įgaliojimų bei priemonių jį
ir toliau palaikyti stabilų. Jau
spėjome įsitikinti, kad lito sta
bilumas pats savaime nesus
tabdo infliacijos ir nesumažina
palūkanų. Jeigu siūloma prie
monė iš tiesų būtų tokia veiks
minga lygiui kelti, tai dauguma
šalių ją pasinaudotų”.
LDDP nepaiso nurodytų
įstatymo pavojų

„Lietuvos Krikščionių De
mokratų Partijos valdyba mano,
kad minėtų tikslų reikia siekti,
parengiant ir nuosekliai vyk
dant ūkio pertvarkymus, re
miantis privačiu sektoriumi,
skatinant ūkininkus, smulkųjį
ir vidutinįjį verslą, o ne pavojin
gai eksperimentuojant litu”.
„Dauguma spaudoje pasisa
kiusių specialistų argumentuo
tai kritikavo siūlomą projektą,
atkreipė dėmesį į galimas nei
giamas pasekmes Lietuvai. Ta
čiau specialistų argumentai ir
net Lietuvos Banko nuomonė
Seime nebuvo aptariami. Savo
pozicijos nebuvo leista išdėstyti
ir Krikščionių Demokratų frak
cijai”.
„Seimui pateiktas tik naujas
emisijos mechanizmas, o nepa
teiktas su šiuo siūlymu neišven
giamai susįjusio bankų ir kredi
to sistemos reorganizavimo pro
jektas. Nepateikta visapusiško
pasekmių įvertinimo. Nepa
teikta oficialių prognozių, kaip
šis sprendimas atsilieps kainų
lygiui, ūkio subjektų finansinei
padėčiai, investicijoms, ekspor
tui, užsienio prekybos balansui,
gyventojų realioms pajamoms.
Neaišku, kokiu būdu bus sure
guliuotas prieštaravimas tarp
mechaniškai palaikomo lito
kurso ir nesustabdytos inflia
cijos. Nebuvo paaiškinta, kaip
šis sprendimas derinsis su Eu
ropos Sąjungos valiutinės in
tegracijos politika, kodėl litas
siejamas su viena valiuta, o ne
su Europos valiutų krepšeliu”.
LDDP įstatymu bando
prisidengti

„Mūsų nuomone, LDDP vy
riausybė šia priemone kaip
skydu mėgina prisidengti nuo
atsakomybės už ekonominės po
litikos rezultatus, kad galėtų
žmonių gyvenimo sunkumus
aiškinti kaip neišvengiamą lito

Vilnius, vasario 17 d. —
Vasario antrą savaitę Seimo
naujos frakcijos — Lietuvių
Tautininkų Sąjungos — atstovai
L. Milčius ir M. Treinys spaudos
konferencijoje pasakė, jog jų
partija Seime propaguos nuos
tatas, siūlančias reformuoti ūkį
(ypač jo agrarinį sektorių),
švietimą (ypač tautos savimonės
ugdymą), gins lietuvių teises pa
saulyje”. Pasak L. Milčiaus, jo
frakcija, „būdama konstrukty
vioje opozicijoje dabartinei Sei
mo daugumai ir jos suformuotai
vyriausybei, sieks, kad LDDP
valdymas būtų kuo trumpesnis,
o jos negatyvus poveikis tautos
ūkiui ir visuomenei — kuo ma
žesnis”.
M. Treinys, pažymėjęs, jog
tautininkai didelį dėmesį skiria
agrarinės politikos problemoms,
Kroatijoje, aiškino, jog prašė dar 10,000 priedinių kareivių norint
teigė,
kad dabartiniu metu di
išsaugoti paliaubas Bosnijoje.
džiausia problema šioje srityje
yra vadinamosios „žaliosios
zonos”. Tikrieji savininkai, anot
patikimumo užtikrinimo pasek Lietuvos gyventojų pečių”.
jo, negali atgauti savo žemės,
„Lietuvos Krikščionių Demo nes Seimo dauguma nori tą že
me. Tada vyriausybė dėl ūkio
kratų Partijos valdyba mano, mę priskirti sodybiniams skly
krizės tarsi būtų niekuo dėta.
Šią priemonę įgyvendinant, at kad LDDP, užuot eksperimenta pams ir parduoti tiems, kas ją
sirastų galimybė su LDDP susi vusi litu, turi nuosekliai plėtoti dabar naudoja.
Sprendžiant šią problemą, jo
jusioms grupuotėms pasipelny Lietuvos Bankų sistemą Euro
pos valstybių pavyzdžiu. Val nuomone, būtina surasti komp
ti”.
„Šio Lietuvai primetamo dyba pasisako prieš siūlomą romisą. M. Treinys siūlė savi
sprendimo tikrieji tikslai ir įstatymą ir pareiškia, kad visa ninkams pripažinti nuosavybės
pasekmių mastas netrukus pa atsakomybė už jo pasekmes teks teisę į žemę, o kitiems suteikti
aiškės. Viena aišku: jį diktuoja Respublikos prezidentui, minis galimybę tą žemę nuomoti.
ne Lietuvos interesai, o jo il trui pirmininkui ir Seimo
L. Milčiaus nuomone, šią
galaikės pasekmės guls ant LDDP frakcijai”.
problemą būtų galima spręsti,
pasiūlant savininkams piniginę
kompensaciją už žemę. „Tam
būtų galima panaudoti net kre
ditus”, sakė L. Milčius.
Paklaustas, ar jau pavyko ką
nors konkrečiai nuveikti,
Vilnius, vasario 24 d. — Jonas tarti. Be to, neaišku, kaip tokį įgyvendinant tautininkų iškeltą
Bobelis — Seimo Užsienio reika Lietuvos pareigūną traktuos pirmalaikių rinkimų idėją, L.
lų komiteto pirmininko sūnus, JAV vyriausybė. Taip pat neaiš Milčius sakė, kad dėl to dar
premjero Adolfo Šleževičiaus ku, kas kieno pavaldiniu bus: J. tebevyksta konsultacijos.
potvarkiu paskirtas valstybės Bobelis — A. Eidinto, ar atvirkš
konsultantu tarptautiniais čiai.
TRUMPAI
klausimais. Kaip rašo „Lietuvos
Jonas Bobelis „Tiesoje” spaus
rytas”, tai įvyko vasario 14 dintame pasikalbėjime tvirtina,
—- JBANC — Jungtinis Ame
dieną, po to, kai praėjusių metų kad jo paskyrimui neturėjo įta rikos Pabaltiečių Komitetas Va
Kalėdų atostogas A. Šleževičius kos tėvo postas. Apie tai, ar šingtone įsigijo elektroninio
su žmona praleido Kazio Bobe šiam paskyrimui įtakos turėjo pašto — vadinamo „e-mail” —
lio namuose Floridoje. „Lietu premjero A. Šleževičiaus atos adresą. Su šia nauja technika,
vos ryto” žiniomis, premjeras, togos Floridoje, Bobelis jaunes praneša JBANC, sumažės ryšių
vos grįžęs iš Floridos, stengėsi nysis nepasako nieko. .
su Baltijos šalimis išlaidos, tuo
įdarbinti Kazio Bobelio sūnų
pačiu ir pagreitinant susižinoji
Lietuvos misijoje prie Jungtinių
mą. JBANC galima pasiekti per
Pridėtosios vertės
Tautų, tačiau premjero pastan
kompiuterinį Internet tinklą
goms nepritarta Prezidentūroje.
mokestis pablogins šiuo numeriu: 000-6561109®
Kalbos apie Kazio Bobelio no
MCIMAIL.Com arba per MCI
gyvenimą
rus matyti savo sūnų Lietuvos
MAIL tinklą šiuo numeriu: 656
Vilnius, kovo 3 d. (AGEP) - 11O9@MCIMAIL.COM.
diplomatu netyla seniai. K. Bo
belio bičiulystės su užsienio rei Buvęs ministras pirmininkas,
— Lietuvos vyriausybė nu
kalų ministru Povilu Gyliu lai Pramonininkų konfederacijos
kais sūnus Jonas buvo įdarbin prezidentas, vienos didžiausių tarė nebeskatinti visų prekybos,
tas ministro patarėju. Tačiau po Lietuvos įmonių — Jonavos draudimo, teisinių paslaugų tei
skandalo dėl ambasadoriaus S. „Azoto” — vadovas Bronislovas kimo ir investicinių bendrovių
Lozoraičio atšaukimo iš Va Lubys pareiškė, kad, įsigalėjus veiklos. Nuo balandžio 1 d. šia
šingtono ir nepavykus ten pa pridėtosios vertės mokesčiui, veikla užsiimančioms įmonėms
skirti K. Bobelio proteguojamo žmonių gyvenimas pablogės nebus taikomos 50%-70% nuo
laidos, mokant pelno bei pajamų
Vytauto Čekanausko, Jonas Bo trečdaliu.
Ministras pirmininkas Adol mokesčius.
belis iš tų pareigų pasitraukė,
o jo tėvo ir P. Gylio santykiai fas Šleževičius B. Lubio teiginį
— Lietuvoje vis dar sninga.
pavadino pesimistiniu, nerealiu Dienomis oro temperatūra pa
atvėso.
Nepavyko Jonui Bobeliui įsi ir nepagrįstu konkrečiais skai kyla iki maždaug -5 C (23 F)
darbinti ambasadoje Vašingto čiais. Ministras pirmininkas laipsnių. Užmiesčio keliai sun
ne, ten paskyrus ambasadoriu sutinka, kad kainos kils, tačiau kiai pravažiuojami. Pranašau
mi Alfonsą Eidintą. Beje, J. Bo vyriausybė ketina jas kompen jama, kad savaitgalį atšils,
belis dirbo ir apmokamu VLIK- suoti, sumažindama gyventojų tačiau kartu su šlapdriba.
o darbuotoju, kai šiai organi pajamų mokestį, didindama biu
zacijai vadovavo Kazys Bobelis. džetinių įstaigų darbuotojų
KALENDORIUS
Tačiau, matyt, rašo „Lietuvos atlyginimus bei pensijas.
Pasak pramonės ir prekybos
rytas”, rūpestingas tėvas ne
Kovo 5 d.: Liucijus, Adrijoatsisakė ketinimų surasti sūnui ministro Kazio Klimašausko,
nas,
Virgilijus, Vydotas, Giedrė.
vyriausybė
jau
ruošia
poįsta

darbą. Į Floridą pakvietė prem
Kovo
6 d.: 3 Gavėnios sekma
jerą, ir štai atomazga: Jonas tyminius aktus, kurie turėtų
dienis.
Gerasimas,
Kolete, Rožė,
Bobelis valstybės patarėjas. sušvelninti pridėtosios vertės
Maža to, „Tiesoje” spausdin mokesčio pasekmes — neapmo Raminta, Norvilas.
Kovo 7 d.: Šv. Perpetua ir
tame pasikalbėjime jis dar pasi kestinti energetikos žaliavų,
Felicita; Rimtautas, Vaidilutė.
giria, jog dirbs Vašingtone kar atidėti mokesčio mokėjimą už
Dainininkė Antanina Damb
kitas žaliavas. Iki 1995 metų
tu su ambasadorium Eidintu.
„Lietuvos ryto” žiniomis, Už sausio 1 dienos nebus apmo rauskaitė gimė 1905 metais.
Kovo 8 d.: Šv. Jonas Dievo;
sienio reikalų ministerija buvo kestintos gyventojams tiekia
Beata, Kovas, Vaižgantas,
nustebinta tokių Jono Bobelio mos dujos, vanduo, elektra bei
Gaudvilė.
ketinimų ir nesiruošia jiems pri šiluma.

Kazys Bobelis rūpinasi
sūnumi

2
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IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO
Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

SV. KAZIMIERAS SKAIDRUS MŪSŲ
GYVENIMUI ŠVYTURYS
Vienu metu popiežius buvo
pavedęs Italijos vyskupui Za
charijui Ferrero ištirti šv. Ka
zimiero gyvenimą. Po nuošir
džių tyrinėjimų jis pareiškė:
„Tesididžiuoja Lietuva, kurios
kunigaikštis jis yra. Tesidžiau
gia Vilnius, kur ilsisi Jo šven
tas kūnas”.
1984 metais mes plačiai minė
jome šv. Kazimiero mirties 500
metų sukaktį, o šiemet jau yra
510 m. sukaktis — nauja proga
tą mūsų didįjį dvasios galiūną
prisiminti.
Mažos tautos didžioji stiprybė
yra gaji, gyva dvasia, stiprina
ma didžiausiais krikščionybės
idealais. Net kruvinieji ateisti
niai mūsų tautos genocido vyk
dytojai komunistai, kurie nieko
nepaisė, visgi bijojo tų žmonių,
kurie nebijo mirti, o tokią didžią
stiprybę teikia nuoširdus tikė
jimas, kurio ugdymo veiksniu
gali būti šv. Kazimiero pavyz
dys. Arkivyskupas J. Skvirec
kas, kaip liudija kun. St. Yla,
yra pareiškęs: „šv. Kazimieras
laikytinas pirmuoju Lietuvos
ateitininku, nes labiausiai siekė
viską atnaujinti Kristuje”.
Šv. Kazimieru labai domėjosi
mūsų istorikas prof. Z. Ivinskis,
istorikai S. Sužiedėlis, V. Liule
vičius, P. Rabikauskas, rašė
apie tą didįjį lietuvį šventąjį
straipsnius ir knygas.
Šv. Kazimieras yra buvęs
įkvėpimu ir lietuviams dailinin
kams. Jau liaudies skulptoriai
kiek yra sukūrę šv. Kazimiero
statulėlių. Dar 1928 m. dail. J.
Zikaras sukūrė skulptūrą. Šv.
Kazimiero atvaizdą kūrė grafi
kas V. Bičiūnas, tapytoja I.

Brazdžionienė, skulptorius J.
Dagys, tapytojas V. Dilka, dail.
A. Galdikas (pranciškonams
Brooklyne), dail. N. Palubinskienė, dail. J. Paukštienė, dail.
V. Petravičius, I. Pocienė, Ign.
Šlapelis (Hanau stovyklos kop
lyčiai) ir dar daugelis kitų me
nininkų.
šv. Kazimiero garbei mūsų
poetai kūrė eilėraščius: Mairo
nis, B. Brazdžionis, K. Bradūnas
St. Yla, K. Grigaitytė, P. Jur
kus, J. Vačiūnienė ir kiti vadin
dami Jį „Žiedu” laukų Lietuvos.
Prie jo meldėsi „suklupę ant
viešojo kelio po savo našta”.
Jei mūsų istorikai, meninin
kai, poetai taip garbina šv.
Kazimierą, turime pasekti jų
pavyzdžiu. Karaliaus dvaro pra
banga nesugadino mūsų šven
tojo. Jis mylėjo Dievą, rašė him
nus Marijai, mylėjo bažnyčią ir
maldą, padėjo varguomenei.
Kai jis sunkiai sirgo, ano laiko
gydytojai patarė jam vesti, bet
skaistybė jam buvo brangesnė
už pačią gyvybę.
Sekime jo pavyzdžiu, gilinki
mės į jo gyvenimą, jo vardu
krikštykime naujagimius, kad
jie turėtų pavyzdį ir užtarėją
danguje. Prisiminkime St. Šal
kauskio žodžius: „Kiekvieną
kartą, kai mes parodome abejin
gumą asmeniniam tobulumui,
kiekvieną kartą, kai mūsų prie
monės nesutaria su mūsų kil
niausiais religiniais idealais —
mes turime plačiai suprantamo
farizeizmo apraišką, nes kiek
vieną kartą yra prieštaravimo
tarp to, ką skelbia mūsų lūpos
ir to, kas mes iš tikrųjų esame”.
Juozas Prunskis

ŠALČIO IŠDAIGOS IR PADARINIAI
ATEITININKŲ NAMUOSE
Senokai bebuvo rašyta apie
Ateitininkų namų priežiūros
rūpesčius. Skelbta tik apie
renginius, kurie ten vyksta, bet
užmiršta kasdieniai rūpesčiai.
Kai lapkričio mėn. buvo izo
liuotos namų lubos virš antro
aukšto, pripučiant arti 6-8" va
tinės medžiagos, manyta, kad
namai tikrai apsaugoti nuo šal
čio, bet pasirodė kitaip. Tiesa,

„LIETUVOS ATEITIS”
Lietuvos ateitininkai jaučia
atsakomybę sustiprinti lietu
vius dvasiškai,o ypač jaunimą.
Toks susidarė įspūdis, klau
santis Lietuvos Ateitininkų
valdybos nario kun. Rimo
Gudelio kalbos, jo apsilankymo
metu Čikagoje. Jau ne pirmą
kartą iškilo diskusijos apie gali
mybę Lietuvoje leisti žurnalą
panašų į „Ateitį”. Nesinorėta iš
traukti iš po kojų išeivijoje iš
saugotą ir puoselėtą „Ateitį” iš
pajėgių rankų. Tačiau yra
aišku, kad Lietuvai labai reikia
katalikiškos pakraipos žurnalo.
Galvojama, kad „Lietuvos Atei
tis” gali užpildyti tokią spragą.
Lietuvos ateitis — jaunimas ir
žurnalas, bent dalinai, taikytas
jam. Žurnalo redagavimas ir
administravimas Lietuvos atei
tininkų jau suplanuotas. Buvo
siūloma, kad vienas žurnalo
numeris būtų skirtas Atei
tininkų Kongreso pažymėjimui.
Įdomu, kaip derinsis norai ir
realybė.
R. K.

kambarių aplinka ir jaukumas
gyventojams pagerėjo, bet sau
sio mėnesį temperatūrai nukri
tus iki —25°F, neišvengta van
dens ir papildomo šildymo
vamzdžių susprogimo. Didelių
nuostolių nepadaryta, bet P.
Kazlauskui ir A. Pargauskui su
p. Diemer pagalba, porą dienų
teko pasidarbuoti sugadinimus
taisant. Gerai, kad sugadinta
tik rūsio šildymo sistema, kuri
galėjo būti atjungti ir „aplopy
ta”, Pagrindinė šildymo sistema
nepaliesta. Gamta lyg ir atsikeršijo už izoliacijos įdėjimą.
Prieš žemei sušąlant, buvo pa
ruošta vieta ir užpilta akmenų
skalda papildomam mašinų pa
statymui aikštelėms. Pavasarį
aikštelės ir kelias numatomas
išasfaltuoti. Tada Ateitininkų
namai turės vietos maždaug 75
automobilių pastatymui.
Darbus paslaugiai atlieka
Petras Lieponis, kuris veda ir
gretimai esančio „Castlewood
estates” žemės darbus. P. Lie
ponis mielai pasitarnauja mūsų
įvažiavimo ir automobilių aikš
telės sniego nuvalyme. Ateiti
ninkų namai širdingai jam dė
kingi.
A Pargauskas
MŪSŲ GERADARIAI

Algiui Ankui ir Aldonai Ankienei, „Baltic” kepyklos savi
ninkams, už paaukotus pyragus
ateitininkų namams ten
vykusių rekolekcijų metu,
rengėjai nuoširdžiai dėkoja.

AUDRIUI POLIKAIČIUI DAKTARO LAIPSNIS
Kas nepažįsta Audriaus Polikaičio, aukšto, šviesių plaukų
jaunuolio, kurio rankose akor
deonas išgauna tokias ritmiškas
melodijas, kad verste verčia
kiekvieną jungtis į bendrą
dainą. Vasaromis jis dažnai ma
tomas Dainavos stovyklavietėje,
kur vadovauja dainoms, moko
jaunuosius stovyklautojus. Jis
— „Grandies” šokių ansamblio
muzikos vadovas, akordeonistas
ir šokėjas, jis ir Dainavos an
samblio chormeisteris. Kas
Audriaus geriau nepažintų,
tikrai manytų, kad jis yra muzi
kas, ne tik iš širdies, bet ir iš
profesijos.
Tačiau jo profesija beveik
nieko bendro neturi su muzika.
Audrius Polikaitis yra elektros
inžinierius, o nuo 1993 gruodžio
20 prie jo pavardės buvo pridė
tos dar trys raidės — Ph.D. Tą
dieną Illinois Institute of
Technology Audriui Polikaičiui
suteikė daktaro laipsnį. Šiai
reikšmingai progai pažymėti,
vasario 19 d. Ateitininkų
namuose, Lemonte, Audriaus
tėvai — Irena ir Juozas Polikaičiai — suruošė jaukų pobūvį,
kuriame dalyvavo arti 100
dalyvių, didžiausia dalimi
jaunimo. Naujajam mokslo
daktarui skirti sveikinimo žo
džiai iš jo kolegų, bendradarbių,
artimųjų draugų bei studentų ir
moksleivių ateitininkų buvo
nuoširdūs ir pilni gražiausių
linkėjimų.

Audrius Polikaitis gimė Čika
goje. 1984 metais baigęs Br.
Rice katalikų gimnaziją, pra
dėjo elektros inžinerijos studijas
Illinois Institute of Technology,
kur 1988 m. gavo bakalaurą,
1989 m. — magistrą, o dabar
savo studijas papuošė ir dokto
ratu. Mokslinius tyrinėjimus ir
disertaciją, besiruošdamas
doktoratui, Audrius Polikaitis
atliko Pritzker Institute of
Medical Engineering, Ilinojaus
Technologijos instituto pa
dalinyje. Jo apgintoje diser
tacijoje (gana ilgu moksliniu
pavadinimu) nagrinėjami nau
ji technologijos panaudojimo bū
dai ir pritaikymas širdies arit
mijų atvejais. Tad atrodo, kad
toje disertacijoe sujungta ir
technika, ir medicina, ir gal net
muzika (širdies ritmai).
Mokslo srityje Audrius pri
klauso kelioms profesinėms or
ganizacijoms, yra kalbėjęs įvai
riuose suvažiavimuose, jo
straipsniai buvo išspausdinti
profesiniuose žurnaluose.
Tačiau šalia savo profesinio
darbo jis visada randa laiko ir
lietuviškai veiklai. Kitaip ir
negali būti. Juk, užaugęs
puikioje lietuviškoje šeimoje,
Audrius baigė Kristijono Do
nelaičio lituanistinę mokyklą,
vėliau ir Pedagoginį lituanis
tikos institutą. Kurį laiką dės
tė dainavimą K. Donelaičio mo
kykloje. Didelį savo įnašą
Audrius yra atidavęs ateiti-

ĮDOMIOS SVARSTYBOS ČIKAGOS
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ
SUSIRINKIME
Sekmadienį, vasario 13 d.,
Ateitininkų namuose, Lemonte,
įvyko trečias Ateitininkų Send
raugių Čikagos skyriaus
susirinkimas. Daugiau negu 50
asmenų dalyvavo susirinkime,
kuriame buvo nagrinėjamas
klausimas: „Kokia yra Katali
kų Bažnyčios įtaka mūsų
kasdieniame gyvenime?
Dr. Edmondas Saliklis tarė
įvadinį žodį. Jis pranešė, kad
Sendraugių ateitininkų Čikagos
skyriaus valdyba galutinai
sudaryta; ją sudaro: Daina
Kamantaitė-Čyvienė, Vilija
Dėdinaitė, dr. Petras Kisielius,
Jr., Rūta Končiūtė-Saliklienė ir
dr. Edmondas Saliklis. Buvo
išklausytas pranešimas apie
iždą, ateities veiklos planų ap
tarimas.
Pagrindinę susirinkimo dalį
apėmė simpoziumo narių nagri
nėjimas aukščiau minėto klau
simo. Simpoziumo nariai buvo
Aldona Kamantienė, Kastytis
Šoliūnas ir Danutė Kunčas-Žemaitaitienė.
Aldona Kamantienė nagrinėjo
moralinių sprendimų problemą,
ir kaip žmogus gali suformuoti
inteligentišką katalikišką sąži
nę. Ji pažymėjo, kad esame Die
vo tauta, kad esame pašaukti
būti šventais. Mūsų pareiga
skaityti katalikišką spaudą,
dalyvauti arkivyskupijos ruo
šiamose konferencijose. Ji pa
brėžė, kad yra svarbu atidžiai
perskaityti Švento Tėvo žodžius,
kad žmogaus politinė veikla
turėtų derintis su katalikų
ideologija. A. Kamantienė jau
čia, kad katalikams yra svarbu
susipažinti su „New Age Movement”, kuris yra labai paplitęs,
ir, jos nuomone, pavojingas ju
dėjimas. Kelios katalikų rašyto
jų išleistos knygos apibūdina šį
judėjimą.
Kastytis Šoliūnas pastebėjo,
kad daug socialinių problemų
kyla iš silpnų šeimų. Jis teigė,
kad šeima turėtų bendrauti
maldoje ir kartu dalyvauti savo
parapijos gyvenime. Jo nuomo
ne yra rimtų pavojų tiems,
kurie, nusisuka nuo Bažnyčios
nurodyto kelio.
Danutė Žemaitaitienė nuošir

džiai prabilo, kad turime pil
niau atsiverti Kristui, kad baž
nyčios dvasinis turtas yra gilus
ir galingas, kad mes dažnai per
mažai giname savo mistinę tra
diciją. Ji siūlė naudoti asketiš
kus atsisakymus, kaip dvasinį
pratimą, ir per kasdienius ken
tėjimus galime giliau suprasti
tikrą meilės reikšmę. Ji siūlė
tėvams pakalbėti su savo vai
kais apie Gavėnią, kad net ir
maži vaikučiai galėtų ko nors
atsisakyti per šį apmąstymo ir
maldos laikotarpį.
Po įdomių ir gyvų diskusijų,
visi kalbėtojai davė konkrečius
pasiūlymų kaip galime dvasi
niai praturtėti per šią Gavėnią.
Išsiskirstėme pilni naujų jėgų
ir minčių.
Čikagos ateitininkai sendrau
giai yra gyva, dinamiška, sėk
mingai veikianti organizacija.
Džiaugiamės, kad žmonės daly
vauja mūsų programose ir lau
kiame įsijungiant daugiau
bendraminčių .bičiulių.
Rūta Končiūtė-Saliklienė

TRADICINIAI VELYKŲ
ŠOKIAI

Tradiciniai Velykų šokiai
Velykų dieną (balandžio 3 d.)
vyks Lietuvių centre, Lemonte.
Rengėjai — Čikagos studentai
ateitininkai kviečia visą
lietuvišką jaunimą dalyvauti.
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Dr. Audrius Polikaitis

ninkams, priklausydamas tai
organizacijai nuo pat vaikystės.
Buvo Lipniūno vardo mokslei
vių ateitininkų kuopos pirmi
ninkas, vėliau — aktyvus Čika
gos studentų ateitininkų drau
govės narys. Nuo 1989 metų
yra Moksleivių ateitininkų
sąjungos Centro valdybos pir
mininkas. Neveltui, tad, ir
pobūvio metu, pagerbiant jį su
daktaro laipsniu, jaunieji
moksleiviai ateitininkai —
Jolanda, Vilija ir Rimas —
Lipniūno kp. nariai sveikino jį
nuoširdžiais žodžiais.
Prie šių sveikinimų jungiasi ir
visi kiti, linkėdami mielam dak
tarui Audriui sėkmės savo
profesijoje ir nenuilstančio
idealizmo lietuviškoje veikloje.
J. Baužys
DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas
5540 S. Pulaski Rd. Tel. (31 Z) 585-2802
Pirm., antr., penkt. 9 v.r.—3 v.p.p.
ketv. 10 v.r.—7 v.p.p., trečd.,
šešt. 10 v.r—2 v. p.p.
Susitartimo nereikia trečd. ir šeštd.
Sumokama po vizito

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
15300 VVest Avė., Orland Park
708-349-8100
10 W. Martin, Napervllle
708-355-8776
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
4149 W. 63rd St.
Tel. (1-312) 735-7709
217 E. 127st St.
Lemont, IL 60439
Tel. 815-723-0353
Pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills
Tel. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Tel. (1-312) 767-7575
5780 Archer Avė.
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.)
Valandos pagal susitarimą

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
Chicago Ridge Med. Center
9830 S. Rldgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415
708-636-6622
4149 W. 63rd St.
312-735-7709
Chicago, IL
i ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE :
Skausmo gydymo specialistai

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
Chicago 312-726-4200
Elgin 708-622-1212
McHenry 815-344-5000, ext 6506

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

SUTEIKTAS KAUNO
MIESTO GARBĖS
PILIEČIO VARDAS

Gruodžio 28 d. Kauno arkivys
kupijos kurijos rūmuose kar
dinolui Vincentui Sladkevičiui
miesto valdžios atstovai įteikė
Kauno miesto garbės piliečio
liudijimą ir medalį. Įteikimo
ceremonijoje dalyvavo miesto
Tarybos pirmininkas V. Grinis,
meras A. Račkauskas, Kultūros
ir švietimo skyriaus vedėjas S.
Randis, Restitucijos pakomisijos
pirmininkas deputatas K. Igna
tavičius.

9760 S. Kedzie

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

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA
10442 W. Cermak Rd.
VVestchester, IL 60153
Tel. 708-531-1113

Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES
DR. BOB DOKHANCHI
Dantų Gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W. 59 St., Chicago, IL
Tel. 312-735-5556
4707 S. Gilbert, LaGrange, IL
Tel. 708-352-4487

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams 14 metų 3 mėn.
JAV.......................
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• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Juos grąžina
tik iš anksto susitarus. Redakcija
už skelbimų turinį neatsako.
Skelbimų kainos prisiunčiamos
gavus prašymą.

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ

DR. VILIUS MIKAITIS

DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Main St.
Mattesson, IL 60443
Tel. 708-748-0033
Valandos pagal susitarimą

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Family Medical Cllnlc
15505—127 St., Lemont, IL 60439
Priklauso Palos Community Hospital ir
Silver Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tet. (708) 257-2265

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA
VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Rez. (1-312) 778-7679
Kab. (1-312) 582-0221
Valandos susitarus

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4547 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
labai žemą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
7915 W. 171st
Tinley Park, IL 60477
(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą
Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
-CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (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. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.

6132 S. Kedzie Avė., 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 Avė Hickory Hills. IL
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 v v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai p.p

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

DR. VILIJA KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA
7271 S. Hariem, tel. 708-594-0400
Bridgvievv, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia j vakarus nuo Hariem Avė.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.
Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie
Vai : antr 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šeštd. pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
2454 W. 71 st Street
(312) 434-2123
Pirm 2-7. Antr ir
ketv. 9-12 Penkt. 2-7

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

Kab. tel. (1-312) 586-3166
Namų (708) 381-3772

DR. S. LAL

DR. FRANCIS MAŽEIKA

DR. PETRAS ŽLIOBA

Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4
6-9. antr 12-6. penkt 10-12: t 6

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 VVest 63rd Street
Vai : pirm. antr., ketv. ir penkt. 3-6;
Šeštadieniais pagal susitarimą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4295 W. 63rd St.

Rimties valandėlė

Danutė Bindokienė

ĮSAKYMAI IŠ MEILĖS
Šį sekmadienį girdime ant Si
najaus kalno duotus dešimt Die
vo įsakymų (Išėjimo 20:1-17), ir
tie įsakymai — trumpi, drūti.
Pirmieji trys yra apie pareigas
Dievui, kiti septyni nurodo tei
singą elgesį su žmonėmis. Visi
šie įsakymai yra duoti suaugu
siems žmonėms — tad įsakymas
gerbti savo tėvą ir motiną
nurodo suaugusiems vaikams,
kokio elgesio Dievas reikalauja
su savo senais tėvais, kai jie
vaikams jau nebereikalingi
kaip pastogės ir aprūpinimo
užtikrintojai, o priešingai —
patys tampa reikaling , jei dar
ne globos, tai bent pagarbos.
Ypač Amerikoje užaugusieji,
kurie išmokome aukščiau už
viską vertinti asmenišką laisvę,
nelengvai susitaikome su min
timi, kad mums būtų įsakinėja
ma. Įsakymai suvaržo mūsų
laisvę, tad labai atsargiai juos
vertiname prieš juos priimdami,
kaip mums galiojančius. Tačiau
įsakymai tampa visiems
naudingiausi, tiesiog palaimos
versmė, kaip tik tada, kai jie
galioja lygiai visiems žmonėms.
Tik tuomet jie padeda sukurti
stiprią, pastovią visuomenę, ku
rios kiekvienas narys tikrai yra
laisvas siekti gerų savo troški
mų, kurių įvykdymas kilnina
visuomenę. Šiandieninėje Lietu
voje jau aiškiai matoma, kad
teisėti įstatymai tampa apsun
kinimu tik tuomet, kai jie nėra
lygiai taikomi visiems žmo
nėms: kai visuomenėje yra val
dančioji klasė, kurios įstatymų
nesilaikymo kainą turi apmokė
ti valdymo galios neturintieji.

Žodis „įsakymas” gali nema
loniai nuteikti, nes už jo glūdi
ir sankcijų — bausmės grėsmė,
tad „įsakymas” dvelkia prievar
ta. Bet tai išsivystė visur, kur
žmonės pamatė kai kurių pa
grindinių elgesio dėsnių svarbu
mą visuomenės gerovei ir norėjo
užtikrinti, kad visi jų laikytųsi
Šventraščio Kunigų (Leviticus)
ir Pakartoto Įstatymo (Deuteronomy) knygose skaitome, jau iš
šių įsakymų išsivysčiusius,
daugybę smulkesnių nurodymų,
kaip Dievo pasirinktosios tautos
žmonės turi gyventi, ir už įvai
rius prasižengimus numatytas
bausmes, kad įsakymai būtų
vienodai taikomi visiems. Tad,
kai niekur neprasilenkiama nei
su įsakymų raide, nei su dvasia
jie neša žmonėms palaimą.
Bet problema kaip tik ta, kad
žmogus jaučia traukimą ne vien
į gėrį, bet ir į „padarymą išim
čių sau”, jei ne tiesiog į blogį. Ir
tuomet, kad Dievo įdiegti pa

grindinės moralės dėsniai galė
tų visuotiniai veikti, jau reikia
ko nors, kas padėtų žmogui atsi
spirti tam polinkiui. Kai žmonės
kuria įsakymus, jie nustato ir
bausmę už laužymą. Dievas, ta
čiau, juos davė meilės kontekste.
Duodamas Dešimt savo įsaky
mų Sinajaus kalne, Dievas per
Mozę priminė žmonėms: „Aš esu
Viešpats, tavo Dievas, kuris ta
ve išvedė iš Egipto, iš vergovės
namų”. Šiuos įsakymus duoda
Dievas, kuris išgelbėjo savo tau
tą iš vergovės ir toliau nori ją
apsaugoti; tuo šie įsakymai ir
skiriasi nuo svetimų dievų įsa
kymų. Be to, Dievas žmonėms
primena: „tiems, kurie myli
mane ir laikosi mano įsakymų,
aš Dievas, kuris tūkstančiams
rodo malonę”.
Meilė padaro, kad kiekvienas,
net ir mažiausias, mylimojo as
mens noras mylinčiajam tampa
dar net labiau įpareigojantis ne
gu įsakymas iš noro mylimajam
padaryti kiekvieną galimą ma
lonumą, suteikti kiek galint
daugiau gėrio.
Tai buvo Jėzaus motyvacija,
kai jis pradėjo savo darbą:
kviesti žmones atgal į jau Sena
jame Testamente Dievo padary
tą Sandorą su žmonėmis, ku
rios pagrindas buvo abipusė,
laisvai duodama meilė, nesta
tanti sąlygų, o einanti ten, kur
ves meilė, kur ves noras sutai
kyti savo mylimus žmones su vi
so gėrio šaltiniu Dievu Tėvu.
Jėzų ši meilė nuvedė prie kry
žiaus. Anot šv. Pauliaus (1 Kor
1:22-25), tai papiktino žydus,
kurie tikėjosi, kad Dievas ne
leistų savo Sūnui numirti, ste
buklingai neišgelbėjęs jo nuo
kryžiaus. Graikų, kurie vertino
žmogišką išmintį, tokia „pa
kvaišusi” meilė — atvedusi jau
ną, įtakingą, gerą žmogų į nu
sikaltėlio mirtį — taip pat neįti
kino. Bet tiems, kurie supran
ta begalinę, iki mirties pasiau
kojančią meilę, nukryžiuotasis
Kristus yra „Dievo galybė ir
išmintis”.
Apie tokia Dievo Tėvo meile
degantį Kristų girdime ir šio
sekmadienio Evangelijoje (Jono
2:13-25), kai jis iš šventyklos iš
varo prekiautojus gyvuliais au
koms šventykloje, nes jie net ir
šią paskutinę vietą, kur turėtų
rūpintis Dievo valios vykdymu,
paverčia dar viena prekyviete
asmeniškam turtui krauti. Žy
dų vadai paprašė stebuklo, kaip
įrodymo, kad jis turi teisę taip
elgtis. Jėzus jei ne jiems, tai sau
priminė, jog visu savimi ir savo
gyvenimu jis yra pašvęstas Die
vo meilės žmonėms vykdymui,

REQUIEM TĖVUI IR JO
DRAUGAMS
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Vilniaus LAF štabo karininkų areštai vyko 1941 m.
birželio 12-14 d. Birželio 12 d. areštavo kpt. Kilių, 13
d. — gen. št. mjr. V. Bulvičių.
Gegužės pradžioje karas tarp Vokietijos ir SSRS,
kaip buvo tikėtasi ir ruoštasi, neprasidėjo. Gegužės 25
d. lietuviški kariuomenės daliniai išvyko į vasaros
stovyklas. Rusų vadovybė 29 teritoriniu šaulių korpu
su nepasitikėjo. Todėl divizijų kariai buvo išsiųsti į du
poligonus: 184 šaulių divizija — į Varėnos, 179 — į Švenčionėlių-Pabradės (Pažeimenės) poligoną.
Birželio 14 d. kai kurie karininkai buvo susodinti į
sunkvežimį vykti į „pasitarimą”. Tarp jų buvo kapitonai
J. Vabalas ir I. Andriūnas, leitenantai J. Sadzevičius
ir A. Vainoris. Pakeliui jie buvo staiga apsupti ir nu
ginkluoti. Surištomis rankomis sumesti į sunkvežimį
ir atvežti į Vilniaus NKVD požemius. Kapitonui
Gužaičiui prieš pat areštą pavyko pabėgti. Raudonarmie
tis komjaunuolis kapitoną įspėjo, kad yra įsakymas jį
sekti ir planuojama areštuoti „už sabotažą”.
Vilniaus NKVD požemiuose

1992 m. lapkričio 17 d. Maskvos laikraštis „Izvestija” pacitavo šiurpų dokumentą-šifrogramą, kurią
1939.01.10 VKP(b) CK slaptai išsiuntinėjo visiems

Metų našta ir
jaunatviškas veržlumas

1989 m. kovo 4 d. įvyko iškilmingas šv. Kazimiero relikvijų perkėlimas į Vilniaus arkikatedrą.

LENKIJOS LIETUVIŲ
VARGAI
KAZYS BARONAS

Mūsų korespondentas Europoje

ir slovakų, tad ir jų balsai
stipriau girdimi.
Užkirsti kelią piktnaudžia
vimui arba kokiam nors tauti
nių mažumų diskriminavimui
valdžia gali tik įstatymu dėl
tautinių mažumų teisių ir pa
reigų. Tokio įstatymo būtinumą
įrodinėjo lietuvis E. Petruške
vičius. Tokio įstatymo pavyz
džiu gali būti įstatymas dėl
tautinių mažumų, išleistas 1993
m. vasarą Vengrijoje. Susirin
kime dalyvavęs Jacek Kurow
pažadėjo, kad toks įstatymas
greitai bus parengtas ir per
duotas svarstyti Lenkijos sei-.
mui. Tai nebuvo tuščiažodžia
vimas, Lenkijos seimo tautinių
mažumų parlamentarinė komi
sija jau sudarė komitetą pro
jektui rengti. Į tą komitetą
pakviestas ir lietuvių atstovas
- dr. Bronius Makauskas.
Lenkijos Lietuvių B-nės Tary
bos suvažiavimas buvo sušauk
tas Seinuose, Jame pranešimus
apie darbo gaires pranešė LLBnės tarybos pirm. dr. Bronius
Makauskas. Kalbėdamas poli
tiniais klausimais, jis pasakė,
kad keičiasi valstybės požiūris
į tautines mažumas. Galbūt su
lauksime tautinių mažumų įsta
tymo. Helsinkio komitetas,
ir jei jie jį sunaikins, jis prisi kurio darbuose jis dalyvauja,
rengia įstatymo projektą. Jame
kels.
Jo kryžiumi ir jo meile ir mes numatyta 460 Lenkijos seimo
narių, 20 vietų paskiriant tau
remiame savo tikėjimą.
tinių
mažumų atstovams. Tai
Aldona Zailskaitė
Pereitų metų gruodžio mėn.
Varšuvoje įvyko tautinių mažu
mų atstovų posėdis su Lenkijos
kultūros ir meno min. Kazimie
ru Dejmeku. Lietuvių organiza
cijoms atstovavo šv. Kazimiero
d-jos pirm. Vytautas Grigutis,
Lenkijos lietuvių draugijai
Algirdas Vektorius ir Eugenijus
Petruškevičius. Įdomu, kodėl į
posėdį nebuvo pakviestas LLBnės atstovas, kadangi ši orga
nizacija jungia visus Lenkijos
lietuvius?
Pasikalbėjimas nieko naujo
neįnešė į tautinių mažumų
gyvenimą Lenkijoje. Posėdį
galim drąsiai pavadinti trafa
retu. Tik žydai ir gudai pasi
džiaugė suruoštais kultūriniais
renginiais, kurie turėjo ir po
litinį atspalvį. Kiek pagerėjo
vokiečių mažumos padėtis, lei
džiant laikraštį „Hoffnung”
(Viltis), gaunant radijo valan
dėlę, tačiau lietuvių ir slovakų
padėtis paliko ta pati, kadangi
miestuose ir valsčiuose tautinę
politiką formuoja ne vyriausy
bė, bet žemo rango pareigūnai,
darydami viską savo nuožiūra.
Iš kitos pusės, ukrainiečių, gudų
ir vokiečių bendruomenės yra
žymiai gausingesnės už lietuvių

respublikų kompartijos CK sekretoriams, sričių komi
tetų sekretoriams ir vidaus reikalų komisarams:
,,VKP(b) aiškina, kad nuo 1937 metų VKP(b) CK
leido naudoti NKVD praktikoje fizinį poveikį. VKP(b)
CK mano, kad fizinio poveikio metodą būtina taikyti
ir ateityje aiškių, nepersiauklėjusių liaudies priešų
atžvilgiu, kaip visiškai teisingą ir tikslingą metodą”.
Kas tas „fizinis poveikis”? NKVD praktikoje tai
reiškia mušti gumine lazda per nugarą ir vidurius iki
sąmonės netekimo, tam tikromis apyrankėmis spausti
surakintas rankas, tam tikrais varžtais spausti vidurinę
nosies kremzlę iki pradeda plūsti kraujas, adatomis
badyti panages, lupinėti nagus ar net odą nuo rankų,
sukinėti ir laužyti blauzdikaulius ir rankų kaulus, tam
tikrais spaustuvais spausti vyrų lyties organus, kankinti
elektros srove ir pan. Tokius fizinio poveikio metodus
naudojo Stalino-Berijos NKVD ir Lietuvoje. Juos patyrė
ir areštuotieji LAF vyrai. Tardymo protokoluose budelių
darbo metodai, aišku, neužfiksuoti. Yra likęs tik Biru
tės Nasevičienės užrašytas pasakojimas, kaip tardė jos
vyrą:
•
„Tardė ilgai. Pirmojo tardymo metu spaudžiant
dešinę ranką, skilo kaulas. Paskui už rankų riešų paka
bino taip, kad kojų pirštų galai vos siekė žemę. Kabant
sulaužytoji ranka baisiai ištino. Skausmas buvo neap
sakomas. Kadangi Vladas žinojo, kad iš šeštadienio į sek
madienį prasidės karas (buvo areštuotas birželio 21d.
— D.V.), tardytojui prižadėjo viską pasakyti kitą dieną,,
kad nebekankintų. Jį nukabino. Kada atvedė į akista
tą majorą Vytautą Bulvičių, šis buvo visas aptinęs,
patamsėjusiu mėlynu veidu. Vladas vos jį pažino. Tardy
tojas buvo rusas ir rusiškai paklausė Vladą: „Ar
pažįsti?” Vladas atsakė: „Tokio Bulvičiaus aš nepažįs
tu”. Kitą dieną prasidėjo karas”.

būtų optimalus variantas. Pir
mųjų rinkimų metu lietuviai
nebuvo susibūrę, neturėjo patir
ties. Antrieji rinkimai į Len
kijos seimą parodė, kad lietuviai
dar yra mieganti mažuma, ne
susipratusi visuomenė.
Šv. Kazimiero d-jos pirm. Vy
tautas Grigutis pasakė: „Nėra
Seinuose lietuviško darželio,
lietuviškos pradinės mokyklos”.
Draugija stengėsi šį reikalą
išspręsti 1993 m. Buvo sušaukti
keli susirinkimai, tačiau tėvai
kėlė daug abejonių. Buvo užsi
mota Seinuose statyti lietuvišką
mokyklą, tačiau pasirodė, kad
nėra kur jos statyti. Nuspręsta
mokyklą statyti Vidugiriuose.
Daug diskusijų sukėlė visų
lietuviškų parapijų tarybos
steigimas bei kiti opūs kaimo
visuomeniniai reikalai. Tuo
klausimu pasisakė Seinų, Su
valkų ir Punsko lietuviai. Pasi
rodo, kad klebonaujant kun.
Wenžykui, Seinuose parapijos
taryba veikė. Joje buvo ir du lie
tuviai. Kai atėjo kun. Rogovski,
pasikeitė taryba. Ji veikė slap
ta ir lietuvių joje nebuvo. Dar
vienas skaudus dalykas — būtų
gerai, kad visų trijų lietuviškų
draugijų valdybą pažintų lietu
viškus kaimus. Girdi, dažnai
sakoma, kad Vilnius su Kaunu
nesutaria Lietuvoje, o Punskas
su Seinais Lenkijoje.
LLB-nės tarybos nariai vie
ningai pripažino, kad prie vienų
svarbiausių lietuviško gyve
nimo įvykių reikia laikyti Puns
ko ir Seinų parapijų skaldymo
sustabdymą. Tad šia proga
Punsko parapijos tarybos pirm.
Juozui Pečiuliui buvo įteiktas
garbės raštas ir medalis. Juozas
Pečiulis paaukojo daug jėgų ir

Vis daugiau mūsų tautiečių vertybes, puoselėti iš tėvynės
Lietuvoje skaito „Draugą”, atsivežtos kultūros pradus ir
todėl tikimės, kad jie pradeda juos perduoti ateinančioms sa
geriau pažinti, kas gi tie lietu vo kartoms.
viai, kurie jau tiek dešimtmečių
Kai laikas pagaliau užvertė
gyvena svetimuose kraštuose, jau prirašytą gyvenimo puslapį
nors į juos patekę ne sava valia, ir daugelis anų metų jaunuolių,
ne baltesnės duonelės ieškoti. išgyvenusių sunkias įsikūrimo
Tačiau dar svarbiau, kad tie dienas, sulaukė pensininko am
mūsų tėvynainiai anapus žiaus, jaunatviškas veržlumas
Atlanto suprastų, kokia gaji ir nenubluko. Nepabijota pasidai
nepalaužiama yra lietuvio ryti naujų akiračių, palikti nusi
dvasia, noras neprarasti savo stovėjusią kasdienybę ir pradėti
lietuviškos tapatybės ir kažką vėl iš pradžios.
nepalūžti po nesėkmių našta.
Tos „naujos pradžios” pasek
Apie įsikūrimą šiame krašte mes nuolat sutinkame „Drau
daug puslapių prirašyta, tik go” puslapiuose. Tai lietuvių
galbūt reikėtų dar kartą telkiniai, palyginti neseniai
patiems prisiminti ir tiems savo išdygę šiltoje Floridoje ir jau
broliams-sesėms tėvynėje pri pasireiškę nepaprastu judrumu,
minti, kad „kūrimosi laikotar iniciatyva, veiklumu. Skaitome
pis” iki šiol nėra pasibaigęs. anksčiau negirdėtų vietovių
Tiesa, kai 40-tojo dešimtmečio pavadinimus: Juno Beach, St.
pabaigoje prasidėjo masinė Petersburg, Daytona Beach,
emigracija iš Vokietijos pabėgė Miami, Sunny Hills ir daug
lių stovyklų, beveik visi jau ži daug kitų. Spiečiasi tose vie
nojome, kur „nutūpsime” ir mė tovėse mūsų žurnalistai, visuo
ginsime įsikabiųti į pastovesnį menininkai, kūrėjai ir nesėdi
gyvenimą. Buvo juk labai svar prieš saulutę, rankas po galva
bu kuo greičiau rasti darbą, kad sunėrę. Toli gražu ne!
nereikėtų vis tiesti ranką, sve
Kas savaitę vis renginiai, mi
timos malonės prašant. Įgriso nėjimai, pobūviai, kultūriniai ir
iki gyvo kaulo ta „svetimoji politiniai suėjimai. Paskaitos,
malonė”, begyvenant sto koncertai, rečitaliai niekad
vyklose.
nestokoja lankytojų (juk
Pirmenybių sąraše, atvykus į matome juos ir nuotraukose, ne
šį kraštą, buvo du dalykai: dar tik aprašymuose). Negana to,
bas ir mokslas. Nesvarbu, koks priima floridiškiai sušalusius,
darbas. Ir taip išėjo, kad profeso pavargusius svečius iš šiaurinių
riai šlavė fabrikų grindis, gene valstijų, suteikia jiems progą
rolai liejo gumines padangas, sušilti ne vien iš gamtos malo
ekonomistai kimšo į dėželes nės, bet pajusti gerą, nuoširdų,
elektros lemputes, inžinieriai lietuvišką svetingumą.
pakrovė prekes į traukinių
Štai ką norime pasakyti savo
vagonus... Bet neilgai, nes į tautiečiams Lietuvoje, ypač, kai
pagalbą atėjo mokslas. Anglų jiems sunku ar apmaudu dėl
kalba, kursai, egzaminai, aukš buitinių trūkumų, dėl politinės
tųjų mokyklų baigimas, grį painiavos: nenuleiskite rankų ir
žimas į savo profesiją. Nuosta aklai nepasiduokite nepalan
biai veržli lietuvio dvasia išvedė kaus likimo užgaidoms. Tai
jį iš tų „paprastųjų”, menkai nėra lietuviško charakterio
apmokamų darbų į geresnį, la žymė. Darbas, mokslas, geres
biau patenkinantį gyvenimą. nio rytojaus siekimas padeda il
Mus taip pat vedė lietuvio savi gainiui per visas kliūtis perlip
garba nepasitenkinti vien me ti. Mūsų pensininkai, susispie
džiaginiais dalykais, kurti ir tę Floridoje, tai jau gana aki
dvasines, žinoma, lietuviškas vaizdžiai įrodė.
laiko, siekė išlaikyti vienybę
Punsko ir Seinų krašte. Deja,
lenkinimas ir Suvalkų krašte
aiškiai pastebimas. Dar prieš
pirmąjį pasaulinį karą Vižainio
gyventojai viršaičiu išrinko lie
tuvį, kadangi lietuviai sudarė
daugumą. Neseniai iš Lietuvos
atvykusi ekspedicija surado ten
dar kelis žmones, kalbančius
lietuviškai. Bet ir jie teigė esą
nelietuviai...

Į tautų kalėjimą — Rusiją
1941 m. birželio 23 d. politinius kalinius iš Lukiškių
kalėjimo ir NKVD rūsių ėmė gabenti į Vilniaus
geležinkelio stotį — vežimui į Rusiją. Kai šešiolika
grandinėmis surakintų LAF štabo organizatorių atvežė
į stotį, juos apsupo azijiečiai Raudonosios armijos karei
viai. Tuo metu virš miesto pasirodė vokiečių lėktuvai
ir ėmė bombarduoti stoties rajoną. Pasigirdo komanda
„Gulti!” Visi sukrito ant pilvų. Kaliniams sužibo viltis,
kad jų sargybiniai iš baimės išbėgios. Deja, antskrydis
truko neilgai, iš aikštės pabėgti nepavyko.
Netrukus visus šešiolika vyrų nuvarė prie traukinio
ir sugrūdo į vieną (pirmąjį) vagoną. Jis buvo pilnutėlis.
Prie Naujosios Vilnios, vėl atskridus vokiečių lėktu
vams, traukinys sustojo. Mūsų kaliniai vis dar nepra
rado vilties, kad jiems kaip nors pavyks pabėgti, kad
kas nors išvaduos. Ir iš tiesų trejetą vagonų atkabino
Lietuvos partizanai, bet pirmasis ir liko traukinio sąsta
te. Kaip vėliau paaiškėjo, partizanai manė, kad pirma
jame vagone rusų kareiviai. Kelionės metu kaliniams
nedavė gerti ištisas šešias paras. Visi nusilpo. „Žmonės
šlapinosi sau ant pirštų ir braukė per lūpas. Trūko ne
tik vandens, bet ir oro. Apie maistą ir kalbos nebuvo.
Daug žmonių mirė, du lenkų karininkai išprotėjo. Po
šešių parų, privažiavus raistą, traukinys sustojo ir
visiems davė atsigerti. Po dešimties parų traukinys
pasiekė Gorkį”, — apie šią kelionę man asmeniškai yra
pasakojęs a.a. V. Nasevičius. Atmintyje išliko dar jo
pasakojimas apie sargybos žiaurumą ir jų baisią
neapykantą kaliniams, norą juos žeminti, niekinti, tyčio
tis. Pavyzdžiui, sustojus traukiniui viename mieste,
mūsų kalinius varė iš vieno vagono į kitą supančiotomis
rankomis, keliais (klūpomis).

Gruodžio mėn. „Aušros” lei
dinys turi ir priedą, pavadintą
„Dėmesio”. Tai Punsko Kovo
11-osios lietuvių gimnazijos
mokinių leidinėlis, kuriame at
sispindi šios mokyklos gyveni
mas, aprašytas pačių mokinių.
• Hattie W. Caraway iš
Arkansas valstijos buvo pirmo
ji moteris, išrinkta į JAV senatą
1932 m. sausio 12 d.

1941 m. liepos 3 d. kalinius atvežė į Gorkio kalėjimo
paskirstymo punktą.
Gorkio kalėjime
1941 m. liepos 15 d. visus 16 Lietuvos aktyvistų
pervežė į Gorkio kalėjimą Nr. 1. Kalėjimas, statytas dar
carienės Jekaterinos laikais, buvo tikra tvirtovė — apie
pabėgimą nebuvo ko svajoti. Drėgnoje kameroje, kur juos
laikė, buvo nepaprastai ankšta. (Apie Gorkio kalėjimą
man pasakojo toje pačioje kameroje kalėjęs žurnalistas
Kazimieras Umbražiūnas, po daugelio metų lagerio
laimingai grįžęs į Lietuvą).
Kamera buvo skirta 27 žmonėms, ojoje gulėjo, sėdėjo
ir stovėjo per 50 kalinių. Naktį žmonės gulėjo ant gultų
ir po gultais, ant takelio prie kampe stovinčio kubilo
„parašos”, kiti ant jos ir sėdėjo. Nebuvo jokio patalo. Ant
šono visi vertėsi pagal komandą — taip susispaudę
gulėjo. Kameros langelį dengė specialus stogelis, todėl
pro langą negalėjai pamatyti nei žmogaus, nei paukš
čio. Visus kankino alkis. Vasaros pabaigoje ir anksti
rudenį į kamerą įmesdavo purvinų kopūstlapių ir
griežčių lapų, kuriais kaliniai gindavosi nuo bado.
Vėliau ir tų nebegaudavo. Kai kurie kaliniai, kad
numalšintų alkį, ėmė gerti sūdytą vandenį. Nuo to jie
baisiai ištino.
LAF aktyvistus tardydavo ilgai, dažniausiai
naktimis. Kiek kartų juos tardė iš tardymo protokolų
sunku spręsti, nes bylose daugelio jų jau nėra. Matyt,
tardytojas tuo pat metu buvo ir budelis, ne viską spė
davo surašyti. O gal nebuvo, ko rašyti, jei nieko naujo
nepavykdavo sužinoti.

(Bus daugiau)

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. kovo mėn. 5 d.
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JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 West 71st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ
Nuo trečiadienio iki penktadienio,
8:30 v.v. — 9:00 v. v.
Visos laidos iš VVCEV stoties
1450 AM banga.

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

„ŽALIOS KORTELĖS” LOTERIJA
(Pabaiga)

Kiti klausimai ir atsakymai
apie žalią kortelę bei
imigraciją
Klausimas dėl svečiavimosi
Lietuvoje, pvz. „Esu ištekėjusi
už JAV piliečio ir turiu žalią
kortelę, noriu aplankyti
Lietuvą”, arba „Kaip ilgai galiu
būti su žalia kortele Lietuvoje?”
Turėdami žalią kortelę, galite
vykti į Lietuvą atostogoms,
bet negalite gyventi ir čia, ir
Lietuvoje. Buvimui užsienyje
nėra nustatyta laiko ribos, bet
juo ilgiau užsibusite užsienyje,
tuo sunkiau bus grįžti į JAV.
Pvz., Lietuvoje išbuvote 9 mėn.
Grįžtant jus imigracija klau
sinės, kur dirbate, kad galite
taip ilgai būti išvažiavęs, kas
prižiūrėjo jūsų namus, ar turi
te banko sąskaitą, ar užmokėjo
te federalinius mokesčius. Gali
tikrinti, ar jūs negyvenate
Lietuvoje. Yra netiesa, kad
asmuo, gavęs žalią kortelę, gali
gyventi Lietuvoje ir grįžti į JAV
— tik vieną kartą į metus.
Asmuo, gavęs žalią kortelę, yra
laikomas nuolatiniu JAV
gyventoju ir turi čia gyventi. Iš
važiuojant iš JAV ilgesniam
laikui, turi turėti rimtą priežas
tį, kad imigracijos įstaiga leis
tų tą daryti. Išbuvęs užsienyje
ilgesnį laiką, asmuo su žalia
kortele grįžtant gali turėti sun
kumų. Jeigu nepajėgs įrodyti,
kad jis yra tikrai šio krašto
gyventojas, tai gali net ir pra
rasti žalią kortelę. Įrodymas,
kad gyveni šiame krašte yra:
nuolatinis darbas, arba kitas
koks nors pajamų šaltinis,
banko sąskaita, nuosavybė,
federalinių ir kitų mokesčių
mokėjimas. Žalios kortelės savi
ninkas turi teisę gyventi tik
JAV ir niekur kitur. Jeigu,
grįžtant po ilgesnės kelionės į
JAV, negalėsite imigracijos
įstaigai įrodyti, kad jūs
gyvenate čia, prarasite žalią
kortelę. Tik Amerikos pilietis
gali gyventi svetimame krašte
ir neprarasti Amerikos gyvento
jui — piliečiui — teikiamų
lengvatų.
Klausimai apie vizų pra
tęsimą. Balta kortelė, prisegta
jūsų pase, pasako, kiek ilgai
galite būti JAV. Besibaigiant
laikui, galite prašyti vizos pra
tęsimo. Žinoma, negalite
prašyti, kad vizą prailgintų dėl
darbo, nes asmenys su turisto
viza neturi teisės dirbti. Norint
vizą pratęsti, galima sakyti, kad
norite daugiau laiko praleisti su
giminėmis, kad giminės serga
ar pan., norite pamatyti
Ameriką, dalyvauti įvairiose
konferencijose ir t.t.
Ar galima gauti vizą antrą
kartą, jei asmuo Amerikoje
būdamas pirmą kartą užsibuvo
per ilgai — nelegaliai. Jei užsi
buvote Amerikoje per ilgai —
gyvenote čia nelegaliai, tai yra
maža vilties, kad jums duos vizą
antrą kartą.
Į klausimą, ar turint Ame
rikos pasą — pilietybę, reikia at
sisakyti Lietuvos pilietybės?
Advokatų buvo atsakyta: taip.
JAV pripažįsta tik vieną pilie
tybę, nors yra kai kurių išimčių.
Jei Lietuva laiko jus piliečiu,
viskas tvarkoje, bet JAV pripa
žįsta tik vieną pilietybę.
Žalios kortelės gavimas vedy
bų keliu. Jeigu nepilietis veda
Amerikos pilietį, jis/ji gauna
žalią kortelę — teisę gyventi
Amerikoje, o po 3 metų gauna
ir pilietybę. Bet yra patariama,
nevesti tik dėl žalios kortelės,
nes imigracijos įstaiga labai
seka, ir ištyrus, kad vedybos ne

tikros, gali atimti žalią kortelę.
Buvo klausiama, ar galima
prašyti vizos prailginimo re
miantis tuo, kad Amerikoje jau
turi savo verslą? Verslo turėji
mas nėra užtenkama priežastis
prailginti
turisto
vizas.
Amerikoje galima dirbti, tik
turint darbo leidimą.
Buvo klausimas, kokios yra
galimybės tapti nuolatiniu JAV
gyventoju (t.y. gauti žalią kor
telę) jei turi mažą verslą,
kuriame dirba šeši žmonės.
Galimybės yra tokios: reikia
gauti „Labor certificate”. Yra
sunku arba net ir neįmanoma
pačiam save sponsoriuoti, nes
reikia įrodyti, kad Amerikoje
nėra kito piliečio, kuris tą darbą
galėtų dirbti.
Klausimas apie čia gimusių
kūdikių pilietybę. Amerikoje
gimę kūdikiai yra piliečiai, net
ii- tuo atveju, jei jų tėvai čia ir
nelegaliai gyvena. Bet vaiko
pilietybė nepadaro tėvus
piliečiais ar legaliais JAV
gyventojais. Jūsų pilietis vaikas
galės jus sponsoriuoti JAV pilie
tybei, kai jis bus 21 metų.
Klausimas: turiu žalią korte
lę, kada galiu gauti Amerikos
pilietybę? — Už 5 metų; jei esa
te ištekėjusi/apsivedęs už
Amerikos piliečio/tės — už 3
metų.
Klausimas: Esu čia nelegaliai.
Ištekėjau už asmens, turinčio
darbo leidimą. Koks mano sta
tusas? — Sutuoktinio darbo lei
dimas jums nieko negali padėti,
jūs gyvenate čia nelegaliai.
Buvo kelta daug klausimų
apie darbo leidimo gavimą.
Laukimo laikas labai įvairus.
Gali užtrukti metus ar ilgiau, ir
tai labai komplikuota pro
cedūra. Jūsų darbdavys turi įro
dyti imigracijos įstaigai, kad
tam darbui Amerikoje nėra kito
žmogaus. Jūsų darbdavys turi
eiti į Imigracijos įstaigą ir pra
šyti, kad leistų jus samdyti. Al
bus leista, priklausys nuo jūsų
kvalifikacijos, mokslo laipsnių.
Net ir gavus teigiamą atsa
kymą, reikės laukti. Juo
žemesnės kvalifikacijos, tuo il
giau reikės laukti, pvz., vaikų
prižiūrėtojos, namų ruošos dar
bininkai, dirbą prie slaugymo,
turi laukti šiuo metu apie
šešerius metus.
Norint gauti darbo leidimą,
reikia kreiptis į advokatus, o jų
kainos įvairios — vieni ima dau
giau, kiti mažiau už suteiktus
patarnavimus.
Galima gauti laikiną darbo
vizą ir laikiną darbo leidimą.
Pvz. jūs baigėte JAV universi
tetą bakalauro laipsniu ir jūsų
profesijai reikia vienų metų
praktikos, tuo atveju jums bus
duotas vienų metų darbo lei
dimas.
Iškilo klausimas dėl nelegalių
Amerikos gyventojų vaikų mo
kyklos lankymo. Nelegaliai
gyvenančių Amerikoje tėvų
vaikai turi būti priimti į valsty
bines mokyklas. Žalias korteles
negalima gauti per dėdes ir
tetas. Jei tėvas ar motina yra
JAV piliečiai, arba turi žalią
kortelę, gali išsirūpinti — spon
soriuoti savo vaikui žalią kor
telę.
Buvo klausta, ar gali gauti
žalią kortelę, jei čia gyvena su
turisto viza ir slaugo 95 metų
amžiaus seną tetą? Tuo atveju,
atsakė advokatas, reikėtų
gauti darbo leidimą, o laukimas
šiai darbo kategorijai yra labai
ilgas.
Kitas klausimas: „Kada gau
siu žalią kortelę, jei vyras jau
turi žalią kortelę?” Jei ištekėjo
te už legalaus žalios kortelės

/

siun tinifl*
Vatikano nunciatūroje Caracas, Venezueloje. Iš dešinės — Lietuvos ambasadorius Vytautas
Dambrava, nuncijus vysk. Oriano Quilici, ambasadorius Jorge d’Angelo ir Unda Dambravienė.

LIETUVIU TELKINIAI
VENEZUELA
VASARIO 16-SIOS
MINĖJIMAS VENEZUELOS
SOSTINĖJE CARACAS
Dar ir anksčiau dr. Vytautas
Dambrava Vasario 16-sios mi
nėjimais pajudindavo ne tik
Caracas, bet ir visą Venezuelą.
Į šventę visada atsilankydavo
valdžios ir Katalikų Bažnyčios
aukščiausi pareigūnai, Mišias
laikydavo ir pamokslus saky
davo jei ne kardinolas, tai
vyskupas, didžiosios spaudos pa
grindiniai straipsniai tą dieną
būdavo skiriami Lietuvai, neap
lenkiant ir kitų Baltijos vals
tybių. Neatsilikdavo televizijos
tinklai ir radijo stotys.

Tapęs ambasadoriumi, Vy
tautas Dambrava Lietuvos ne
priklausomybės šventės iškil
mingumą dar labiau padidino.
Šiais metais Nepriklausomybės
šventė buvo švenčiama savaitės
viduryje, vasario 16-tą, bet tai
iškilmingumo nesumažino. Iš
ryto, dalyvaujant lietuvių vi
suomenei, ambasados sodelyje
buvo pakelta lietuviškoji tri
spalvė. Per garsiakalbį buvo
perduotas montažas apie
nepriklausomybės paskelbimą
1918 metais ir sugrotas Lietu
vos himnas. Vėliau nunciatūros
koplyčioje (kuri yra lyg nedidelė
bažnytėlė) nuncijus Oriano Quilici celebravo šv. Mišias ir pa
moksle iškėlė šv. Kazimiero
asmenybę ir nuopelnus. Giedojo
solistai Aušra Čepulkauskienė
ir Edvardas Kaniava, smuikavo
Raimundas Butvilą, vargonavo
Aloyzas Končius. Po pamaldų
dalyvius nuncijus pakvietė
užkandžiams.

10:30 v.r. nuvykus į valstybės
Panteoną, kur padėtas Venezuelos išlaisvintojo Simono Boli
varo karstas, prezidentūros gar
bės sargybai atliekant tam tik
ras apeigas, trimitams palydint
kai kuriuos akto momentus,
ambasadorius V. Dambrava pa
dėjo trispalviu kaspinu aprištą
vainiką prie Bolivaro karsto.
Šioj ceremonijoj jam asistavo
Venezuelos URM ambasadorius
Jorge D’Angelo ir lietuvių
bendruomenės veteranas Bro
nius Deveikis.
Vakare Karininkų ramovėje
įvyko diplomatinis priėmimas.
Šiais metais Vasario 16-ji
sutapo su Pelenų diena (Vene
zuelos kardinolas iškilmių daly-

savininko, tai reikia, kad jis kuo
greičiau jums prašytų žalios
kortelės. Juo greičiau prašysite,
tuo greičiau gausite. Bet laukti
reikės, nes net tie, kurie žalios
kortelės savo sutuoktiniams
prašė 1991 metais, jas gauna tik
dabar. Bet jei jūsų vyras čia
gyvena jau 5 metus su žalia
kortele, jis galėtų gauti
Amerikos pilietybę, ir tai labai
pagreitintų jūsų žalios kortelės
gavimą.
Aldona Šmulkštienė ir
Birutė Jasaitienė

vius atleido nuo pasniko prie
volės), į iškilmes atsilankė 225
svečiai, tarp jų buv. valstybės
prezidentas dr. Luis Herrera
Campins, buv. užsienio reikalų
ministras gen. Fernando Ochoa
Antich (kuris pasirašė su Lietu
va kultūros sutartį), užsienio
reikalų komisijos gen. direk
torius ambasadorius Jorge
d’Angelo, daug kitų žymių vals
tybininkų ir politikų. Dalyvavo
59 valstybių atstovai, tarp jų
JAV, Kanados, Japonijos, Kini
jos, Rusijos ir daugelio kitų vals
tybių ambasadoriai ir keliolika
laikraščių ir žurnalų kores
pondentų.
Tuoj pat pasipylė straipsniai
apie Lietuvą. Tą pačią vasario
16-sios dieną didysis Caracas
dienraštis ,,La Religion”
paskelbė ilgesnį ambasadoriaus
Vytauto Dambravos pareiš
kimą, lyg skerspjūvį per 740
metų
Lietuvos
istoriją.
Supažindinęs su senosios Lietu
vos svarbiausiais istorijos epizo
dais ir su išsilaisvinimo iš ko
munistinės okupacijos kovomis,
ambasadorius
Dambrava
pareiškimą užbaigia tokia
mintimi:
„Šiandien visi pripažįstame
tiesą, kad taika negali būti at
skirta nuo laisvės. Neturė
damas laisvės, niekas negali
gyventi taikoje. Laisvė reiškia
valią būti atsakingiems sau
patiems. Galingiausioji pasaulio
jėga buvo ir yra ne komunizmas
ar kapitalizmas, ne hidrogeninė
bomba ar tarpkontinentinės
raketos. Pergalę nešanti jėga
yra mūsų amžinas troškimas
būti laisvais ir nepriklau
somais”.
Negausi Venezuelos lietuvių
bendruomenė gali būti pavyz
džiu didiesiems JAV lietuvių
telkiniams kaip reikia minėti
brangiąją Lietuvos nepriklau
somybės šventę.
JK

ir

• 1775 m. gruodžio 22 d. Di
džiosios Britanijos parlamentas
uždraudė bet kokią prekybą sų
kolonijomis Amerikoje.
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City Center GT-International
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE.

KVIEČIAME!
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į:
$850.00
MIAMI
$725.00
NEW YORK
$850.00
DALLAS
$750.00
BOSTON
$850.00
HOUSTON
$750.00
TORONTO
$925.00
LOS
ANGELES
$750.00
MONTREAL
$925.00
SAN
FRANCISCO
$825.00
CHICAGO
$950.00
VANCOUVER
$850.00
DETROIT
$850.00
VVASHINGTON
Kainos yra ablpusinės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1994 m.
kovo 31, iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia.

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms:
1. Dainų šventą,— „Lietuvos Vyčiai” 29 birželio Iki 13 liepos.
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai” 29 birželio Iki 13 liepos, Grupė „B”
3. „Draugo” kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 26 birželio
iki 12 liepos.
4. Kelionė po Pabaltijį „A” 26 liepos Iki 08 rugpjūčio.
5. Kelionė po Pabaltijį „B” 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio.

SIŪLOME:

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms!

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų.
Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti 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.

LOS ANGELES, CA

G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60457

PRISIMINTA A.A. PROF.
DR. MARIJA GIMBUTIENĖ

TELEFONAI (708) 430-7272
TELEFAX: (708) 430-5783

Pasaulinio garso mokslininkė,
archeologė prof. dr. Marija Gim
butienė, mirusi Los Angeles,
Californijoje, 1994 vasario 2 die
ną, jos dukrų, giminių, artimų
jų prisiminta 1994 vasario 20
dieną. Kalnelių, medžių, žalu
mų pilnoje aplinkoje, Topanga,
Calif., daug metų velionė gyve
no, dirbo ir rašė. Jos kambariuo
se prisiminta pagarbioji moksli
ninkė, humanistė. Pagerbimui
vadovavo Vytautas Plukas. Du
pakviestieji kalbėjo angliškai ir
keletas kalbėjo lietuviškai. Jų
kalbas į garso juostą įrašė Vy
tautas Plukas.
Rinktos aukos Lietuvos Skau
tų sąjungos pastoviam prof. dr.
Marijos Gimbutienės skaučių
fondui. Velionė buvo skautė,
Lietuvos skaučių garbės narė.
Velionės duktė dr. Živilė Gimbutaitė nuoširdžiai dėkojo atsi
lankiusiems, kalbėjusiems. Da
lyvavusieji buvo gražiai pavai
šinti.
Alg. G.

kitas

teks
pus
jstybcs

Member

American Society
of Travel Agents

© City Center GT-Intemetlonel

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, LIETUVA

TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-154
TELEFAX (370) 2-223-149

f\vl midlcind Federal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

' 2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S. HARLEM AVE.
(708) 598-9400

uwu hojsnc
LENDER

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. kovo mėn. 5 d.
MAŽAS

AKMUO

VEŽIMĄ

DIDELĮ

VERČIA

Susipažinkime

DR. JONAS VALAITIS

MAŽIAU KALBŲ, DAUGIAU DARBŲ
Tas mažas, kietas akmuo —
socialdemokratai LSDP nariai,
įsikūrę prieš 100 metų, yra iš
vertę ne vieną didelį ar mažą
vežimą, siekdami demokratinės
nepriklausomos valstybės bei
socialinės demokratijos įgy
vendinimo Lietuvoje.
LSDP, atstovaudama Lietu
vos dirbantiesiems/valstiečiams, darbininkams, versli
ninkams ir socialinio teisin
gumo siekiantiems inteligen
tams, deda pastangas Lietuvos
Demokratinės darbo partijos
vežimą sustabdyti. Jis yra
traukiamas prem. Adolfo Šleže
vičiaus, daugiausia iš darbiečių
sudarytos vyriausybės, atsikū
rusiai Lietuvai dažnai nepri
imtinais, nomenklatūriniais
keliais. Vežimas — buvusi
Lietuvos komunistų partija,
įsitvirtinusi prieš 50 metų bolše
vikų okupuotoje Lietuvoje,
persiorganizavusi į LDDP ir
pasivadinusi socialdemokra
tinės krypties partija, nieko
bendra neturinti su tradici
nėmis Vakarų Europos parti
jomis. Tame vežime, drauge su
darbiečiais darbdaviais, sėdi,
nomenklatūrai,
korupcija
pasižyminti, savanaudiška
Lietuvos visuomenės dalis.
Sunku suprasti, kai LSDP
Tarybai nutarus, kad ji ruošiasi
paskelbti A. Šleževičiaus
vyriausybei nepasitikėjimą,
premjeras spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad, nepai
sant to, kiekviena, parlamente
dalyvaujanti politinė partija
turi konstitucinę teisę pareikšti
vyriausybei nepasitikėjimą, bet
jam LSDP nutarimas yra ne kas
kita, kaip „mažos” partijos
noras atkreipti į save lie
tuviškos visuomenės dėmesį ir
įgyti daugiau populiarumo.
Toks nepagrįstas premjero pa
reiškimas jį sutapatina su poli
tiniais technokratais („aparačikais”), pirmiausia tarnaujan
čiais savo partijai ir jos no
menklatūrinei daugumai. So
cialdemokratai ruošiasi pareikš
ti vyriausybei nepasitikėjimą,
nes jų du memorandumai, 1993
m. laikotarpyje pasiųsti prem
jerui ir parlamentui su kons
truktyviais pasiūlymais, buvo
neišklausyti. Panašaus likimo
susilaukė ir parlamento eko
nominės komisijos pirm. prof.
Kazimiero Antanavičiaus pasiū
lymai parlamentui bei vyriausy
bei. Prof. Antanavičius, negavęs
jokių teigiamų atsakymų į dau
giausia su ekonomine politika
susietus pasiūlymus, atsistaty
dino iš ekonominės komisijos
pirm. pareigų. Užuot išklausęs
ir susipažinęs su trečiuoju
memorandumu, išdėstytu 19
punktu perduotu vyriausybei
drauge su pasiruošimu vyriau
sybei pareikšti nepasitikėjimą,
premjeras davė spaudai grynai
politinį atsakymą: „Maža parti
ja nori atkreipti į save Lietuvos
visuomenės dėmesį”.
Viename iš 19-kos punktų so
cialdemokratai ypatingą dėmesį
atkreipia į antikorupcinį vals
tybės valdžios pareigūnų ir
tarnautojų pajamų deklaravimo
įstatymą. Nepaisant, kad šis
įstatymas buvo parlamento
daugumos priimtas, bet užvetavus prezidentui A. Bra
zauskui,
buvo
atmestas
daugiausia LDD parlamento
atstovų. Šis svarbus įstatymas
būtų sulaikęs iš vėžių išėjusį
privatizacijos procesą. Šios
apgaulingos privatizacijos pa
galba, nomenklatūra, sudaranti
LDDP žymią dalį, „priva
tizuoja” valstybinę nuosavybę ir
prieš bolševikų okupaciją iš
Lietuvos piliečių atimtą ir nesu
grąžintą nuosavybę: kaimuose
šeimos ūkius, buvusių dvarų
centrus ir miestuose produkty
vius fabrikus, žemės sklypus ir

namus. Šio įstatymo atmetimas
yra įrodymas, kad lietuviškoji
nomenklatūra ne tik turi didelę
įtaką šiuo metu valdžioje
esančiai LDDP partijai, Adolfo
Šleževičiaus vyriausybei, bet
taip pat Lietuvos prezidentui.
Šis apgailėtinas faktas LDDP
partijai garbės nesudaro, nepai
sant premjero A. Šleževičiaus
tvirtinimo, kad per vienus
metus nebuvo galima įvykdyti
LDDP priešrinkiminius Lietu
vos žmonėms padarytus tvar
kingus privatizacijos pažadus.
Šiuometinė ekonominė sta
tistika rodo, kad Lietuvos ūkinė
produkcija, ypač žemės ūkyje
yra procentaliai nukritusi iki
nulio. Neatsilieka ir mėnesiniai
nomenklatūrai nepriklausančių
žmonių atlyginimai, kurie šiuo
metu yra apgailėtinai žemi,
įgalinantys žmonėms susidaryti
mažiau negu pragyvenimo
minimumą.
Valdančioji LDDP partija ir
Adolfo Šleževičiaus vyriausybė
yra labai apleidusi žemės ūkį,
nes neturi žemės ūkio reformai
įvykdyti programos, kuri turėtų
susidėti iš: be didelės biurokra
tijos grąžinant žemę pirmiausia
tiems valstiečiams, iš kurių
žemė buvo atimta; nustatant
šeimos ūkio minimumą ir mak
simumą; mažažemiams ir beže
miams sudarant galimybę lais
vu noru susiburti į produkty
vius kooperatinius ūkius. Lietu
va yra žemės ūkio kraštas. Ypa
tingas pirmumas turėtų būti
suteiktas šeimos ūkiams, kooperatyviniams ūkiams ir žemės
ūkio pramonei, atkuriant nepri
klausomos Lietuvos laikais
gerai veikusius „Maistą”, „Pie
nocentrą” ir t.t.
Daugiausia politiniais tikslais
sovietų įsteigta Lietuvos mies
tuose pramonė yra neprodukty
vi. Šie fabrikai netekę žaliavų,
Estijos pavyzdžiu, turi būti
uždaryti, o netekę darbo darbi
ninkai turėtų būti valdžios
paremti bedarbių pašalpa iki
tol, kol susiras darbą smulkioje
miestų ir žemės pramonėje. Šie
laikini bedarbiai turėtų būti
skatinami sugrįžti ūkininkauti
ir atkurti taip svarbų Lietuvai
žemės ūkį.
Sugrįžtant prie LSDP parla
mentinės mažumos — mažo
akmens — ir LDDP daugumos
— didelio vežimo — reikėtų
prisiminti, kad demokratija
nėra vien tik daugumos valia,
ne tik mažumos teisės, bet ir
mažumos pasiūlymų išklausy
mas. Sugrįžkime šios Vasario
16-tos proga į 1918 metus, kai
Lietuvos Tarybos dauguma nu
sprendė, pataikaudama Vokie
tijai, steigti „Urachinę Mo
narchiją”, Lietuvos Tarybos
mažuma, susidedanti iš 3 social
demokratų: Stepono Kairio, Sta
nislovo Narutavičiaus, Mykolo
Biržiškos ir varpininko Jono
Vileišio šiai Urachinei Monar
chijai pasipriešino ir buvo pri
versti pasitraukti iš Lietuvos
Tarybos tol, kol Lietuvos Tary
bos dauguma pakvietė šią
mažumą sugrįžti į Lietuvos
Tarybą. Tada vienbalsiai, dau
giausia Stepono Kairio sureda
guotas istorinis Vasario 16
Nepriklausomybės Aktas vien
balsiai buvo priimtas.
Ko siekia socialdemokratai?
Jie siekia ne nuversti Adolfo
Šleževičiaus vyriausybę, bet ją
pakeisti tokia, kuri būtų
sudaryta „Didžiosios koalicijos”
pagrindu ir į kurią įeitų ne tik
parlamente daugumą turintys
LDDP, bet taip pat visų pagrin
dinių, parlamentą sudarančių,
politinių partijų atstovai.
Socialdemokratų įsitikinimu,
yra ne laikas dabar Lietuvos
parlamente turėti poziciją ir
opoziciją tuo metu, kai Lietuvai
gresia „didžiojo kaimyno” —

G. T. International tarnautojos Vilniuje. Sėdi iš kairės: Inga Radzevičiūtė, Judita Pesankaitė,
Lilė Morkūnienė; stovi — Violeta Kleinienė, Violeta Patackaitė, Daiva Stankevičienė, Rūta
Pauperienė, Lilijana Martinaitienė ir Marija Paplovska.

KAIP AUGA DRAUGO FONDAS?
Pokalbis su jo iždininku Bronium Juodeliu
„Draugo” dienraščio sėkmin
gam tolimesniam leidimui
užtikrinti 1993.XI. 12 buvo įkur
tas Draugo fondas, jį įregist
ruojant Illinois valstijoje. Jo
tikslas: sutelkti milijoną dolerių
pagrindinio kapitalo ir gau
namus investavimų procentus
apie 80,000-100,000 į metus,
naudoti dienraščio „Draugo”
leidimui.
Beveik tokios sumos kas
metai pritrūksta dienraščio
leidimui greta sumažėjusių
prenumeratų bei skelbimų
pajamų. Padėtį išgelbsti „Drau
go” renginiai, aukų rinkimo va
jai, laimėjimai, Lietuvių fondo
parama, o kritišku momentu
tenka pagalbos ar paskolos
prašyti marijonų iždo.
— Jūs tvarkote Draugo
fondo iždą, vajus, reklamą ir
kitus
administracinius
reikalus, sakykite kaip
sekasi ugdyti fondą?
— Jei artimu metu Draugo
fondui pavyks sutelkti užsi
brėžtą milijoną dolerių pagrin
dinio kapitalo, iš jo gaunamos
metinės pajamos turėtų suteikti
trūkstamas lėšas „Draugo”
leidimui. Bet milijoną sukaup
ti reikia laiko. Kol tą pasiek
sime „Draugui” reikės aukų ir
visos tos teikiamos finansinės
paramos, kuri gaunama
šiandien. Per trejetą mėnesių
susirinkome tik per 140,000
dolerių. Taigi iki milijono dar
labai toli. Sunku sudaryti valdy
boje lėšų telkimo komitetą. Lėšų
rinkimas, naujų narių ver
bavimas — sunkus darbas. Tą
visą „vežimėlį” dabar vežu be
atlyginimo, 3 dienas dirbdamas
„Draugo” raštinėje, o kitas
savaitės dienas namuose, be
rašant aukotojams padėkos-pakvitavimo laiškus.
Draugo fondas vadovaujasi le
galiais įstatais, pritaikytais
nepelno siekiančiai organiza
cijai su aukų nuo valstybinių
mokesčių atleidimu. Turi rūpes
tingą 9 asmenų direktorių
tarybą. Dalis jų ir ne jų sudaro
6 asmenų valdybą. Draugo fon
das yra savarankiška, niekam

nepriklausanti finansinė in
stitucija, kurią sudaro jos na
riai. Be narių dar yra rėmėjai,
kurie neturi nario privilegijų ir
balsavimo teisės, bet ją gali įsi
gyti. Kapitalo investavimas
vyksta sėkmingai, pagal planą.
— Ar visi skaitytojai
supranta Draugo fondo pa
skirtį ir jo svarbą ateičiai?
— Matant gaunamų fonde
aukų dydį, atrodo, kad ne visi
skaitytojai tai supranta, o gal
nenori suprasti. Manau, kad
kiekvieno „Draugo” prenu
meratoriaus, mūsų spaudos
rėmėjo, visuomenininko bei or
ganizacijų vadovo vienkartinė
pareiga įstoti nariu su 200
dolerių įnašu į Draugo fondą
nėra didelė finansinė našta. Ap
maudu, kai voke randu 20-25
dolerių čekį Draugo fondui iš
buvusių studijų draugų, dabar
aukštų pareigūnų įmonėse,
bankuose, iš profesorių ar
gydytojų. O kiti į vajaus laiškus
visai neatsiliepia. Graudu skai
tyti 90 metų senutės prierašą
prie 10 dolerių banknoto, kad ji
neturtinga ir atsiprašo, kad tik
tiek tegali prisidėti.
Draugo fondas dėkingas
visiems žurnalistams, rašiu
siems apie fondą, jo prasmę, jo
reikalingumą. Didelė padėka
priklauso „Draugo” vyr.
redaktorei Danutei Bindokienei
už teikiamą informaciją, nors
vietos stoka „Drauge” neleidžia
viską suminėti.
— Ar Draugo fondas auga
pagal steigėjų turėtas viltis?
— Ne visai. Turime labai tur
tingų tautiečių, visuomeni
ninkų. Iš jų tikėjomės stambios
paramos. Jų laiškų su stambiais
čekiais dar laukiame. Neabejo
ju, kad jie ateis. Tikslas labai
konkretus ir gyvybinis kiekvie
nam susipratusiam lietuviui.
Juk „Draugas” yra vienintelis
visų pažiūrų lietuvių dienraštis,
mūsų lietuviško gyvenimo čia ir
Lietuvoje veidrodis, ir mūsų
darbų bei veiklos žadintojas. Jis
nėra vienos kurios grupės ar
Marijonų vienuolijos laikraštis,
nors lietuviai marijonai jį globo-

Rusijos agresyvi politika ir vis
sunkėjanti eilinio Lietuvos
piliečio ekonominė padėtis.
Siekiant Lietuvos valsty
bingumo išlaikymo, ūkinio ir
politinio pastovumo, reikalingas
visų Lietuvos pavienių žmonių
ir politinių partijų susiklausy
mas, kuris buvo taip būdingas
1990 metų kovo 11-tos, Lietuvos
Nepriklausomybės atstatymo,
dieną.
Nieko gero nebus pasiekta
„brazauskininkams” vadinant
„landsbergininkus” idealistais-romantikais, o „landsbergininkams” vadinant „brazauskininkus” technokratais-pragmatikais. 1918 metais vieningai
dirbę Lietuvos Tarybos nariai
buvo idealistai-pragmatikai, ko
ir šiandien reikėtų laukti iš visų
parlamente dalyvaujančių
politikų.
Lietuvos Tarybos nariai taip
pat vadovavosi principu: kas
gera Lietuvai, turi būti gera
man ir mano partijai. Deja,
lietuviška dabartinė nomenkla-

tūra, turinti labai neigiamą
įtaką ne tik į LDDP narius,
Adolfo Šleževičiaus ministrų ka
binetą ir prezidentą Algirdą
Brazauską, vadovaujasi prin
cipu: kas gera man, taip pat
turi būti gera Lietuvai. Šis da
bartinės Lietuvos nomenkla
tūros savanaudiškas principas
yra žalingas Lietuvai. Lietuvos
žmonės, ypač valdžioje esantys
LDDP ir jos nariai, ne tik turi
atsikratyti nomenklatūros, bet
taip pat su ja griežtai kovoti.
Socialdemokratai LSDP na
riai, ruošdamiesi Lietuvos
parlamente pareikšti nepasi
tikėjimą Adolfo Šleževičiaus
vyriausybei, siekia pakeisti ją
tokia vyriausybe, kurioje ne
būtų vietos Lietuvoje iš soviet
mečio užsilikusiai savanau
diškai nomenklatūrai.
Mažas kietas akmuo, Lietuvos
socialdemokratai parlamento
atstovai, dės visas pastangas,
kad didelis LDDP vežimas,
traukiamas premjero Adolfo
Šleževičiaus, būtų sustabdytas.

ja, jam daug padeda.
Pradžia visada sunki. Draugo
fondas panašus į lauželį.
Neužtenka su degtuku jį įžiebti.
Reikia nuolatos kurstyti, kad
vis plačiau liepsnotų. O to laužo
kurstytojais esame mes, visi fon
do nariai. Tos malkos yra mūsų
čekiai fondui. Jų nepagailėkime
didesnei šio lauželio liepsnai.
Šis pirmasis Draugo fondo va
jus, lydimas žiemos šalčių ir
sniegų, tęsiasi ir toliau, kol
pasieksime pirmąjį milijoną.
— Kokios perspektyvos to
limesniam Draugo fondo au
gimui?
— Lėšų telkimui yra įvairių
paskatinimų. Vienas toks iš
„TRANSPAK” siuntinių įstai
gos savininko Romo Pukščio
premijų skyrimas, įstojantiems
Draugo fondo nariais nuo
vasario 16 d. iki kovo 13 dienos.
„TRANSPAK” įstaigai premi
jos kainuos tūkstantinę. Kiek
tas padės Draugo fondui, —
matysim. O gal atsiras mece
natų, kurių premijos naujiems
„daugiabalsiams” Draugo fon
do nariams bus „Draugo”
prenumerata į Lietuvą? Tada
būtų dvigubas laimėjimas.
Neabejoju,kad Draugo fondas
augs iki milijono. Tik turim tą
augimą pagyvinti, pagreitinti.
Tam reikia stipriau praverti
piniginę ar čekių knygutę, kad
iškristų tos dvi šimtinės ar ir
daugiau. „Draugas” yra nepa
mainomas mums čia išeivijoje ir
pačioje Lietuvoje.
A. P.

UŽ DOLERĮ
Į LIETUVĄ
Daug iš mūsų šią vasarą vyk
sime Lietuvon. Didžioji Dainų ir
tautinių šokių šventė, įvairūs
suvažiavimai, įdomios konfe
rencijos, giminės ir gražioji
Tėvynė visų laukia!
Dainavos jaunimo stovyklos
globos komitetas kartu su
Čikagos ir Detroito komitetais,
besirūpinančiais mūsų naujo
sios kartos išlikimu lietuviško
se gretose, kviečia visus išmė
ginti savo laimę rengiamuose
laimėjimuose, kur už vieną
dolerį galite laimėti lėktuvu ke
lionės bilietą (ten ir atgal) į
Lietuvą, 1,200 dol. vertės.
Kelionės dovaną Dainavai pa
aukojo American Travel Service
ir SAS (Skandinavijos lėktuvų
bendrovė), Chicago, IL.
Taip pat dalyvaujantieji gali
laimėti dail. Rimo Laniausko
(Cleveland, Ohio) paveikslą ir
250 dol. pinigais, tai dovana iš
Stanson Wrecking Co., Bellewille, Mich. — savininkai V.
Rubenis ir S. Geldys.
Traukimas įvyks 1994 balan
džio 9 d. per Clevelando atei
tininkų metinę šventę. Laimė
tojams bus pranešta.
Šių laimėjimų proga prave
damas ir Dainavos piniginis —
naujų šimtininkų vajus, kuriuo
rūpinasi Čikagos globos komi
tetas — Alė Lieponienė ir Kęs
tutis Sušinskas; Detroite — Vi
tas Sirgėdas ir Kastytis Giedrai
tis ir Clevelande: dr. Marius La
niauskas, Regina Šilgalienė,
Nijolė Balčiūnienė, Aldona
Zorskienė, Albertas Jr. Sušins
kas, Vladas Čyvas ir Vacys
Rociūnas.
Aukos atleidžiamos nuo mo-

Rūta Pauperienė yra G. T.
International viceprezidentė ir
dalininkė. Gyvendama Čika
goje, ji vadovauja ir Vilniaus
G.T. International įstaigai,
visur suspėdama, viską sugebė
dama atlikti. Jos filosofija ir
yra: mažiau kalbų, daugiau
darbų, tačiau Rūta sutiko šį
kartą padaryti išimtį ir pasi
kalbėti.
— Turizmo sritis nėra lietu
vaičių tarpe labai paplitusi,
kaip jūs šią karjerą pasi
rinkote?
— Iš profesijos esu pedagogė,
turinti magistro laipsnį iš
specialios pedagogikos. Nema
žai metų šioje srityje esu dir
busi. Tačiau, dirbanti su
vaikais, kuriem reikia tiek daug
savęs atiduoti, yra labai
varginantis darbas. Visada la
bai mėgau keliauti ir domėjausi
kelionėmis. Vakarais išėjau
turizmo mokyklą. Toje srityje ir
mokytojaudama
kartais
padirbėdavau. Pasitaikius pro
gai pereiti į šįdarbą, tai ir pasi
rinkau padaryti.
I

Rūta Pauperienė.

— Kaip atsitiko, kad jūs
dirbti atėjote į šią lietuvišką
firmą — G.T. International?

— Pasitaikė man su šia ke
lionių agentūra keliauti į
Lietuvą. Tais laikais dar buvo
daug sunkumų šiose kelionėse.
Keliavome per Leningradą.
Grupė buvo didelė, o rusų
muitinė nesimpatiška. Užlaikė
mūsų grupę kone per naktį,
nespėjome į lėktuvą. Maty
dama, kad keleiviai vargsta su
išnaršytais daiktais, ėmiausi
padėti ir likusios kelionės eigo
je teko vis šen bei ten padėti.
Netrukus po tos kelionės ir pra
dėjau šioje firmoje dirbti.
— Truputį papasakokite
apie savo darbą?

— Kaip, be abejo, žinote,
mūsų firma specializuojasi ke
lionėmis į Lietuvą ir Pabaltijį.
Mano darbas yra paruošti marš
rutus, juos pervažiuoti, kritiškai
viską apžiūrėti ir, viską
sutelkus gražia forma, pateikti
klientams. Be to, mes tikime,
kad keleivį reikia gerai pa
ruošti, taigi man tenka ir
informacine medžiaga pasi
rūpinti, nors turiu pripažinti,
kad šiame darbe vienos kepurės
dėvėti niekaip neišeina — jas
reikia keisti pagal paklausą.
Darbų atsiranda visokių, pvz.,
dažnai tenka firmą reprezen
tuoti, kuriame pasauliniame tu
rizmo suvažiavime, tai univer
siteto paskaitų ciklo metu ir
pan. Pernai net teko padaryti
pranešimą apie turizmą Pabalti
jo šalyse Smithsonian muziejaus
paskaitų ciklo metu Va
šingtone. Palaikau ryšį su
amerikiečių turizmo laikraš
čiais, kuriuose Lietuvos ke-

kesčių (Fin. Tax exempt Nos.
38-1717920).
Auka Dainavai — lietuvybės
išlikimo ir pratęsimo laidas
mūsų išeivijoje! Būkime šių
reikšmingų tikslų nuoširdūs
rėmėjai!
V.R.

lionių reikalais esu dažnai
cituojama. Taip pat mano
atsakomybė yra mūsų Vilniaus
raštinės, turizmo sektorius.
Vadinasi, raštinės aplinka,
tvarka, darbuotojų paruošimas
ir darbas mano žinioje.
— Įdomu išgirsti apie jūsų
Vilniaus raštinę, ar nesunku
jai vadovauti, gyvenant čia?
— Problemų pakanka, tačiau
visas mūsų kolektyvas dirba ne
per kokią bendrą įmonę ar kitą
firmą, o tiesiogiai pas mus.
Didelė šio kolektyvo dalis jau
treti ar ketvirti metai dirba.
Visom darbuotojom sudaromos
sąlygos atvykti ilgesniam laikui
į Ameriką pasimokyti ir stažuo
tis. Jos jau tikrai įsisavinę tą
„vakariečio turisto” skonį ir
išmokę aptarnauti. Kadangi
mes turime savo transportą ir
vairuotojus, turistinis sektorius
išmokęs dirbti kaip viena
komanda. O mūsų maršrutus
jos yra patobulinusios ir įvykdo
puikiai. Dar ir dabar į raštinę
ateina laiškai iš National Geo
graphic Society Pabaltijo turo,
kuriuose giria mūsų parinktą
maršrutą bei darbuotojus. Tai
man sudaro didelį džiaugsmą.
— Ar šalia turistinio sky
riaus turite daugiau darbuo
tojų Vilniuje?
— Vilniuje turime didelį ūkį,
kadangi daug transporto (tame
tarpe ir savas autobusas su vi
sais patogumais), tad turime ir
garažus bei automobilių taisyk
lą, sandėlį dalim ir tepalam,
netgi savą benzovežį, kurį įsigi
jome kai buvo striuka su ben
zinu. Žinoma, mūsų raštinėje
Vilniuje yra ir bilietų rašymo
skyrius. Turime galimybes
gerai klientus aptarnauti,
operuojant Amadeus bilietų
užsakymo ir rašymo sistema,
Esam vienintelė firma, kuri
partnere su Lufthansa visoje
Lietuvoje. Aptarnaujame no
rinčius keliauti visų oro linijų
bilietais. Netrukus atsidarys
nauja dalis šalia dabartinės
raštinės, kuri taps atostogų ir
kelionių po pasaulį centru. Ten
bus galima įsigyti keliones su
visu aptarnavimu, viešbučiais,
ekskursijomis ir pan, bet kur
pasaulyje. Mes jau ir dabar par
duodame keliones į Meksiką ir
kitas egzotiškas šalis, darome
grupines keliones po Amerikos
žymesnes vietoves. Negalime
nepaminėti Žaibo. Tai paslauga,
kuri pristato užsienietiškas
maisto prekes žmonėm į namus.
Esame jau nudžiuginę daugiau
kaip 5,000 Lietuvos gyventojų.
Tam tikslui taip pat laikome
sandėlį, transportą ir darbuo
toją, kuri kompiuteryje viską
veda. Viso ūkio prievaizda, tai
mūsų direktorius Petras Telyčė
nas, buvęs Lietuvos ansamblio
direktorius, turintis didelę
patirtį.
— Ar neturite planų dar
plėstis? Iš visko atrodo, kad
daug darbų, ar apsidirbate?
— Ne tik yra planų, bet jau
kai kurie ir įgyvendinti. Turime
raštines Kaune, Panevėžyje ir
Klaipėdoje. Jose galima gauti
paslaugas, kurias siūlome ir
Vilniuje. Augame labai dideliu
tempu, bet tai ir įrodo, kad dirb
ti sveika ir iš darbo būna vaisių.
Malonu matyti, kad lietuviškas
kolektyvas mokosi kaip galvo
ti, dirbti ir plėsti patirtį įvai
riose turizmo sferose. Žinoma
maloniausia, kai grįžta paten
kinti klientai ir keliauja pakar
totinai. Labai mūsų progra
momis domisi amerikiečiai bei
europiečiai, turbūt šiuo metu
daugiau grupinių ekskursijų
tenka parduoti jau nebe saviem
tautiečiam.
Dėkojame už pokalbį ir
linkime sėkmės darbuose.
A. P.
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
• tel. (714) 521-8694 • fax (714 521-1210

EKONOMIKA LIETUVOJE
tą statyti naują įmonės komp
lektą. Amerikiečiai čia įrengė
lentpjūvę ir ketina nvi stuoti 15
mil. dolerių. Firma Lietuvos
miškų nekirs — ji sudarė miško
medžiagos tiekimo sutartis su
Rusija. Apie 300 kupiškėnų
gaus lentpjūvėje gerai apmoka
mą darbą. Šalia amerikiečių
lentpjūvės norą įsikurti pa
reiškė dar dvi perspektyvios
Vakarų įmonės.

Kas baugina Vakarų
investuotojus

Lietuvos ekonomikos ir užsie
nio investicijų vystymo agentū
ros FIDA prez., buvusio Tarp
tautinių ekonominių santykių
ministro Vytenio Aleškaičio
nuomone, užsienio investuo
tojus baugina žemas valdžios
veiklos įvertinimas ir daug
spragų įstatymuose. Jo nuomo
ne, jau seniai buvo galima
veiksmingai pagerinti šalyje už
sienio investicijų apsaugą. Pats
veiksmingiausias žingsnis būtų
konvencijų dėl tarptautinio
arbitražo pasirašymas. „Lietu
vos rytui” V. Aleškaitis teigė,
jog kurį laiką dar buvo galima
manyti, kad tai paprasčiausios
nesėkmės, pagaliau-aplaidumas, tačiau dabar jau galima
drąsiai tvirtinti, kad tarptau
tinių konvencijų pasirašymu,
kaip ir naftos terminalo staty
ba, nesuinteresuotos daugelis
įtakingų politinių jėgų. Dar
viena priežastis sąlygojanti ne
itin palankias sąlygas užsienio
investicijoms - tai bendrų
įmonių garbinimas, kai dažnai
bet kokios kitos bendradar
biavimo formos vertinamos kaip
menkavertės. V. Aleškaitis pa
stebi, kad šiuo metu užsienio in
vestuotojai labai susidomėję
Lietuvos tekstilės pramone.
Juos vilioja nebrangi darbo jėga,
pajėgi konkuruoti su Pietryčių
Azija, Kinija, Pakistanu, ar
timas Vakarams mentalitetas,
patogi geografinė padėtis, paly
ginti neblogi įrenginiai. Be teks
tilės ir prekybos užsienio inves
tuotojai domisi maisto perdir
bimo pramone, mašinų gamyba,
transportu. FIDA prezidento
nuomone, kur kas didesnį vaid
menį pritraukiant užsienio ka
pitalą galėtų turėti aktyvi vals
tybės vertybinių popierių biržos
veikla, vertybinių popierių ir fi
nansų rinkos susiformavimas.
Dabar dar retas šalies komer
cinis bankas pajėgus teikti visas
reikalingas paslaugas, tik Lie
tuvos akcinis inovacinis bankas
sparčiai progresuoja.

Amerikos firma Kupiškyje
Kupiškio akcinė bendrovė
„Simega” gamina silikatines
plytas. Tačiau dėl Lietuvos,
Rusijos, Latvijos, Estijos rinkų
su kupiškėnais varžosi dar pen
kios Lietuvos įmonės. Pernai
„Simega” pasirašė kontraktą su
„Ochoco Lumber Company” iš
Amerikos, kuri nupirko nebaig

Komercinių bankų
palūkanos

Vasario 15 d. stambesnių ko| mercinių bankų siūlomos palū
kanos yra pažymėtos lentelėje.
Palyginus su gruodžio 1 d.,
palūkanos už valiutą yra dau
giausia pastovios. Už litus yra
šiek tiek nukritusios, nors vis
dar aukštos, 40-65% į metus.
Kaip anksčiau rašyta, bankuo
se indėliai nėra apdrausti.
IPSA INTERNATIONAL,
Laikant indėlius litais, rizikuo
LTD GAVO JAV
jama infliacija ir lito - dolerio
PRIPAŽINIMĄ
kurso pasikeitimu, nors kursas
jau kelis mėnesius pastovus,
Šios
Čikagos
lietuvių
apie 3.9 lt. už dolerį.
verslininkų kolektyvinės firmos
direktorių tarybos pirmininkas
„Juodi darbai”, padeda
Raimundas Šlenys praneša, kad
Lietuvai kristi į dugną
firma gavo JAV federalinės val
džios įstaigų pripažinimą, vesti
Juos dienraštyje „Respubli bei verstis užjūriuose, pvz.
ka analizuoja Alytaus akcinės „Central & Eastern Europe
bendrovės „Snaigė”, gaminan region”, kuriame yra ir Lietu
čios šaldytuvus, prezidentas An va. Tuopat IPSA International
tanas Andrulionis. Kai daugu buvo įtraukta į ACRIS registrą.
ma Lietuvos įmonių eina „į
dugną”, Alytaus „Snaigė” per
nai papildomai įkūrė 300 darbo
vietų, dauguma gamybos linijų
dirba 3 pamainom. „Snaigė”
gamina 10 modelių šaldytuvus,
kurių gamyba pernai išaugo 1,7
karto. Tačiau įmonės preziden
tas A. Andrulionis rašo, kad ir
„Snaigei” ateina eilė „kristi į
dugną”. Jis klausia, kiek reikia
padaryti .juodų darbų”, kad to
kia puiki įmonė liktų be atei
ties? Pirmu .juodžiausiu darbu”
prezidentas vadina lito dirbtinį JAV savanorių organizacijos (VOCA)
stiprinimą. Šaldytuvų gaminto vadovė Lietuvoje Onutė Babjai suskaičiavo, kad nuo kiek ravičienė.
vieno šaldytuvo dėl lito kurso
Tai įgalins šios firmos užsi
stiprėjimo prarado po 100 litų.
mojimus
Lietuvos ekonomijos
Vien gruodžio mėnesį įmonė už
atstatymui
su pagalba US
sieniui pardavė per 25,000 šal
Agency
for
International
Devedytuvų. Pramonininkų konfede
lopment (USAID), Overseas
racija pasisako už lito „pri
rišimą” prie stiprios valiutos. A. Private Investment Corporation
(OPIC) ir kitų US International
Andrulionio nuomone, svarbu
ne lito „pririšimas”, o protingas Development institucijų. Jos
jo kurso nustatymas. „Protingos teikia kvalifikuotom verslo fir
mom medžiaginę, ypač finansi
galvos buvo tos, kurios įvedant
litą nustatė kursą: 1 JAV dolerį nę, pagalbą, įgalina bei suteikia
4.5 lt. Gaila, kad neilgam”, — didesnių piniginių sumų inves
rašo A. Andrulionis. Dabartinis ticiją į užsieninius projektus.
lito kursas (3.9 lt.) skatina im
PATALPOS VILNIAUS
APYLINKĖJE
PALŪKANOS

KOMERCINIŲ BANKŲ
♦ vasario 15 d., 1994 m.

METINIAI PROCENTAI (%)
Bankas

portą, o tam reikia imti pasko
las iš užsienio be vilties jas
grąžinti, nebent pigiai pardavus
Lietuvos turtą. Pasaulyje verslą
plėtoja gamintojų idėjos ir ban
kų kreditai. Pasak A. Andrulio
nio, sunku būtų pasaulyje rasti
užsieno firmos vadovų grupę,
kuri mūsų sąlygomis, už 100%
metinių banko palūkanų paė
musi kreditą, galėtų išplėsti
gamybą. Vasarą buvo pasiektas
palūkanų apribojimas 60%, bet
šis sprendimas gyvavo vos 2 sa
vaites.
Dar vienas .juodas darbas” iš Nepriklausomų valstybių
sandraugos (NVS) už parduotą
produkciją atkeliavę pinigai
buvo užskaitomi į įmonių sąs
kaitas tų šalių valiuta. Nors
pelno, ją konvertavus į litus,
negauta, bet pelno mokestį įmo
nės turėjo mokėti litais. Tai dar
labiau sumažino įmonių apyvar
tines lėšas. „Balandžio mėnesį
mūsų bendrovei teks paragauti
naujus , juodo darbo” vaisius.
Įsigalios Pridedamosios vertės
mokesčio įstatymas. Tai galuti
nai sužlugdys įmonę. Įvedus šį
mokestį, šaldytuvo savikaina
padidės 85 litais”, — rašo A.
Andrulionis.
Rima Jakutytė

Indėlių Suma
Terminas (mėn):

• Akcinis Inovacinis Bankas
A. Jakšto 6, Vilnius tel 616 022
$100 iki $25,000

3

15

6

18

9

20

12

24

45-50

100 Lt iki 10,000 Lt
• Litimpex Bankas
Verkių 37, Vilnius tel 352 461
$1,000 iki $5,000
$5,000 iki $10,000
$10,000 iki $20.000

8
10
15

18
20
22

20
22
25

50-60

1,000 Lt iki 50,000 Lt

• Vilniaus Bankas
Gedimino 12, Vilnius tel 612 949
$500 iki $5,000
$5,000 iki $10,000
virš $10,000

5

7
16

5.2
12
18

6
14
20

'

Gautas laiškas iš Lietuvos,
kuriame siūlo 10 km už Vil
niaus link Sudervės turimą apie
1,000 kv. m. pastatą, tinkantį
įvairiems tikslams. Būtų gali
mas žemės ūkio mašinų ban
dymas ir pardavimas, medžio
apdirbimo arba baldų gamybos
dirbtuvės, žemės ūkio produktų
perdirbimas arba kita. Šalia
baigia pastatyti gyvenamą na
mą, patalpas įstaigoms. Visa tai
yra šalia magistralinio kelio.
Kuriant bendrą įmonę, vietinių
įnašas būtų patalpos, o partne
rių — įrangos komplektavimas
pagal pasirinktą paskirtį.

KELIONĖ Į LIETUVĄ
KOVO 20-27 d.

40

1,000 Lt iki 100,000 Lt
• Valstybinis Komercinis Bankas
Basanavičiaus 7, Vilnius tel 619 643
iki $10,000
$10,000 iki $100,000

18
20

Lt betkokia suma

65

r

20
22

22
24

Verslininkas Stanley Balze
kas, Čikagos-Vilniaus miestų
draugystės komiteto pirminin
kas ir Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus prezidentas, or
ganizuoja verslo ir investicijų

kelionę į Lietuvą. Kelionės rei
kalais rūpinasi Vytas Lauraitis.
Numatyti susitikimai su prezi
dentu Brazausku, Vilniaus me
ru ir miesto tarybos pirmininku,
Lietuvos politikais bei valstybės
vadovais ir Amerikos ambasa
doje. Bus apsilankyta East
Baltic States West bendrovėje
Kaune, Akciniame inovacinia
me banke Vilniuje ir kitur. Taip
pat skirta laiko turizmui. Rezer
vacijos priimamos iki kovo 8 d.
Dėl rezervacijų ir daugiau infor
macijos kreiptis telefonu (312)
582-6500.

JAV BENDROVĖS
LIETUVOS EKONOMINĖ
APŽVALGA
Sausio mėnesį Lietuvoje
lankėsi New Yorko bendrovė
Arnhold and S. Bleichroder, Ine.
susipažinti su Lietuvos verty
binių popierių birža ir verty
binių popierių komisija. Jų
duomenys ir išvados rodo, kad
1994 m. Lietuvoje infliacija bus
60%, bet litas sustiprės 7.1%,
palyginus su JAV doleriu. Len
kijoje, Vengrijoje, Čekijoje ir
Slovakijoje infliacija bus 18-25%
ir valstybiniai pinigai nuvertęs
3.3-22%, palyginus su JAV do
leriu. Bendrovė nusprendė, kad
Vilniaus vertybinių popierių
birža kol kas yra per maža ir ne
pakankamai pribrendus, kad jo
je dalyvautų rimti tarptautiniai
investitoriai.

VOCA ĮSTAIGA
LIETUVOJE

Šalia JAV finansuojamų
Peace Corps, International Exeeutive Service Corps (IESC) ir
Komercijos departamento East
European Business Information
Center (EEBIC), Lietuvoje nuo
1992 m. rudens taip pat veikia

Volunteers ir Overseas Cooperative Assistance (VOCA). Ši
įstaiga užsiima techniška para
ma žemės ūkiui. Jos misija yra
remti pelningo privataus ūki
ninkavimo, bei žemės verslo
plėtojimą. Veikia panašiai kaip
IESC (specialistai, kurie
parūpina techniškus patarimus
yra daugiausia pensininkai). Šie
prityrę savanoriai negauna at
lyginimą, bet jų kelionės į
Lietuvą ir pragyvenimas yra
apmokamas iš JAV Vyriausybės
šaltinių. VOCA įstaigai Lietu
voje, Kudirkos 18, Vilniuje, tel.
222 262, vadovauja Onutė Babravičienė, anksčiau dirbusi
Žemės ūkio ministerijoje kaip
kokybės inspektorė prie vaisių,
daržovių ir kitur. 1993 m.
VOCA yra parūpinusi techniš
ką paramą 33 žemės ūkio pro
jektams. Specialistai buvo at
vykę nuo 2 savaičių iki 3 mė
nesių ir padėjo su verslo
planais, apskaičiavimais ir
praktiškais patarimais. Pro
jektų apimtis labai plati: grybų
auginimas, pieno ir mėsos
perdirbimas, vaisių auginimas
ir kt. Patirtis rodo, kad pagei
dautina parūpinti pastovesnes,
ilgalaikes ne tik vienkartines
konsultacijas. VOCA taip pat
moko kaip steigti kooperatyvus
ir jos darbuotojai yra apsilankę
visuose Lietuvos rajonuose dės
tydami kooperatyvų steigimo
metodiką.

E. Kulikauskas
• „Draugą” paveldėjome iš
savo pirmtakų, neleiskime tam
palikimui išslysti pro pirštus.

Lietuva - Viena
Alaska - Princess Cruises

iš Seattle
birželio 30 d.

iš Los Angeles
birželio 26 d.

F0-metė moteris gali prižiūrėti
vyr. amžiaus žmogų arba vaikus.
Tel. 312-254-0*77

' '

birželio 13-26
liepos 2-17
liepos 15-29
liepos 16-29

d.d.
d.d.
d.d.
d.d.

liepos
rugp. 13
rugpjūčio 7-21
rugpjūčio 11-22

30 d.d.
d.d.
d.d.

Į Čikagą
liepos 11, 13, 16, 20, 21, 23, 30 d.d.
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GREIT

PARDUODA

Re/max
REALTORS
(312) 586-5959 m.
(708)425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar Pardliodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavfrnas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.
• Pensininkams Nuolaida.
• *

VVAGNER

MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai
•
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIĖRS
FAX • CALCULATORS
5610 S. Pulaski Rd.
Phone (312) 581-4111

MAROUETTE
PHOTO SUPPLY

lik

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

BALYS BUDRAITIS

J .
»,
*
(Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy•tįių pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI
Bus. 312-585^6100,1 ręl 312-778-3.9711

OjpfUiy

<21.

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

DANUTE MAYER

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

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus,
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai
patarnaus. Įkainavimas veltui.

Pigiai parduodamas 31 m. mūrinis
3 mieg. namas su baldais: įrengtas
rūsys su baru ir virtuve: 2 auto garažas,
šoninis įvažiavimas; 2 bl. nuo 79 St. ir
Kedzie Avė. Kaina tik $92,900. Tel.

708-430-0469 arba 312-925-0911.

ta *4 S T
PARDAVIMASJR TAISYMAS

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

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

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

ASTA T. MIKUNAS
Dengiami stogai, kalamas
' „siding”, bei atliekami namų
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837

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

į Newark
liepos 16, 19, 23 d.d.

Į Seattle
liepos 19 d.

Į Los Angeles
liepos 17 d.

Galima pasirinkti išvykimo ir grįžimo datas iš aukščiau pasiūlytų.

Kaina:
iš
iš
iš
iš

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

Siūlome specialias kalnas Į Dalnų/Šokių Šventą Ųetuvoje 1994
m. Dar turime labai ribotą skaičių vietų sekančiom datom:

Iš Newark

Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir.sąžirilngai.

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

705.
706.

liepos 1 d.

ELEKTROSĮVEDIMAI -r PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.

J. BUBNYS
737-5168

704.

iš Čikagos

FRANK ZAPOLIS
3208 ’/» W««t 95th Street’
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8854

IR MĖGĖJAMS

Lietuva - Kopenhaga
Lietuva - Dainų Šventė - Kopenhaga
Skandinavija - Danija, Švedija,Norvegija
Skandinavija - Danija, Švedija, Norvegija
Įskaitant kelionę į Dainų Šventę
Kelionė po Pabaltijį

REAL ESTATE

1O°/o—2O°/o—304fepigiau mokė- •
šit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

KILIMUS. BALDUS,
GRINDIS IR SIENA’S

AMERICAN TRAVEL SERVICE
1994 METŲ GRUPINĖS KELIONĖS

birželio 23, 30 d.d.
liepos 2, 3 d.d.

MISCELLANEOUS

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

VALOME

Ut

701.
702.
703.
703a.

CLASSIFIED GUIDE

Čikagos
Newark
Seattle
Los Angeles

$1,025.00
$ 865.00
$1,140.00
$1,140.00

Prie kainų reikia pridėti mokesčius.
Informacijai prašoma kreiptis tel. 708-422-3000. Darbo vai.: pirmd.,
antrd., trečd., ketvird. ir penktd. 9 v.r. - 5 v. p.p. ir šeštd. 9 v.r. -1 v. p.p.

American Travel Service 9439 S. Kedzie Avė., Evergreen Park,
IL 60642.

VAIRUOTOJO
• Pasiruošimas ir egzaminas—LIETUVIŠKAI, nebūtina anglų kalba!
• Vairuotojams iš Lietuvos—teisės per vieną dieną
mi
PROFESIONALO
V U L VAIRUOTOJO TEISĖS
• Išmoksi vairuoti sunkvežimį,
• Mokymasis ir visi testai—
LIETUVIŠKAI!
• Papildomai: pavojingų krovinių
pervežimas, autotraukinių ir
cisternų vairavimas.
• Pagalba susirandant darbą

FOR RENT

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis
pasirinkimas įvairiausių kepinių ir
namuose gaminto maisto —
Catering

Išnuomojamas naujai atremontuotas 6

6216 S. Archer Avė.
Chicago, IL 60638
Tel. 581-8500

INCOME TAX
SERVICE
Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje
apsunkins metinį mokesčių formų
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:

PRANAS G. MEILĖ, CPA
2649 W. 63 St.,
Chicago, IL 60629
Sekmadieniais — Pasaulio
Liet. Centre, Lemont
Tel.: raštinė 312-776-5163
namai 708-636-5347

MASTER PLUMBING
COMPANY
Licensed, Bonded, Insured

Pirmd. 4-7 v.p.p. Ketvd. 3-6 v.p.p.
Kreiptis į Remigijų
LIETUVIŠKAI
5215 S. Archer (312)735-1199

RACINE KEPYKLA IR
DELIKATESAI

Blue Horizon Co. Ine
Driving School
3253 N. Pulaski (312) 202-8303.

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos
plytelės. Karšto vandens tankai,
pompos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius.
BEN SERAPINAS

708-636-2960

kamb., 3 mieg. butas Marąuette Park apyl.
Su apšildymu, šaldytuvu, dujine plytele
$450 į mėn. Galima naudotis skalbimo
mašina, džiovintuvu bei garažu. Skambin
ti: (312) 434-7357.

Brighton Pk. išnuomojamas 5
kamb., 2 mieg. butas antrame
aukšte. Kreiptis vakare 5 v.v. - 10
v.v., tel. 312-324-0292.

FOR SALE
LAIKO PAGRĖBSTAI
Vladas Kulbokas

Atsiminimai
Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; kanki
nys kun. J. Dabrila; suvalkiečių ūkis
— sodyba, darbai, darbininkai,
valgiai; šeimos istorija — studijos,
mokytojavimas Plungėje, Pasvaly,
Vilniuje; gyvenimas Austrijoje,
Vokietijoje, Amerikoje; darbas
Lietuvių Enciklopedijoje”. Knygos
kaina 8 dol. Illinois gyventojams
Tax 0.70 ct. Persiuntimo išlaidos:
USA - 2.50 dol., Canada — 3.50
dol. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

ALICE STEPHENS VOKALINIO STIPENDIJŲ FONDO KOMITETAS RENGIA

ALICE STEPHENS PAGERBIMO KONCERTĄ
Dalyvauja solistai:

Arnoldas Voketaitis
Virginija Bruožis, konkurso premijos laimėtoja
Rūta Pakštaitė
Algimantas Bamiškis
Alvina Giedraitis
Genevieve Mačys-Gedraitis
Pianistas-akompanuotojas Kimberly Schmidt

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
PASAULYJE
PASAULIEČIŲ JUDĖJIMAI
TURI LIKTI BAŽNYTINIAI

1994 m. kovo mėn. 13 d., sekmadienį, 3 vai. p.p.
Marijos Aukštesniosios Mokyklos auditorijoje
6701 S. Califomia Avė., Chicago

"Patria", 2638 W. 71 St., tel. 312-778-2100
ir prie įėjimo koncerto dieną

ansamblių dainininkės

Kaina $10, studentams $5.

A.A. ALEKSANDRA
VIDUGIRIENĖ
tarė š. pirm. Kazys Karuža ir
velionė buvo palaidota su viso
mis šauliškomis tradicijomis.
Rožinį ten pat 7:30 vai. vakaro
sukalbėjo kun. Al. Volskis.
Buvo prisirinkusi pilna koplyčia
žmonių. Atsisveikinimo žodį
Lietuvių Bendruomenės vardu
tarė žurn. Juozas Kojelis, Vidu
girių artimas šeimos draugas
dr. Zigmas Brinkis ir kt.
Sausio 27 d. 9 vai. ryto
velionės karstas su palaikais
buvo atvežtas į Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčią. Šv. Mišių
metu skaitinius skaitė Antanas

nurodydamas į neseniai įvykdy
tus sėkmingus eksperimentus
su embrionais. Jis pažymėjo, jog
neigiama pasaulio viešosios są
monės reakcija į tai buvusi
visiškai pagrįsta. Pagarba žmogiškąjai būtybei nuo jos prasidė
jimo pradžios yra „pagrindinis
reikalavimas ir neginčytinai
priklauso moralės dėsniui, pa
brėžė Bažnyčios galva.

Popiežius Jonas Paulius II
paragino gausias bažnytines
grupes ir pasauliečių judėjimus
visada išlikti vienybėje su
Bažnyčia. Audiencijoje, suteik
toje lapkričio 8 d. Popiežinės
pasauliečių tarybos visuotinio
susirinkimo nariams, jis pasa
kė, jog dalyvavimas bažnytinia
me gyvenime neturįs būti grin
ŠV. CECILIJOS DIENA
džiamas bažnytinei dvasiai
VYTAUTO DIDŽIOJO
svetima logika. Šiuo lemtingu
BAŽNYČIOJE
istorijos momentu, po radikalių
pasikeitimų pasaulyje bažnyti
Lapkričio 22-ąją, šv. Cecilijos,
nis pasauliečių organizacijų dar bažnytinės muzikos ir chorų glo
bas esąs svarbesnis negu kada bėjos, dieną į šv. Mišias Kauno
nors anksčiau. Kaip teigiamą Vytauto Didžiojo Švč. Mergelės
pasauliečių dalyvavimo bažny Marijos Ėmimo į Dangų bažny
tiniame gyvenime pavyzdį, čioje tikintieji susirinko pasi
popiežius Jonas Paulius pateikė melsti už Bažnyčios muzikus ir
Pasaulio jaunimo susitikimą giesmininkus. Bažnyčios rekto
Jungtinių Valstijų mieste Den rius tėvas Saulius Bytautas
veryje. Drauge Jonas Paulius OFM pakvietė visus padėkoti
padrąsino bažnytinius judėji Dievui už neįkainojamas dova
mus rodyti daugiau misionieri- nas: muzikinius talentus ir Die
nės iniciatyvos, kuri esanti itin vo žmonįjai padovanotą sugebė
reikšminga „nerimą keliančių jimą kurti. Per šv. Mišias
klausimų dėl gyvenimo ir žmo skambėjo religinė muzika, atlie
giškosios egzistencijos prasmės” kama J. Gruodžio konservatori
akivaizdoje.
jos studentų. Katalikiškas gies
mes giedojo konservatorijos miš
SMERKIA
rusis choras.
EKSPERIMENTUS SU
ŽMOGAUS GYVYBE
/ POPULIARIAUSIAS
Popiežius Jonas Paulius II
pasmerkė eksperimentus su TELŠIŲ RAJONO ŽMOGUS
žmogaus gyvybe, kurie nesi
Telšių vyskupas Antanas Vai
skaito nei su žmogaus tapatybe,
nei su jo orumu. „Peržengus šią čius išrinktas populiariausiu ra
ribą, niekas nebegali apsaugoti jono žmogumi. Tokie rinkimai
žmogaus nuo haliucinacinių čia buvo surengti Telšių laik
manipuliacijų bei savigriova raščio „Kalvotoji Žemaitija” ini
pasižyminčios beprotybės”, ciatyva ir vyko pirmą kartą.
pasakė popiežius spalio 31 d. Populiariausią žmogų laiškais
Angelo maldos šv. Petro aikštėje rinko laikraščio skaitytojai.
Vyskupui Antanui Vaičiui
metu.
Etinis reliatyvizmas šiandien įteiktas vardinis, iš bronzos
jau nebepaiso .jokios žmogaus padarytas, atminimo medalis su
gyvybės tapatybės bei orumo ir vyskupo Motiejaus Valančiaus
atveria duris neleistiniems ir atvaizdu. Medalio autorius —
nerimą keliantiems eksperi Telšių aukštesniosios mokyklos
mentams”, kritikavo popiežius, dėstytojas Petras Gintalas.

"LIRA" ir "AL ICE STEPHENS"

Bilietai gaunami:

Polikaitis. Giesmes giedojo
solistai Antanas Polikaitis ir
Rimtautas Dabšys, o vargonais
grojo muzikas Viktoras Ralys,
kartu giedojo ir choro dalis. Prie
karsto budėjo uniformuoti
šauliai. Po šv. Mišių velionės
palaikai ilgos automobilių vilks
tinės palydėti į Šv. Kryžiaus
kapines, Culver City, CA, ir
palaidoti šalia savo vyro a.a. Po
vilo Vidugirio. Kapuose maldą
sukalbėjo kun. Al. Volskis. At
sisveikinimo žodį tarė: Ramovės
ir Alto pirm. Antanas Mažeika,
Skautų akademikų vardu —
Milda Mikėnienė, Inžinierių ir
architektų vardu — Mintautas
Sodaitis, Lietuvos Dukterų var
du — Genovaitė Plukienė, Biru-

Mūsų organizacijos narei
Aleksandra Vidugirienė.

Š.m. sausio 17 d., 4:30 vai. ry
to nusiaubė didelis žemės drebė
jimas, kuris stipriai sukrėtė va
karinę Los Angeles dalį ir toli
mus priemiesčius. Labai daug
nukentėjo lietuvių, kurie gyve
na prie jūros Santa Monikoje.
Nuo išgąsčio Aleksandra Vidu
girienė gavo širdies smūgį ir vė
liau mirė.
Aleksandra gimė 1910 m. spa
lio 8 d. Šiauliuose. Jos tėveliai
Juozas ir Uršulė Kojelevičiai
buvo pasiturintys prekybinin
kai, ūkio mašinų importo ir eks
porto srityje. Prie Šv. Petro ir
Povilo bažnyčios turėjo savo
prekybą. Baigusi Šiaulių mer
gaičių gimnaziją, ištekėjo už Ra
guvos policijos nuovados virši
ninko Povilo Vidugirio. 1930 m.
sulaukė sūnaus Vytauto. Kai
jos vyras Povilas iš Raguvos bu
vo perkeltas į Gudžiūnus, kurį
laiką Vidugirių šeima gyveno
Polikaičių namuose. To paties
amžiaus vaikai, Vytautas Vidu
giris ir būsimas sol. Antanas
Polikaitis draugavo.
Iki sovietų okupacijos Vidugi
rių šeimai teko gyventi keliose
vietose. 1944 m. komunistams
artėjant į Lietuvą, Vidugiriai iš
Žeimelio per Latviją pasitraukė
į Žemaitiją ir trumpam laikui
sustojo Švėkšnos apylinkėje.
Frontui vėl pajudėjus, pasi
traukė į Vokietiją.
Iš Scheinfeldo pabėgėlių sto
vyklos 1949 m. emigravo į Ame
riką ir apsigyveno Philadelphi
joje. Vėliau persikėlė į Čikagą
ir Marąuette Parke išgyveno 20
metų. Vytautas Vidugiris baigė
aukštuosius inžinerijos moks
lus. Jis dalyvavo Korėjos kare,
laimingai grįžo pas tėvus į Či
kagą ir sukūrė šeimą su Elena
Mazdieraite, vėliau apsisprendė
keltis į Kaliforniją. Tėvai Alek
sandra ir Povilas norėjo būti ar
ti sūnaus šeimos ir 1974 m. taip
pat čia atsikėlė, Santa Moniko
je įsigijo namus. Po trejų ir
pusės metų, ištiktas širdies
smūgio, mirė Povilas Vidugiris.
Aleksandra toliau tęsė savo
gyvenimą, aktyviai dalyvauda
ma lietuviškoje veikloje. Pri
klausė Lietuvių Bendruomenei,
Santa Monikos Amerikos Lietu
vių klubui, Juozo Daumanto
šaulių kuopai ir Lietuvos Duk
terų draugijai.
Aleksandra buvo labai gero
būdo, tyli ir rami moteris. Su
vyru Povilu priklausė J. Dau
manto šaulių kuopai, todėl ir
teko šauliams atlikti laidojimo
Šv. Kazimiero relikvijų procesija j Vilniaus arkikatedrą 1989 m. kovo 4 d. apeigas. Atsisveikinimo žodį

GRAŽINAI ULPAITEI
DANASIENEI
mirus, jos MOTINAI, vyrui ALEKSUI, dukrai ASTAI
su šeima, seseriai IRENAI ir visiems artimiesiems
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Lietuvių Tautodailės Instituto
Bostono skyriaus tautodailininkai

Lietuvių Tautodailės Instituto Bostono skyriaus

valdybos narę, ZITĄ KRUKONIENE, jos

tiečių vardu — Gražina Raibienė, dr. Zigmas Brinkis, Sambū
rio ir dramos vardu — aktorius
Vincas Dovydaitis ir š. kp. pirm.
Kazys Karuža. Karstą nešė: Al
gis Prasauskas, Juozas Pupius,
Rimtautas Dabšys, Juozas Čer
nius, š. Juozas Narkevičius, š.
Juozas Paplauskas. Po to buvo
sugiedota „Marija, Marija” ir

Lietuvos himnas. Buvo nuimta
nuo karsto trispalvė vėliava ir
K. Karuža įteikė velionės sūnui
Vytautui.
Liko giliame nuliūdime sūnus
Vytautas, marti Elena, anūkė
Diana, brolio žmona Sofija su
dukra Aldona ir kiti giminės
Amerikoje ir Lietuvoje.
Kazys Šešupė

Neverkite, tėveliai,
Neliekit ašarėlių —
Dabar pas Dievą jau esu
Aš — jūsų angelėlis...

a

A.tA.
KATIE ANN JUREVIČIŪTĖ
Gyveno New Berlin, WI.
Tragiškai žuvo 1994 m. vasario 13 d., sulaukusi 5 metų.
Gimė 1988 m. gegužės 27 d. Nevv Berlin, WI.
Nuliūdę liko: tėvai Rimantas ir Ann Jurevičiai, sesutės
Jackie ir Kristina, seneliai Adelė ir Feliksas Jurevičiai, gyv.
Kenosha, WI, teta Dalia Bieck su vyru Jerry ir šeima.
A. a. Katie palaidota vasario 17 d. Nevv Berlin, WI
kapinėse.
Jos brangiam atminimui šeima skiria $100 auką
dienraščiui „Draugui” paremti.
Nuliūdusi šeima.

A.tA.
Gintarinės Palangos Dukrai

MILDAI PANARIENEI

A.tA. MOTINAI
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir drauge
liūdime.
Bostono LTI valdyba:

Marija Eivaitė-Hauser
Saulė Šatienė ir
Liuda Žiaugrienė

A.tA.
ROŽEI MANELYTEI-JASINSKIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos seseriai
ONAI BERTAŠIENEI ir dukterėčioms NIJOLEI
MASKALIŪNIENEI ir SIGUTEI UŽUPIENEI bei jų

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos
sūnus ARVYDĄ ir RAIMUNDĄ jų šeimas bei
artimuosius ir kartu liūdime —

Aldona ir Mindaugas Klygis
Marija Remienė

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

GAIDAS DAIMID

šeimoms.

Angelė ir Albinas Karniai
Jolanta ir Vytautas Mikūnai
Regina ir Balys Sriubai

A.tA.
ANTANUI BUTKEVIČIUI

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

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

mirus, užjaučiame žmoną BARBORĄ, sūnų JULIŲ,
seserį IRENĄ RIMKŪNIENE, brolį STASĮ BUTKŲ
ir reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Stasė ir Kazys Tamošaičiai

312-434-9766

We Ship UPS

Užsiimam maisto tiekimu (catering)

talman
delicatessen

Valgis Catering

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje!

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVĄY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET
CICERO 1446 S. 50th AVĖ.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (& DERBY RD.)
LEMONT LOCATION OPENING JANUARY 1994

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

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. kovo mėn. 5 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Dėmesio! Jaunimas ateina
į talką! Jeigu esate vyresnio
amžiaus ir jaučiate, kad jums
reikia pagalbos susitvarkyti po
žiemos namus ar kiemą, ateitininkiškas jaunimas pasiruošęs
padėti š.m. kovo 19 d., šeš
tadienį. Tos pačios dienos vaka
re, 6 vai., Jaunimo centro Jėzui
tų koplyčioje bus šv. Mišios.
Norintiems Mišiose dalyvauti,
mes parūpinsime transportaciją. Ši pavasarinė talka savo
žmonėms mums, jaunimui, bus
ir dvasinis atsigaivinimas, o
jums — parama. Norintieji šia
paslauga pasinaudoti, prašome
skambinti vakarais nuo 5 iki 7
vai. vak. Mariui Katiliui-Boydstun, tel. 312-226-7673; arba
dienos metu į Socialinės tarybos
raštinę Birutei Podienei, tel.
312-476-2655.
Vyresniųjų lietuvių centre
— Seklyčioje, kovo 9 d., trečia
dienį, 2 vai. p.p., Čikagos mies
to pareigūnė T. Riley kalbės
tema: „Saugumas gatvėje”.
Vertėja — Aldona Šmulkštienė
— Socialinių Reikalų tarybos
narė. Atvykite ir pasiklau
sykite! Visiems rūpimais
reikalais šių dienų problemos
bus diskutuojamos. Po paskaitos
bus bendri pietūs.

Alto Čikagos skyriaus val
dybos posėdis, dėl susidėjusių
aplinkybių, šaukiamas š.m.
kovo 10 d., ketvirtadienį, 6 vai.
vakare Alto patalpose, 6500 So.
Pulaski Road. Dalyvavimas
posėdyje labai pageidaujamas.

KAS DAROSI PAŠTE

„Chicago Sun-Times” kovo 2
d. laidoje plačiai rašo apie Čika
gos centrinio pašto neparei
gingumą. Maišatis rasta ne tik
centriniame pašte, bet ir visuose
to pašto padaliniuose, išbars
tytuose plačiojoje Čikagoje bei
apylinkėse. Patikrinimą atliko
US Postai Service įstaiga ir
rado, kad:
• pašto pristatymas nepapras
tai vėluoja, o kartais ir visai
nepristatomas;
• nekreipiama dėmesio į žmo
nių nusiskundimus;
• labai sunku telefonu
pasiekti pašto įstaigas, jeigu yra
koks reikalas ar nusiskun
dimas;
• laiškanešiai kasdien palie
ka šimtus nepristatytų laiškų ar
kitos siuntos, todėl žmonės
laiku negauna sąskaitų, Sočiai
Security čekių ir kitų svarbių
laiškų.
Jau anksčiau buvo plačiai
rašyta Čikagos spaudoje, kad
keli pašto sunkvežimiukai,
kupinai prikrauti maišų su
neišnešiotais laiškais, buvo ne
tikėtai „rasti”, užsistovėję nuo
kažin kada.
Šiuos US Postai Service „atra
dimus” turėtų prisiminti mūsų
skaitytojai, kai vėluoja ar kurią
dieną visai neateina „Draugas”.
Mūsų administracija tikrai
pasirūpina, kad dienraštis
centrinį paštą visuomet
pasiektų laiku, o kas ten atsi
tinka, galima matyti ir iš šių
kelių eilučių.

GT International — Luf
thansa City Center (Vilnius) į
Švč. M. Marįjos Gimimo pa
„Draugo” koncerto programinį rapijos bažnyčioje kiekvieną
leidinį atsiuntė nuoširdų sveiki penktadienį, 3 vai. p.p. yra
nimą ir 100 dol. auką. Dėkui! lietuviškos Gavėnios pamaldos
x Pirksiu senesnį, bet ge — Kryžiaus keliai. Kas gali,
rame stovyje ir nebrangų būtų gerai, kad dalyvautų šioje
automobilį. Kreiptis po 7 v.v. prasmingoje maldoje. Tai ne
ir bet kada savaitgalį, tel. linksma trečiadienio popietė,
kurią ruošia mūsų Vyresniųjų
312-776-6313.
(sk) centras, bet susikaupimo
pusvalandis,
prisimenant
x „Pilėnų” operos spek tikrąją Gavėnios prasmę.
taklio, kuris bus balandžio 17
Naujos Kartos lietuvių daili
d., 3 vai. popiet, Mortono mo
kyklos salėje, bilietai jau gau ninkų parodos atidarymas įvyks
nami Vaznelių prekyboje, 2501 kovo 11 d., penktadienį, 7 v.v.
W. 7Įst. St., Chicago, IL 60629. Čiurlionio galerijoje. Fortepi
Telefonas (312) 471-1424. Bilie- jonu skambins Sonata ir Rokas
taų kainos 35, 25, 20 ir 12 dol. Zubovai. Maloniai kviečiame
Vaznelių — Gifts International visus atsilankyti.
krautuvė atidaryta tik antradie
Smuikininko Raimondo
niais, ketvirtadieniais ir šešta Katiliaus koncertas šeš
dieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 tadienį, kovo 19 d., 5 vai. p.p.
vai. popiet. Bilietus galima vyks lietuvių evangelikų liu
užsisakyti ir paštu, tik reikia teronų „Tėviškės” parapijos
pasiųsti atitinkamai sumai bažnyčioje. Visi kviečiami.
čekį: Lithuanian Opera Co.,
Ine.
x Algis Luneckas, turįs ilgų
(sk)
metų patyrimą, padės jums

užpildyti „ineome tax” formas.
Dirba šeštadienais, Marąuette
Parke ir, reikalui esant, gali at
važiuoti į namus. Valandos susi
tarus, tel. 312-778-0800.

Dėl teisinių patarimų
Illinois ir Florida valstijose
kreipkitės j advokatą
BRYAN R. BAGDADY, P.C.

(sk)

25 Northvvest Pt. Blvd., Suite 550
Eik Grove Village, IL 60007
(708) 290-0033. Fax (708) 364-4603

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Ineome Tax, namų ir
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke
Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS dzie Avė., Chicago, (312)
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 778-2233 — Casa Blanca.
(sk)
Tel. (1-312) 776-5162
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441
Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimą

x SAGIL’S restoranas yra
lietuviška valgykla su daugybe
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite,
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti.
Sav. I. Naujokienė. „Sagil’s”,
6814 W. 87 St., Burbank, IL
60459, tel. 708-598-0685.
(sk)

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629

Tel. 1-312-776-8700
Virš 20 metų praktikos
civilinėse ir kriminalinėse bylose

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

ADVOKATAS
Vytenis Lietuvninkas
2501 W. 69th Street
Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 778-0800
Valandos pagal susitarimą

)

Alice Stephens vadovaujamas choras — Alice Stephens Singers — 1950 m. su solistais (iš kairės)
Stasiu Baranausku ir Ipolitu Nauragiu. Prie fortepijono — Aleksandras Kučiūnas, o tarp solistų
— dirigentė Alice Stephens. Jos 10 metų mirties metinių paminėjimui rengiamas koncertas kovo
13 d., 3 vai. p.p. Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoje.

Kun. Viktoras Skilandžiūnas iš Ottawa, Kanados, praves
misijas Šv. Antano parapijoje,
1501 S. 50 Avė., Cicero, kovo
7-10 dienomis, 6:30 vai. vakaro,
pradedant pirmadienio vakarą
ir užbaigiant ketvirtadienį. Tą
vakarą bus ir Susitaikymo (At
gailos) sakramento pamaldos,
kurių metu bus proga prieiti
išpažinties. Kas vakarą bus ir
Mišios.
Visi
vakarinių
priemiesčių lietuviai kviečiami
pasinaudoti šia proga Gavėnios
metu dalyvauti keturių dienų
rekolekcijose.

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo — Kovo 11
dienos — minėjimas įvyks š.m.
kovo 13 d. Jaunimo centre. Aka
deminė ir meninė programos
dalis prasidės 12:30 vai. po pietų
didžiojoje salėje. Minėjime žodį
tars Lietuvos gen. konsulas
Vaclovas Kleiza, paskaitą skai
tys „Draugo” redaktorė Danutė
Bindokienė. Meninę programą
atliks sol. Dana Stankaitytė,
muz. Alvydas Vasaitis ir jaunas
smuikininkas Valdas Vasaitis.
Minėjimą rengia Amerikos
Lietuvių Tautinės sąjungos
valdyba.

Lietuvių fondas nuolat
rūpinasi lietuviškosios spaudos
išlikimu, gausiai remdamas ir
vienintelį išeivijos lietuvių
dienraštį. Į „Draugo” koncerto
programinį leidinėlį LF
atsiuntė gražų sveikinimą ir
100 dol. auką. Koncertas, ku
riame programą atliks sol.
Birutė Vizgirdienė ir „Daina
vos” ansamblis, bus kovo 20 d.
Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje. Bilietus jau
galima įsigyti „Draugo” admi
nistracijoje.

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas kun. Jonas
Kuzinskas atsiuntė 100 dol.
auką ir sveikinimą į „Draugo”
koncerto programinį leidinėlį.
Koncerte dalyvauja „Dainavos”
ansamblis, vad. muz. Dariaus
Polikaičio, ir sol. Birutė Vizgir
dienė. Koncertas įvyks kovo 20
d., sekmadienį, Marijos aukšt.
mokyklos auditorijoje. Visuo
menė maloniai kviečiama
pasiklausyti.

Kun. Viktoras Aukštakal
nis, Viduklės klebonas, lankosi
Čikagoje ir čia išbus ligi kovo 16
d. Šiuo metu yra apsistojęs pas
lietuvius jėzuitus. Savo parapi
joje kun. V. Aukštakalnis
išlaiko ir globoja 30 našlaičių.

x Polikaitis Accounting &
Tax Service pildo pajamų
ir kitų įvairių mokesčių for
mas. Reikalui esant, atvyksta
į namus. Kreiptis: Raymond
C. Polikaitis, Accountant,
tel. 708-597-9454 arba 708371-2184.
(sk)
x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
. spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
paminklus mūsų dirbtuvėje
pagal jūsų pageidavimą —
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip
buvo jūsų pageidauta. Sav. Li
lija ir Vilimas Nelsonai. Tel.
312-233-6335.
(sk)

x JAV LB XIV-tos Tarybos
kandidatų pristatymas vi
suomenei bus kovo 13 d., sekma
dienį, 1:30 v. p.p. po šv. Mišių
Pasaulio lietuvių centre, Le
mont. Tai pat įvyks trumpas
Kovo 11-tos, Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo, pami
nėjimas.
(sk)

x „Saulutė”, Lietuvos naš
laičių globos būrelis,dėkoja ir
nuoširdžiai užjaučia artimuo
sius a.a. Onos Rozniekienės
atminimui
vargstantiems
Lietuvos vaikams suauko
jusiems $320. Ačiū, „Saulutė”.
(sk)
x Optical Studio, 2620 W.
71st St., Chicago, IL 60629,
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.:
trečd.-penkt. 1 v. p.p. - 5:30 v.v.,
ketvd. 10 v.r. - 6 v.v., šeštd. 10
v.r. -1 v. p.p. Pirmad. ir antrd.
uždaryta.
(sk)

x Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX REALTORS, Rimas
Stankus, tel. (312) 5865959 ar
x DĖMESIO VIDEO APA ba (708) 425-7161.
RATŲ SAVININKAI! Norė(sk)
darni tikrai kokybiškai išversti
x Baltic Monuments, Ine.,
video įrašus iš Lietuvoje naudo
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
jamos PAL sistemos į amerikie
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
tiškąją NTSC ir atvirkščiai,
paminklai, žemiausios kainos,
kreipkitės į INTERVIDEO. Su
geriausiomis sąlygomis.
moderniausia „digital” apara
(sk)
tūra, už prieinamą kainą mes
perrašome viso pasaulio video ir
x Ligos draudimas atvykufilmo formatus. Mūsų adresas: siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
INTERVIDEO, 3533 S. AR Kreiptis pas A. Lauraitį, A. &
CHER AVĖ., CHICAGO, IL L. Insurance Agency, 4651 S.
60609. Tel. 312-927-9091. Sav. Ashland Avė., Chicago, IL
Petras Bernotas.
60609. Tel. 1-312-523-9191.
(sk)
(sk)

NAUJI „DRAUGO”
SKAITYTOJAI

sėdis; užs. A. Valavičius, Chica
DRAUGO FONDO
go, IL
VAJUS
Vilkaviškio Centrinė biblio
teka; užs. K. ir E. Majauskai,
Šie „Draugo” skaitytojai nea
Chicago, IL
bejoja, kad mūsų dienraščio toli
Viktorija Baranauskienė, mesniam išlaikymui labai rei
Kaltinėnai; užs. kun. V. kalingas Draugo fondas. Jiems
Rimšelis, MIC
priklauso didelė padėka už įsto
Juozas Rimšelis, Švenčionė jimą nariais ar rėmėjais į Drau
liai; užs. kun. V. Rimšelis, MIC go fondą. Tie, kurie dar to
Sofija Varsytė, Kaunas; užs. neatliko, kviečiame atsiųsti
Aldona Mogenytė-Walker, savo įnašą.
Evanston, IL.
Juozas Ilgūnas, Kybartai; užs.
Draugo fondo nariai
P. Aleksa, Hickory Hills, IL.
Su 400 dolerių:
Stanislava Miltakytė, Kau
Birutė ir Kazys Sekmakai, St.
nas; užs. Koste Ancerevičienė,
Petersburg Beach, FL.
Chicago, IL
E. Šepetienė, Anykščiai; užs. Su 200 dolerių:
Petras Juodikis, Chicago, IL.
Mykolas Augutis, Rockford, IL
Juozas Gruzdąs, N. Miami
Jonas Sąlygą, Klaipėda; užs.
Beach,
FL.
Jonas Šiaučiūnas, Cicero, IL
JAV
LB
Brighton Parko apy
Vyta Statkevičienė, Vilnius;
linkė,
Chicago,
IL.
užs. J. Statkevičius, Ont.,
Zenonas Obelenis, Russell,
Canada
Ričardas Jamontas, Vilnius; OH.
Kazys ir Elena Majauskai,
užs. Čiuberkių ir Ramonių
Chicago,
IL.
šeimos, Lemont, IL
Bronė
Karaškienė, Delran,
Elena ir Jonas Gervickas,
N.J.
Vilnius
Birutė Lesevičius, Chicago,
Varnių Žemės ūkio mokykla,
IL.
Varniai; užs. Eug. Baršketienė,
Aldona Lesevičius, Chicago,
Hinsdale, IL
IL.
Veronika Ulienė, Panevėžys;
Irmina Lesevičius, Chicago,
užs. Frank Sakai, Mountain
IL.
Home, AR.
Transpak — Romas Pūkštys,
Chicago, IL.
Salomėja ir Viktoras EndrijoMETINIS LF NARIŲ
nai,
Chicago, IL.
SUVAŽIAVIMAS
Vladas Gelažius, St. Peters
Lietuvių fondas š.m. vasario burg Beach, FL.
Juozas ir Aldona Brizgiai,
23 d. išsiuntinėjo kvietimus į
metinį LF narių suvažiavimą, Chicago, IL.
Klemensas Matkevičius, Chi
įvyksiantį 1994.III.26 d. (šeš
tadienį) Jaunimo centro apa cago, IL.
Joseph Miečius, Chicago, IL.
tinėje salėje. Kvietimo siuntimų
Algis ir Julija Dantai,
dieną siautė didžioji šių metų
Lederach,
PA.
sniego audra. Nors keliai buvo
Kęstutis
Keblys, Baton
sunkiai išvažiuojami, į LF
Rouge,
LA
laiškų siuntimo darbą Morkūno
Birutė ir Viktoras Veselkos,
spaustuvėje susirinko narsiausi
Livonia,
MI.
LF talkininkai: Salomėja
Daulienė, Ona Gradinskienė,
Draugo fondo rėmėjai
Aleksas Pabrėža, Viktorija ir
Antanas Valavičiai ir LF tary Po 100 dolerių:
bos nariai — dr. Antanas Raz
Vysk. Paulius Baltakis,
ma, Vaclovas Momkus, Alė Brooklyn, N.Y.
Steponav ičienė.
Dana M. Elsbergas, Melrose
LF metinio suvažiavimo Park, IL.
kvietimu
laiškuose
yra
B. Venslovas, Dundas, Cana
finansinė, administracinė in da.
formacija, suvažiavimo darbo
Bladas Daukantas, St. Peters
tvarkė ir 1993 metų apyskaitos.
burg, FL.
Suvažiavime bus atliekami
Po 50 dolerių:
svarbūs sprendimai, narių
Elena Druskienė, Palos Park,
pasisakymai, balsavimai, nau IL.
dojant ir Proxi metodą. Todėl
Jonas Abraitis, Oak Lawn, IL.
svarbu, kad LF nariai iš anks
Jurgis Valaitis, Stamford, CT.
to suvažiavimui pasiruoštų ir
Pranas Jomantas, Fennville,
patys gausiai dalyvautų.
MI.
Tad įsidėmėkime, kad 1994
Aldona ir Romas Meilus,
m. specialus ir metinis Lietuvių
Orland Park, IL.
fondo suvažiavimas įvyks kovo
Valerijonas Vitkus, Roches
mėn. 26 dieną. Registracija nuo
ter, N.Y.
8:30 vai. r., suvažiavimo posėdis
Robert J. Weitzel, Park Ridge,
prasideda 9:30 vai. r.
IL.
Br. J.
Bronius Juodelis

Šie skaitytojai į dienraščio
„Draugo” skaitytojų šeimą įsi
jungė vasario mėnesį. Džiau
giamės juos turėdami savo tarpe
ir nuoširdžiai dėkojame tiems,
kurie užprenumeravo dienraštį
į Lietuvą ar kitus kraštus.
R. ir N. Jeleniauskas, Kalamazoo, MI
Rev. John C. Petrauskas,
MIC, Gardner, MA
Rama Bublytė, Chicago, IL
Ona Ziminskas, Winnipeg,
Manitoba, Canada
Diana Vidutis, Takoma Park,
MD; užs. dr. Vytautas Bie
liauskas, Cincinnati, OH
Alfonsas Zdanys, Newington,
CT
Kozmas Balkus, Mexico
Beach, FL
Balys Erslovas, Beveriy
Shores, IN
Ona Jankauskas, Algonac, MI
Edward Walantis, 'VVestehes
ter, IL
Terese Peckys, Portland, OR;
užs. Julius Jakutis, Cicero, IL
Miami Lithuanian American
Citizens Club, Miami, FL
Zenonas Milunas, Tarzana,
CA
Juan Leonikas, St. Petersburg
Beach, FL
Giedre Gillespie, Chicago, IL
Irena Aleknavičius, Timmins,
Ont., Canada; užs. Elena Varankienė, Clarendon Hills, IL.
Laima Svera, Portage, MI;
užs. Birutė Svera, Bloomfield
Hills, MI
Loreta Yousef, Dearborn, MI;
užs. Birutė Svera, Bloomfield,
Hills, MI
Irena Miecevičius, Michigan
City, IN
Algirdas Talis, VVhite Lake,
MI
Erna Garliauskas, Manchester, MI
Vincas Ulinskas, Šakių raj.;
užs. Marija Ulinskaitė, Roches
ter, NY
Jonas Dumčius, Kuršėnai;
užs. J. Rugelis, Melrose Park, IL
Rasa Butkuvienė, Šakiai; užs.
Mr. ir Mrs. K. Petkūnas, Union
Pier, MI
Algimantas Jautakas, Kre
tinga, užs. Vanda Jautokas,
Chicago, IL
Stefa Stukelienė, Ukmergės Galbūt tėvelis Algis Luneckas prisimena savo .jaunas” dienas lietuviškoje
raj.; užs. Aldona Mogenytė- mokykloje, stebėdamas sūnų Antaną Žiburėlio mokyklėlėje Tėvo-vaiko vaka
re gruodžio 6 d.
VValker, Evanston, IL
Nuotr. Irenos Senkevičienės
Mosėdžio Caritas c/o kun.
Liudvikas Dambrauskas, Mo-

Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui—
Sekmadienį, kovo 13 d., 7:45
vai. ryte studentai ateitininkai
renkasi Jaunimo centre
Čikagoje ir važiuos dirbti su
„Habitat for Humanity”. Visi
norintieji savo darbu padėti
artimiesiems Kristuje, kvie
čiami prisijungti. Dėl informa
cijos skambinti Mariui Polikaičiui 708 257-2022.

yra lietuvybės laidas ateities kartoms.
Čekius rašyti:

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

