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LDDP neleido
opozicijai statyti
kandidato
Kaišiadoryse

Žinios iš Lietuvos — Elta

Seimo nario
rinkimams
Kaišiadoryse — tik
vienas kandidatas
savivaldybių rinkimus. Mes
— Tėvynės Sąjungos (Lietuvos esame įsitikinę, kad vien
Konservatorių) pirmininkas savivaldybių rinkimai negalės
Vytautas Landsbergis išplatino iš esmės pakeisti sunkios krašto
pareiškimą dėl to, kad Vyriau būklės, todėl manome, kad savi
sioji Rinkimų Komisija neįre- valdybių rinkimai ir Seimo
gistravo Seimo nario rinkimams rinkimai turi būti surengti
Kaišiadorių apygardoje šios vienu metu”.
Seimo narių teikimas įregis
sąjungos kandidato Liudviko
truotas kaip spręstinas Seimo
Sabučio.
Balandžio 14 d. posėdyje balsų darbotvarkės klausimas. Gali
dauguma priimtą sprendimą mas dalykas, jis bus svarstomas
Vyriausioji Rinkimų Komisija patikslinant artimiausio posė
motyvavo tuo, kad Tėvynės Są džio, kuris įvyks balandžio 21
junga neįvykdė Seimo rinkimų dieną, darbotvarkę.
Jeigu 26 Seimo narių pro
įstatymo 30 straipsnio reikala
jektas
bus atmestas, galbūt apvimo — įsiregistruoti specialiai
Seimo rinkimams. Tokią proce sispręsime dėl jo realizavimo
dūrą 1992 metais atliko visos referendumo būdu, pasakė Vy
Seimo rinkimuose dalyvavusios tautas Landsbergis.
politinės partijos. Tėvynės
Europos Taryboje
Sąjunga (Lietuvos Konservato
Brazauskas iškėlė ir
riai) įsikūrė jau po Seimo rinki
Lietuvos laimėjimus ir
mų. Ir nors jinai, kaip politinė
problemas
partija, Teisingumo ministeri
joje įregistruota, Seimo rinkimų
„Vizitas Europos Taryboje,
30-jo straipsnio reikalavimai,
sakė dauguma Vyriausiosios kvietimas pasakyti kalbą Par
Rinkimų Komisijos narių, pri lamentinės Asamblėjos sesijoje
yra labai aukštas Lietuvos,
valomi.
Vyriausiosios Rinkimų Komi kaip valstybės, pripažinimas”,
sijos sprendimas teisiškai yra apibendrindamas balandžio
pernelyg pažeidžiamas, sako 13-14 vykusio vizito Europos
Vytautas Landsbergis. Jis Taryboje rezultatus pasakė
teigia, kad Politinių partijų Lietuvos prezidentas Algirdas
įstatymas visai nenumato spe Brazauskas.
Brazauskas pastebėjo, kad
cialaus ar antrinio registravimo
atskiroms politinės veiklos garbė kreiptis į šio tarptautinio
forumo dalyvius teko nedauge
sritims.
Neįregistravus Liudviko Sa liui Europos valstybių prezi
bučio kandidatu į Seimo narius, dentų. Lietuvos prezidentas
įvykdytas politinis užsakymas, buvo pirmasis iš trijų Baltijos
pabrėžė Tėvynės Sąjungos pir šalių ir buvusios Sovietų
Sąjungos, pakviestas pasakyti
mininkas.
Vytauto Landsbergio nuomo kalba ET Parlamentinės Asamb
ne, padarytą politinę ir teisinę lėjos delegatams, atstovaujan
klaidą turėtų atitaisyti Res tiems 32 valstybėms.
Lietuvos vadovas savo kalboje
publikos prezidentas, perduo
damas problemą Konstituci sakė siekęs atskleisti pagrin
dinius Lietuvos tarptautinio ir
niam Teismui.
Tačiau kandidatų į Seimo vidaus gyvenimo klausimus, iš
narius registracija jau baigėsi. sakyti Lietuvos poziciją san
I rinkimų biuletenius bus tykiuose su artimiausiais ir to
įrašyta viena pavardė — 42 limesniais kaimynais, Rusija.
metų vilniečio darbininko, ne Algirdo Brazausko žodžiais,
seniai įsikūrusios Socialistų kalboje buvo labai objektyviai
Partijos pirmininko Albino įvertinti ir Lietuvos laimėjimai,
ir šalies problemos bei sunku
Visocko. Jis iškėlė pats save.
mai. „Mes esame lygūs su kitais
Europos Tarybos nariais ir tu
26 Seimo nariai prašo
rime sakyti tiesą apie savo vals
pirmalaikių rinkimų
tybę, jokių paslapčių čia negali
Balandžio 15 d. Seimo būti”, kalbėjo Algirdas Brazaus
sekretoriate įregistruotas 26 kas. Prezidento nuomone, toks
Seimo narių, atstovaujančių de Lietuvos elgesys stiprina pasi
šiniąją opoziciją, teikimas dėl tikėjimą mūsų valstybe.
Algirdas Brazauskas pabrėžė,
pirmalaikių Seimo rinkimų.
„Matydami nesulaikomai gilė jog valstybės įtvirtinimas —
jančią valdžios krizę Lietuvoje, labai atsakingas ir ilgai
kasdien didėjančią ūkio suirutę trunkantis procesas. Tai, kad
ir korupciją, valstybės turto Lietuva buvo pamatyta ir iš
išgrobstymą ir praskolinimą, girsta Europos Tarybos forume,
pragyvenimo lygio nuosmukį ir įvairių valstybių parlamentarai
depresiją, Seimo ir vyriausybės išgirdo prezidento atsakymus į
pakrikimą grėsmingoje tarptau juos dominančius klausimus, ir
tinėje situacijoje, teikiame yra tie svarbūs dalykai, kurie
nutarimo projektą dėl pirma bus panaudoti ateityje, tvir
laikių Seimo ir eilinių savi tinant, plečiant tarpvalstybinį
valdybių rinkimų”, sakoma bendradarbiavimą.
jame.
Tėvynės Sąjunga rinks
Spaudos konferencijoje opozi
cijos vadas Vytautas Landsber
parašus referendumui
gis kaip realiai galimą rinkimų
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
laiką minėjo 1995 metų pradžią.
Seimo narių aiškinamajame Konservatorių) aktyvas kitą
rašte sakoma: „Daugelis Lie savaitę pradės rinkti parašus,
tuvos žmonių nusivylę tokia kad būtų paskelbtas referendu
valdžios vykdoma politika ir mas. Referendumui žadama pa
tikisi ją pakeisti per artėjančius teikti Konstitucinį įstatymą,
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vusių balsų nutarė L. Sabučio
neįregistruoti”.
Bet jokių kliūčių ar reika
lavimų nebuvo pačiam save išstačiusiam naujai atkuriamos So
cialistų Partijos (LSP) vadui A.
Visockui, „net nesuskaičiavus,
kiek yra už jį surinktų parašų”.
Pareiškime Tėvynės Sąjungos
pirmininkas padaro tokias iš
vadas:
1. LDDP jau žino, kad šį kartą
rinkimus Kaišiadoryse galuti
nai pralaimėtų, o L. Sabutis
būtų išrinktas, todėl ji ryžtasi
bet kokioms manipuliacijoms.
2. LDDP nežiūri į LSP kaip į
savo politinį konkurentą, nes
padeda eiti į Seimą, šalina bend
rą konkurentą.
3. LDDP yra už sovietinio tipo
balsavimą vietoj rinkimų, nes
rūpinasi, kad liktų tik vienas jai
tinkamas kandidatas.
4. Vyriausioji Rinkimų Komisi
ja, t.y. jos sąlyginė ir abejotina
dauguma (nes tik pusė dalyva
vusių posėdyje), nuėjo netin
kamu keliu, vykdydama LDDP
politinį užsakymą.
5. Vyriausiosios Rinkimų Ko
misijos 1994 metų balandžio
14 dienos sprendimas ir teisiš
kai yra pernelyg pažeidžiamas,
matyt, niekinis.
Landsbergis baigia pareiški
mą, sakydamas jog „padarytą
politinę ir teisinę klaidą, gin
damas teisinės valstybės prin
cipus, turėtų taisyti Respub
likos prezidentas, perduodamas
problemą Konstituciniam Teis
mui, kaip numato Seimo rinki
mų įstatymo 78 straipsnis”.

Vilnius, balandžio 14 d. —

Vilnius, balandžio 15 d. (Elta)

Artėjant pirmiesiems parlamento rinkimams Pietų Afrikoje, kuriuose balsuos visų rasių piliečiai,
kyla neramumai iš dalies dėl to, kad rinkimuose kandidatuoja tik vienos juodųjų partijos —
daugumą turinčios Afrikos Nacionalinio Kongreso (ANC) — statytiniai. Stambiausios juodųjų
mažumos partija — Inkatha Laisvės partįja, kurios daugumą sudaro šalies pietryčiuose gyvenantys
zulu tautybės juodieji, vadovaujami Mangosuthu Buthelezi, nesutinka būti dominuojami ANC
partijos, kuri nuo seno žinoma, kaip marksistų vadovaujama partija, ir atsisakyti dabar turimos
autonomijos jiems paskirtose gyvenvietėse. Paplitus gandui, kad Inkatha sukilėliai pagrobė
jaunuolį, vienas ANC šalininkas, nešinas akmeniu, veržėsi į Inkatha apgyventą vietovę. Jj sulaikė
Pietų Afrikos kariuomenės daliniai, kuriems pavesta neprileisti vienų prie kitų, norint išvengti
riaušių ir žudynių.

Nusikaltėliai veikia pagal
rinkos dėsnius
Vilnius, balandžio 7 d.
(AGEP) — Vidaus reikalų minis
tras Romasis Vaitekūnas mano,
kad pastaruoju metu teisėsau
gai pavyko „pereiti į puolimą”
prieš nusikalstamą pasaulį.
Pasak jo, Vidaus reikalų minis
terijos (VRM) ir Generalinės
prokuratūros iniciatyvų dėka
pasiektas lūžis, kontroliuojant
nusikalstamumą, išsklaidyta ir
sunaikinta nemažai organizuo
tų gaujų.
Išplėstiniame VRM posėdyje
trečiadienį, dalyvaujant aukš
čiausiems šalies vadovams, mi
nistras atkreipė dėmesį į šių
metų pradžioje išryškėjusius nu
sikalstamumo stabilizavimosi
požymius. Per pirmuosius tris

kurį jo rengėjai pavadino „Dėl
neteisėto privatizavimo, nuver
tintų indėlių ir akcijų bei pa
žeistos teisėsaugos”. Įstatymo
projektas netrukus bus paskelb
tas spaudoje, pasakė spaudos
konferencijoje Tėvynės Sąjun
gos valdybos pirmininkas Gedi
minas Vagnorius. Tikimasi, kad
per du mėnesius bus surinkti
referendumui paskelbti reika
lingi 300,000 rinkimo teisę
turinčių Lietuvos piliečių pa
rašų.
Referendumui siūlomas įsta
tymas be kitų dalykų leistų
kompensuoti gyventojų indė
lius, kuriuos jie sukaupė
Lietuvos bankuose iki 1991
metų vasario 26 d. Gediminas
Vagnorius, vienas iš šio
įstatymo projekto autorių,
pabrėžė, kad jį paėmus ir
įgyvendinus, būtų sustabdytas
dirbtinas įmonių bankrutavimas ir gamybos mažinimas, už
tikrinta teisėtai įgytos nuosa
vybės neliečiamybė.
Gedimino Vagnoriaus nuomo
ne, referendumas galėtų įvykti
šiemet rugsėjo mėnesį.

— Lietuvoje pavasaris dai- ne
sužaliavo, tačiau oras įšyla iki
12-14 laipsnių Celsijaus (63-65
F); kartais palyja.
— Lietuvos bankuose JAV
doleriai superkami po 3.94-4.0
litus, parduodami po 4.0-4.03
lito.

šių metų mėnesius Lietuvoje
įregistruota beveik 19% mažiau
nusikaltimų, nei pernai pirmąjį
ketvirtį. Išaiškintų nusikaltimų
procentas pakilo nuo 33.2% iki
40.6%.
Pagal nusikaltimų skaičių de
šimčiai tūkstančių Lietuvos
gyventojų padėtis geresnė, nei
latvių ir estų. Kita vertus,
kaimyninėse Baltijos šalyse
nusikaltimų skaičius mažėja
sparčiau.
„Jei šalies nesukrės išorės
faktoriai ir netikėti vidaus
padėties pokyčiai, nusikals
tamumas turėtų toliau stabilizuotis”, pranašavo vidaus rei
kalų ministras.
Tačiau nors apskritai nusi
kalstamumas mažėja, Lietuvo
je toliau daugėja sunkių krimi
nalinių nusikaltimų — tyčinių
nužudymų, turto prievartavimų
ir plėšimų.
Tuo tarpu Seimo vicepir
mininkas Egidijus Bičkauskas
VRM kolegijos posėdyje teigė,
kad nusikalstamumo lygis Lie-

Rusija turėtų
atsisakyti „artimojo
užsienio” sąvokos
Vilnius, balandžio 14 d.
(AGEP) — Ketvirtadienį ang
liškai pasakytoje kalboje Eu
ropos Taryboje prezidentas Al
girdas Brazauskas daug dėme
sio skyrė Baltijos šalių santy
kiams su Rusija. Prezidentas
pasakė, kad, jei Rusija išves iki
rudens savo kariuomenę iš Lat
vijos ir Estijos, atsisakys savo
užsienio politikoje „artimojo
užsienio” sąvokos, ji palengvins
savo suartėjimą su Europos Są
junga.
Po kalbos prezidentas atsakė
į klausimus. Jų buvo vienuo
lika. Į klausimą, ar Lietuvoje
neketinama panaikinti mirties
bausmės, Algirdas Brazauskas
atsakė, kad Lietuvoje tebe
veikia iš esmės sovietinis bau
džiamasis kodeksas, tačiau, jau
paruoštas naujas, kuriame mir
ties bausmė numatyta tik ypa
tingais atvejais už ypatingai
žiaurų kelių žmonių nužudymą.

tuvoje stabilizavosi „aukš
čiausiame taške” ir padėtis
„nėra gera”.
Pripažinęs VRM nuopelnus,
jis vis dėlto pastebėjo, kad nu
sikalstamas pasaulis pradėjo
t’’ arkytis pagal rinkos dėsnius
if pats reguliuojąs savo augimą,
atsiliepdamas į „pasiūlą ir pa
klausą”.
Egidijus Bičkauskas priminė
glaudų organizuoto nusikals
tamumo ryšį su korupcija ir
pasigedo ryžtingesnių veiksmų
prieš ją. Jam susidaręs įspūdis,
kad šioje srityje VRM ir Genera
linė prokuratūra paprasčiausiai
lūkuriuoja.
Prezidentas Algirdas Brazaus
kas posėdyje piktinosi versli
ninkais, vengiančiais mokėti
mokesčius, ir ragino priversti
„tuos veikėjus” atsiskaityti su
valstybe.
Prezidentas žadėjo „padaryti
viską”, kad „išliktų ir stiprėtų”
socialinės garantijos teisėsaugos
darbuotojams. „Mes suprantam,
kad teisėtumas brangiai kai
nuoja”, užtikrino prezidentas.

Kuveite kalbėjo apie
Mažeikių „Naftos”
įmonės rekonstrukciją
Vilnius, balandžio 14 d.
(AGEP) — Praėjusį savaitgalį
Lietuvos vyriausybinė delegaci
ja, vadovaujama ministro pir
mininko Adolfo Šleževičiaus,
viešėjo Kuveite ir Jungtiniuose
Arabų Emyratuose.
Kuveite delegacija susitiko su
Kuveito Fondo — vieno įtakin
giausių Pasaulio Banko donorų
— pirmininku. Susitikimo metu
buvo kalbama apie Mažeikių
naftos įmonės perdirbimo re
konstrukcijos, kai kurių Lie
tuvos miestų dujofikacijos, ryšių
sistemos atnaujinimo projektus.
Kuveito Fondas ketina išnag
rinėti šiuos projektus ir atsiųsti
savo misiją į Lietuvą.
Prieš porą metų fondas siūlė
Lietuvai lengvatinę 50 milijonų
dolerių paskolą, tačiau tai ne
riba, jei projektai bus gerai
paruošti ir naudingi.
Pasak Lietuvos energetikos
ministro, dėl naftos pirkimo iš
Kuveito nebūtų jokių problemų,
tačiau dėl pervežimo ir krovimo
išlaidų, ji būtų brangesnė už ru
sišką.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
Konservatorių) partijos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis
ketvirtadienį paskelbė „Pa
reiškimą dėl Vyriausiosios Rin
kimų Komisijos narių poelgio,
artėjant rinkimams Kaišiado
ryse”. Jis rašo, jog dėl Tėvynės
Sąjungos statomo kandidato
Liudviko Sabučio „pasirūpinta
kliaučių (priekabių), savaip
aiškinant Seimo rinkimų įsta
tymo 30-ą straipsnį, kuriame
kalbama apie partijų regis
travimą rinkimams pagal Poli
tinių partijų įstatymą, nors
Politinių partijų įstatymas visai
nenumato specialaus ar antri
nio registravimo atskiroms po
litinės veiklos sritims. Tokio pa
pildomo registravimo rinki
mams galėtų būti reikalaujama
iš tų partįjų, kurių užregis
truotuose įstatuose nėra nuo
rodos į dalyvavimą rinkimuose.
Tačiau Tėvynės Sąjungos įsta
tuose ne vieną kartą kalbama
apie partijos dalyvavimą Seimo
rinkimuose, ir šie įstatai yra už
registruoti Teisingumo minis
terijoje”.
„Vyriausioji rinkimų komisi
ja ėmėsi jai nepriskirtos
įstatymo aiškinimo funkcijos,
tuo pati pažeisdama Seimo
rinkimų įstatymo 12 straipsnį,
ir lygiai puse posėdyje dalyva-

Lietuvos Misija
susipažino su JT
Plėtros Programa
New Yorkas, balandžio 6 d.
— Jungtinių Tautų Plėtros
Programos (UN Development
Program) atstovas Lietuvai
Jorgen Lissner kovo 28 d.
padarė mandagumo vizitą am
basadoriui Anicetui Simučiui
Lietuvos Misijoje prie Jungtinių
Tautų. Susitikimo tikslas: supa
žindinti Misiją su UNDP įstai
gos darbais Vilniuje ir su supro
jektuotomis vystymosi progra
momis. Susitikime dalyvavo Mi
sijos patarėja Gintė Damušytė
ir UNDP ryšininkas su Baltijos
šalių Misijomis New Yorke O.
Adam. Pastarieji dar kartą posė
džiavo UNDP klausimais kovo
31 dieną.

Lenkija ir Rusija
pasirašė sutartį dėl
sienos
Varšuva, kovo 29 d. (Elta) —
Iš visų kaimyninių šalių tik su
Lietuva Lenkija nėra pasirašiu
si susitarimo dėl bendros sienų
apsaugos ir eismo kontrolės pa
sienio prieigose.
Kovo 26 d. tokį susitarimą
Lenkija pasirašė su Kalinin
grado sritimi. Numatyta regu
liariai keistis informacija apie
209 kilometrų bendro pasienio
ruožo situaciją, drauge planuoti
ir įgyvendinti jos apsaugą.
Abi šalys koordinuos veiks
mus dėl nelegaliai perėjusių
sieną asmenų paieškos, kartu
aptars pasienio eismo kontrolę
jau veikiančiose ir numatomose
atidaryti pasienio perėjose.
Kol kas Lenkija ii- Rusija turi
tik vieną tarptautinę plentų
perėją Olsztyn vaivadijoje Bezleduose. Numatoma atidaryti
dar dvi.

Lietuvos žemės turtai:
nafta, gintaras,
deimantai
Vilnius, balandžio 14 d.
(AGEP) — Praėjusiais metais
Lietuvoje beveik per pusę suma
žėjo naudingųjų iškasenų
gavyba. Per paskutinius dvejus
metus didėja tik naftos gavyba,
kuri pernai išaugo 12.5%. Vie
tinę naftą išgauti yra kelis kar
tus pigiau, nei pirkti ir atsivežti
iš užsienio.
Labai sumažėjo tradicinių Lie
tuvos žaliavų — smėlio, žvyro,
klinčių (uolienos iš kalcio kar
bonato), dolomito, molio — ga
vyba. Tai susiję su statybinių
medžiagų pramonės perorientavimu, taip pat pabrangusia
energija.
Šiaurinėje Kuršių marių da
lyje rasti gintaro klodai. Kartu
su Australijos kompanija Ashton Mining ketinama ieškoti
deimantų Lietuvos upių sąna
šose.

KALENDORIUS

Balandžio 16 d.: BenediktasJuozapas, Kalistas, Bernadeta,
Giedrius.
Balandžio 17 d.: Trečias
Velykų sekmadienis; Anicetas,
Robertas, Dravenis, Sigita,
Skaidra. Lietuva paskelbta
krikščioniška 1388 metais.
Balandžio 18 d.: Apolonijus,
Eleuterijus, Totilė, Girmantė.
Balandžio 19 d.: Leonas, Timonas, Galatas, Aistė, Nomgaila.
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SUSITIKO KĘSTUTIEČIAI
metu. Brolis Kazimieras, nepa
keičiamas optimistas, į Lietuvos
gyvenimą ir į jos ateitį žvelgia
su viltimi. Nors kilme ir ne
žemaitis, bet šaknys, nuveikti
darbai ir jo pasiekimai gyveni
me, neatsiejamai susiję su
Žemaitijos centru — Plunge, kur
su broliais ir uošviu Kučinskiu
jis buvo išvystęs stambią audi
nių pramonę ir prekybą „Kučinskis-Pabedinskai”. Visą savo
gyvenimo odisėją brolis Kazi
mieras yra aprašęs knygoje
„Nuo Plungės iki Maroko”,
išleistoje 1988 m. Čikagoje.
Garbųjį savo pilietį plungiečiai,
o ypač vyresnioji karta, prisi
menantieji jo svarų įnašą į
Kazys Pabedinskas.
Plungės ekonominį, kultūrinį ir
socialinį gyvenimą, sutiko su
Gausi ir veikli „Kęstučio” meile ir pagarba, Oginskio
ateitininkų korporacija, metų rūmuose surengdami jam pager
slinktyje narių skaičiui mažė bimą. Plungėje išeinantis sa
jant, rečiau besusirenka pa vaitraštis „Saulutė”, inži
nieriaus Kazimiero Pabedinsko
bendravimui.
Visad jaunas, visad judinęs pagerbimui paskyrė ištisą vasa
kęstutiečių veiklą, brolis rio 4 dienos laidą antrašte
Kazimieras Pabedinskas prieš „Tarnavę Dievui, Artimui ir Tė
metus atsisveikino su Čikaga ir vynei”. Brolis Kazimieras ne
pasuko atgal į Tėvynę, kurią trukus vėl grįžta, (kaip pats
prieš pusę šimto metų, ne savo sako) namo, nes čia sakosi esąs
jau tik svečias. Nenuobodžiauja
noru, turėjo apleisti.
Sekmadienį, kovo 5 dieną, jis ir Lietuvoje. Visur jo pilna,
dabartinio korp. pirmininko dalyvauja suėjimuose, pinigais
Teodoro Rudaičio sukviesti, su remia darbus, kuriuos norėtų
sirinkome Rosewood West resto matyti sėkmingai atliktus.
Brolis Feliksas Palubinskas
rane, kad galėtume trumpai pa
bendrauti su keletai savaičių atrodo irgi jau yra įleidęs šaknis
pas saviškius atvykusiu broliu Lietuvoje. Purdue universitetas
Pabedinsku; o taip pat ir su kitu jau antri metai Lietuvoje tęsia
Lietuvoje gyvenančiu kęstutie- seminarų ciklą ekonominių
čiu, Purdue universiteto pro struktūrų išvystumui bei page
fesorium dr. Feliksu Palu rinimui. Šiuos seminarus orga
binsku, kuris darbuojasi Lietu nizuoja ir jiems vadovauja brolis
voje ir šiuo metu vieši Čikagoje.
Feliksas. Pokalbio metu buvo
Su broliu Feliksu konvente da pasisakyta bei pasiaiškinta įvai
lyvavo ir Northern Illinois uni riais politiniais, ekonominiais ir
bendrai gyvenimo klausimais,
versitete teisę studijuojantis jo
kurie šiuo metu dominuoja Lie
sūnus Aidas.
Brolius kęstutiečius iš Lie tuvos horizonte. Su broliu
Feliksu diskusijose dalyvavo ir
tuvos — Kazimierą ir Feliksą bei
visus kitus restorane svetingai jo sūnus Aidas. Jam Lietuva irgi
nėra svetima. Nėra svetimos
priėmė ir šauniai pavaišino
jam
nei jos gyvenimo problemos.
Korp. Kęstutis garbės nariai inž.
Malonu buvo pabendrauti,
Antanas ir Marija Rudžiai. Kon
kad ir retėjančiame kęstutiečių
vente dalyvavo ir šiai progai
ratelyje, o broliams Kazimierui
prieš valgant maldą perskaitė
ir Feliksui išvystant atgal į
kun. dr. Vytautas Bagdonavi
Lietuvą, šis ratelis vėl sumažės.
čius, Kęstučio korporacijos ka
Mes, pasiliekantieji čia, linkime
pelionas. Broliui Kazimierui
jiems
sėkmės sugrįžus į gimtąjį
šiomis dienomis suėjo 90 metų,
kraštą ir tikimės, kad jei čia bro
o dieną prieš buvo šv. Kazimie
lių kęstutiečių eilės retėja, tai
ras, tai šia dviguba progl^susigal atsikurs brolių Kazimiero
rinkusieji pasveikino jį, palin
kėjo geros sveikatos ir kūrybin- 1 Pabedinsko ir Felikso Palubins
ko talkinama Kęstučio ateiti
go bei malonaus gyvenimo Lie
ninkų korporacija Tėvynėje, o
tuvoje, sugiedodami jam „Il
ten ji augs ir klestės taip, kaip
giausių metų”.
ji klestėjo ir senais laikais.
Pokalbis su broliais iš Lietu
Juozas Končius
vos vyko neformaliai pietų

Partizano Daumanto-Dielininkaičio ateitininkų kuopos vyresnės mergaitės. Iš k. — Paulė
Stasiulytė, vadovė Monika Gylytė, Audra Adomėnaitė, Aušra Norušytė, Ada Valaitytė ir Austė
Ringutė rašo laiškus į Lietuvą.
Nuotr. Lidijos Ringienės

KLAUSOMĖS KUN. RIMO GUDELIO
PRANEŠIMO
Čikagos ateitininkai kovo 12
d. susirinko į Ateitininkų
namus susitikti su Lietuvos
Ateitininkų federacijos valdybos
vicepirmininku, kun. R. Gude
liu. Dr. Edmondas Saliklis,
Čikagos sendraugių ateitininkų
valdybos pirmininkas, atidary
damas šią vakaronę, pakvietė
Ateitininkų federacijos vadą
Juozą Polikaitį supažindinti su
svečiu iš Lietuvos. J. Polikaitis
priminė, kad kun. Rimas yra ne
tik Lietuvos Ateitininkų federa
cijos valdybos vicepirmininkas
ir Berčiūnų stovyklos adminis
tratorius. Jis savo jėgomis su
talkininkais ateitininkais ir
apylinkių gyventojais mėgina
atstatyti Berčiūnų stovyklą,
kad būtų tinkama jaunimo sto
vykloms.
Pradėdamas pokalbį kun. Gu
delis priminė, kad Lietuvos
ateitininkai turėjo atsikurti.
Žmonių nuotaika buvo labai pe
simistiška, bet dr. Arvydo Žygo
asmenyje pajuto tą mažą lieps
nelę, kuri jo puoselėjama įsi
liepsnojo didele liepsna. Tai sim
boliškas perkėlimas ar sugrąži
nimas ateitininkų į Lietuvą po
50 metų. Labai svarbu skiepyti

„GAUDEAMUS”
PUSLAPIUOSE
Redakcija pasiekė Studentų
ateitininkų sąjungos leidžiamas
laikraštukas „GAUDEAMUS”
Nr. 11-12 vasaris-balandis.
1994. Čia randame pasikalbė
jimą su Lietuvos studentų atei
tininkų pirmininku Vygantu
Malinausku. „Gaudeamus”
laikraštėlyje yra poezijos,
nuotraukų, žinių iš studentų
gyvenimo. Informuojama apie
įvykusius Zupersavaitgalį, SAS
žiemos kursus, taip pat studen
tai yra kviečiami kovo 19 d.,
prisidėti prie talkos seneliams
padėti.

„PASAKŲ PILIS” DAINAVOJE
JAS vasaros stovykla „Pasakų
pilis” Dainavoje vyks š.m. liepos
24 - rugpjūčio 6 d. Stovyklau
tojus supažindinsime su lietu
viškomis pasakomis, sustiprin
sime tautosakos supratimą, ug
dantį jaunųjų vaizduotę.
Kiekvienos stovyklos dienai
bus skiriama vis kitokia pasa
kos rūšis. Pirmas vakaras,
liepos 24 dieną, paskirtas susi
pažinimui; dvi dienos paliktos
tradicinėms olimpiados varžy
boms ir paskutinioji diena,
rugpjūčio 6-ji, užbaigimui,
daiktų susikrovimui ir atsis
veikinimui. Dviejų savaičių
metu atskiras dienas skirsime
gyvulinėms pasakoms, stebuk
linėms, religinėms, istorinėms

sakmėms, mitologinėms, legen
doms, mįslėms, patarlėms ir
priežodžiams, alegorijoms.
Kiekvienai pasakų dienai bus
pritaikyti žaidimai, vaidinimai,
laužai ir kt.
Kviečiame jau dabar pradėti
ruoštis šiai smagiai stovyklai!
Jau dabar pradėkite galvoti Vygantas Malinauskas, Lietuvos
apie įdomius kostiumus ir studentų ateitininkų centro valdybos
įvairius pasirodymus, šūkius, pirmininkas.
būrelių vardus!
Raginam visus jaunuosius
Džiaugiamės studentais atei
ateitininkus užsiregistruoti iki tininkais. Didžiuojamės jų
gegužės 31 dienos. Daugiau in pasiryžimu leisti savo laikraš
formacijos jums suteiks kuopų tėlį. Visi studentai kviečiami
globėjai.
prisidėti savo pranešimais, eilė
Iki pasimatymo šią vasarą raščiais, žiniomis ir kviečiami jį
mieloje Dainavoje!
skaityti. Na, o ateitininkų šei
Birutė Bublienė ma prašoma juos paremti.

STUDENTŲ
REKOLEKCIJOS
TORONTE

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto
metams V4 metų 3 mėn.
JAV...................
$90.00 $50.00 $30.00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $100.00 $55.00 $35.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ...............
$50.00 $35.00 $25.00
Kanadoje ir kitur .... . .(U.S.) $55.00 $35.00 $30.00
Užsakant j Lietuvą —
Oro paštu ...................
$500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida .
$160.00 $85.00
Paprastu paštu ...........
$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . .
$55.00 $35.00

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

I.
lietuviuose krikščionišką atsakomybę, padorumą, pagarbą
Pavasario susikaupimas vienų kitiems.
rekolekcijos, ruošiamos Toronto
DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
Lietuvos ateitininkų buvusios studentų ateitininkų š.m. gegu
DANTŲ GYDYTOJAS
nuosavybės dar ne visos sugrą žės 20-23 d.
21470 S. Maln St.
Mattesson, IL 60443
žintos. 3 aukštų namai Palan
Tel. 708-748-0033
goje jau sugrąžinti. Jie yra labai
Valandos pagal susitarimą
geroje vietoje, bet reikalingi DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
remontų. Ateitininkų rūmai
Nechirurginis
išsiplėtusių venų gydymas
DR. VILIUS MIKAITIS
Kaune dar negrąžinti, bet tiki
5540 S. Pulaski Rd. Tel. (312) 585-2802
ŠEIMOS
DAKTARAS IR CHIRURGAS
masi juos atgauti.
Pirm., antr., penkt. 9 v.r.—-3 v.p.p.
Family Medical Cllnlc
15505—127 St., Lemont, IL 60439
30 ha ploto Berčiūnų stovykla
ketv. 10 v.r.—7 v.p.p., trečd.,
Priklauso Palos Community Hospital ir
šešt. 10 v.r—2 v. p.p.
yra pušyne, Nevėžio upės ir
Silver Cross Hospital
Susitartimo nereikia trečd. ir šeštd.
Valandos pagal susitarimą
Sanžylos kanalo apsupta. Ko
Sumokama po vizito
Tel. (708) 257-2265
munistų valdymo metu čia buvo
pionierių stovykla, kuri pasku
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DR. DOMAS LAPKUS
tinius 3 metus buvo labai ap
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL
Praktika su
leista, viskas sugadinta. Pane
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to
Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
vėžio miesto valdyba, nežino
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
prieinamą kainą. Pacientai priimami
15300 VVest Ava., Orland Park
dama ką su ja daryti, perdavė
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
708-349-8100
ateitininkams, tikėdamiesi, kad
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260
10 W. Martin, Naperville
bus sutvarkyta. Toje vietovėje
708-355-8776
prieš okupaciją stovėjo archi
Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-857-8383
tekto J. Muloko suprojektuota
DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA
bažnyčia, tarnavusi visai Ber
DR. ELIGIJUS LELIS
7915 W. 171st
čiūnų apylinkei. Įsteigus ten
Tinley Park, IL 60477
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
pionierių stovyklą, bažnyčia
(708) 614-6871
4149 W. 63rd St.
1957 m. buvo susprogdinta.
Tel. (1-312) 735-7709
Valandos pagal susitarimą
1990 m. per Žolines vietoje,
217 E. 127st St.
Kab. 312-735-4477;
Lemont, IL 60439
kur stovėjo bažnyčia, buvo pa
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581
Tel. 815-723-0353
statytas kryžius. Kun. R.
DR. E. DECKYS
Pagal susitarimą
Gudelis paminėjo, kad tą kryžių
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
pastatė „keliaujančios stovyk
DANTŲ GYDYTOJA
EMOCINĖS LIGOS
los” nariai, jaunuoliai, tais me
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
9356 S. Roberts Road ■
tais keliavę po Lietuvą.
•
6449 So. Pulaski Road
Hickory Hills
Valandos pagal susitarimą
Stovyklos metu šv. Mišios yra
Tel. (708) 598-2131
aukojamos pagrindiniame na
DR. A. B. GLEVECKAS
Valandos pagal susitarimą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
me, kur be stovyklautojų susi
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
renka ir apylinkės gyventojai. DR. ROMUALDAS POVILAITIS
3900 W. 95 81. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Kun. Gudelis teigė, kad šiai
DANTŲ GYDYTOJAS
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p.
stovyklai dar daug ko trūksta,
Tel. (1-312) 767-7575
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p.,
5780 Archer Avė.
penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.
net bažnytinių indų ir drabužių.
(6 blokai j vakarus nuo Cicero Avė.)
6132 S. Kedzie Avė., Chicago
Iš Amerikos atvykę Lietuvos
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441
Valandos pagal susitarimą
Vyčiai stovyklai padovanos 120
DR. K. A. JUČAS
kėdžių, tai labai graži dovana.
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
LINAS A. SIDRYS, M.D.
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
Berčiūnų stovyklos bažnyčios
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
atstatymas jau planuojamas,
Chicago Ridge Med. Center
KOSMETINĖ CHIRURGIJA
nes tam tikslui iš katalikiškų
9830 S. Rldgeland Avė.
DR. JOVITA KERELIS
Chicago Ridge, IL 60415
organizacijų užsienyje gauta
Dantų Gydytoja
708-636-6622
dalis pinigų.
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
4149 W. 63rd St.
Po kun. R. Gudelio pranešimo
Tel. (312) 476-2112
312-735-7709
buvo daug klausimų į kuriuos
9525 S. 79th Avė.. Hickory Hills. IL.
Chicago, IL
Tel. (708) 598-8101
atsakė svečias arba Federacijos
Vai. pagal susitarimą
ILLINOIS
PAIN
TREATMENT
INSTITUTE
:
vadas J. Polikaitis. Susiėjimą
Skausmo gydymo specialistai
Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159
užbaigėme vaišėmis.
JONAS V. PRUNSKIS, MD
DR. P. KISIELIUS
k.k.
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

PAVASARIO
AKADEMIJA
VARNIUOSE
„Lietuvos rytas” š.m. balan
džio 4 dienos laidoje rašo, kad
Varniuose prasidėjo Lietuvos
Ateitininkų federacijos suorga
nizuota moksleivių ateitininkų
sąjungos pavasario akademija,
į kurią atvyko per šimtas jau
nųjų ateitininkų iš visos
Lietuvos. Vienos savaitės
trukmės akademijos metu
jaunieji ateitininkai mankštins
savo kūną ir tobulins sielą. Net
keletą dienų numatyta diskusi
joms tema — „Bažnyčia moder
niame pasaulyje”. Jaunuosius
ateitininkus žadėjo aplankyti ir
Telšių vyskupas A. Vaičius.

Chicago 312-726-4200
Elgin 708-622-1212
McHenry 815-344-5000, exl 6506

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
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

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., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schiller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

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

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

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

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

Kab. tel. (312) 471-3300
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652
Cardlac Dlagnosls, Ltd.
Marąuette 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 į vakarus nuo Harlem 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.,kS.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medical CenlerNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,
Naperville IL 60563
Tel. 708-527-0090
Valandos pagal’susilarimą

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA

DR. PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4255 W. 63rd SI.

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

Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4
6 9. antr 12-6. penkt 10 12. 16

Rimties valandėlė

Danutė Bindokienė

BAŽNYČIA - TIKĖJIMO
LAIDAS

Nekepkime duonos
iš pelų

Velykų laikotarpio Mišių tamento ir Senojo iškyla Apaš
skaitiniai yra paimti iš Apaš talų Darbų knygoje ir ten pa
talų Darbų knygos ne tik tam, duotuose apaštalų pamoksluose,
kad suprastume, jog pirmykš kuriuose Jėzaus pavadinimai
tės krikščionių bendruomenės yra paimti iš Senojo Tes
šaknys yra Jėzų asmeniškai tamento. Šį sekmadienį girdi
pažinusių ir prisikėlusį mačiu mame pamoksle (Apd. 3:13-15)
sių apaštalų tarpe Jeruzalėje, šv. Petras Jėzų pavadina Dievo
bet ir dėlto, kad matytume tos tarnu, mums primindamas ken
tikinčiųjų
bendruomenės čiantįjį Dievo tarną Izaijo pra
dramatišką išsivystymą, Šven našystėse; Jėzus yra vadinamas
tajai Dvasiai veikiant, iš žydų Šventasis, Teisusis, Gyvybės
bendruomenės į krikščionių, Kūrėjas — tai vardai, kuriais
rašo kun. Carroll Stuhlmueller Dievas yra vadinamas Sena
savo komentare šio sekma jame Testamente.
dienio skaitiniams.
Mūsų tikėjimo tęstinumas
Tačiau Dievo veikimas tiek
žydų Šventraštyje — Senajame
Testamente, tiek Naujajame
Testamente, tiek ir šiandie
niniame pasaulyje būna toks
stebinantis, jog kartais atrodo,
kad Dievo veikimo tęstinumas
visiškai nutrūko. Šio sekma
dienio skaitiniai parodo, kad
pats Dievas išsaugo tą tęstinu
mą, nepaisant žmonių nuodė
mių ir tamsumo.
Pirmajame skaitinyje (Apd.
3:13-15, 17-19) girdime vieną
pirmųjų šv. Petro pamokslų,
kurį jis pasakė prie jo pribėgu
siai žydų miniai, kai jis prie
šventyklos vartų pagydė luošą
žmogų. Pripažinęs, kad jie Jėzų
išdavė Pilotui, kai jis buvo Jėzų
bepaleidžiąs, Petras tačiau žy
dams sako: „Aš žinau, kad jūs
tai padarėte iš nežinojimo, kaip
ir jūsų vadai. Tuo būdu Dievas
įvykdė, ką iš anksto buvo pa
skelbęs visų pranašų lūpomis”.
Tai — iš tikrųjų nuostabi, gera
žinia: nepaisant mūsų nežino
jimo, ar net mūsų nuodėmių,
Dievas vis vien įvykdo savo iš
ganingą tikslą, bet mums tenka
pasirinkti ar būsime Dievo, ar
jo priešininkų pusėje.
Antrame skaitinyje iš šv. Jono
pirmojo laiško (1 Jn 2:1-5), Jonas
rašo, kad Jėzus yra mūsų Užta
rėjas, kai nusidedame ir kad jis
yra permaldavimo auka ne tik
už mūsų, bet ir už viso pasaulio
nuodėmes. Pabrėžęs, jog tikroji
Dievo meilė nesireiškia kitaip,
kaip laikantis Dievo įsakymų,
šv. Jonas vienok paguodžia tuos,
kurie nusidėjo, užtikrindamas,
jog Dievas visuomet laukia prie
jo sugrįžtančių. Jei Dievas kvie
čia atgal prie savęs net ir tuos,
kurie mirčiai atidavė jo Sūnų,
tai nebelieka nuodėmės, kurios
Dievas neatleistų tiems, kurie
jos gailisi, atgailoja ir keičia
savo gyvenimą.
Tęstinumas tarp Naujojo Tes

Jeigu kas paklaustų, apie ką sakymų).
Kad padaryta klaidų, lei
šiuo metu daugiausia kalbama
užsienio (bent Amerikos) lietu džiant šią knygą, sutinka ją
vių tarpe, reikėtų atsakyti, kad skaičiusieji ir, reikia manyti,
ant daugelio liežuvių sukasi ne leidėjai. Ar dėl šio tomo netinka
seniai išleistosios „Lietuvos ko mumo reikėtų atsisakyti viso
vų ir kančių istorijos” I tomas. suplanuoto kovų ir kančių seri
O kalbų yra visokių: vieni rea jos projekto? Tai būtų tarytum
guoja vien jausmais ir tas duonos kepimas iš pelų, išmetus
jausmingumas veda net į kraš gerus grūdus į šiukšlyną.
tutinumus; kiti knygą vertina Amerikiečiai mėgsta sakyti,
kiek šalčiau, bet taip pat kad „Roma per vieną dieną ne
St. Petersburgo, FL, Romo Kalantos šaulių kuopa kovo 18 d. suruošė pagerbimą kun. Jonui Ga
pripažįsta
joje trūkumus. Jeigu buvo pastatyta”. Panašiai ir su
šlūnui, šios kuopos kapelionui, švenčiančiam kunigystės 65 m. sukaktį ir 90-tąjį gimtadienį. Prie
kas
tas
kelias
savaites buvo „iš knygų, ypač mokslinių-istogarbės stalo iš kairės: kun. Gailiušis, klebonas kun. Steponas Ropolas, kun. Jonas Gasiūnas, kun.
vykęs
į
kitą
planetą
” ir nežino, rinių, leidimu. Nieko čia nepa
dr. Matas Čyvas, kun. dr. Eugenijus Gerulis, Valerija Gerulienė, I. Šilkaitienė, Mečys Silkaitis,
reikalauja, kad gyventume ir
apie
ką
reikalas
sukasi,
tai pri skubinsi, nors ir kaip norėtum
dr. Juozas Petrikas.
Nuotr. Elvyros Vodopalienės
veiktume Bažnyčioje. Taip, kaip
mename, kad knyga yra doku „visiems įrodyti”, kad tam ir ki
Senajame Testamente Izraelio
mentų rinkinys iš sovietmečio, tam žmogui negalioja įprasto
tauta ir ypač Šventykla per
kai buvo iš Lietuvos į Sibirą sios taisyklės. Skubėjimo
šimtmečius buvo jų ištikimybės
muose, visiškos laisvės rusiškai masiniai tremiami gyventojai. rezultatus jau pamatėme.
Dievui skatintoja ir įgalintoja,
kalbantiems, pensijos raudo Dokumentuose trėmimo proce
Visame šiame šurmulyje gir
nepaisant, kad kartais net ir jos
nosios armijos karininkams, sas prasilenkia su tikrove, todėl
dime ir pozityvesnių dalykų.
vadovybė žiauriai prasižengė su
buvusių bazių turto grąžinimo knygai būtinai reikėjo iš PLB jau susirūpino, kad šiai
E. RINGUS
Dievo įsakymais, taip šiandien
ir dvigubų pilietybių. Komiteto samaus, tikrais faktais parem knygai būtų paruoštas papil
Bažnyčia pratęsia tą ištikimy
Rusiškos imperijos atsta amnestiją pagrindiniams jo narių nuomone, visi kivirčai, to, įvado ar kitokio patiks domas įvadas, kad, verčiant į
bės Dievui, tęstinumo laidą tymas jau buvo diskutuojamas priešams, sukėlusiems abu pu iškilę tarp įvairių tautybių, linimo, kad ateities kartos
anglų kalbą dokumentus, jiems
mums, gyvenantiems tūkstan „Drauge” keletą kartų. Tačiau čus. Nepaisant Jelcino priešini buvusiose respublikose, turi nesusidarytų klaidingo vaizdo
būtų atitinkami paaiškinimai,
čius metų po Jėzaus.
ši tema ne tik nepasensta, bet mosi, nubalsuota su didele dau būti išspręsti tik su Maskvos in apie šį tragiškiausią mūsų tau o vertimą atliktų ne tie, kurie
Šis paties Dievo stebuklingai — atvirkščiai — aktyvėja, vis guma balsų, parodant žemą pre tervencija. Jie yra prieš sutartį tos laikotarpį, ypač kai jau ne
anglų kalbą išmokę iš knygų,
išlaikomas ištikimybės Dievui, ieškoma naujų priemonių, zidento prestižą: Jam statomi su Gruzija, kurią neseniai pasi bebus likę to laikotarpio liudi
bet tie, kuriems ta kalba sava.
ryšio su Dievu laidas — Šven dabar jau modernių. Kažkuris vis didesni apribojimai ir su rašė Jelcinas be parlamento pri ninkų, tragediją savo akimis
Tuo būdu bus išvengta klaidų.
tykla Senajame Testamente ir partijos vadas, prasidėjus pere- varžymai, nors nauja kon tarimo. Komiteto nuomone, mačiusių arba asmeniškai iš
Svarbu nepamiršti, kad Lietu
Bažnyčia Naujajame — yra itin stroikai, kai visos respublikos stitucija palanki prezidentiniam Gruzija įsijungs į NVS tik todėl, gyvenusių.
vių bendruomenė (Pasaulio ar
būtinas mums, kadangi krikštu, pradėjo reikalauti nepriklau valdymui. Priėjo net prie to, kad kad gautų rusiškų ginklų ir su
Tiesa, knygos pradžioje yra du
kaip Jėzaus sekėjai, esame įpa somybės, pareiškė: „Tegu jos Jelcinas turėjo peržiūrėti savo jų pagalba numalšintų abhazie- įvadai: Pasaulio Lietuvių bend Kraštų) nėra tik vienas žmogus.
reigoti veikti šioje žemėje, ima, kiek nori, vėliau pačios kalbą ir „susirgti” visą savaitę. čius bei osetinus. Krymas, jų ruomenės pirm. B. Nainio ir šio Tai organizacija, kuriai kiekvie
nas priklausome ir savo bal
rūpindamiesi, kad Jėzaus misi prašys priimti atgal”.
Žodžiu, vietiniai ir užsieniniai nuomone, turi grąžinti ryšius su tomo redaktoriaus G. Rudžio,
savimu
išrenkame valdybą, o ji
ja būtų tęsiama, skelbiant
Kova dėl valdžios tarp Jelcino rėmėjai praranda viltį, kad Rusų Federacija ir būti atskir {vaduose rašoma apie kovų ir
mums
visiems
atstovauja. Tą
nuodėmių atleidimą iki pasau ir opozicijos verda. Naujas par Jelcinas sulauks savo ka tas nuo Ukrainos, kas jau be kančių serijos projektą, kuriame
prisiminkime
ir
netrukus bū
lio pakraščių. Tačiau, būdami lamentas nė kiek nedrau- dencijos pabaigos. Vietinės ir veik įvyko.
numatoma 16 tomų (ar knygų),
siančiuose
rinkimuose!
Taip pat
riboti žmonės, net ir pasišventę giškesnis Jelcinui, kaip paleis užsienio politikos vadžias nori
Kai daug gausingesni kaimy dėkojama bendradarbiams, žo
verta
atsiminti,
kad
tarpusavio
krikščioniškam gyvenimui, tasis 1993 metais spalio mėn. perimti nauji politikai. Štai nai Azijoje: kiniečiai ir japonai džiu, tai įprastiniai pasisa
neišvengsime klaidų. Net ir Vos tik susirinkęs, naujas par vienas Durnos narys sukūrė apsitvėrė mūrais, rusai, pasiekę kymai, pradedant didelį darbą. rietynėmis ir dar didesniu susi
Dievas Tėvas, siųsdamas savo lamentas, spjovė Jelcinui į komitetą „Nepriklausomų Vals Uralą, nesustojo. Su ne Tačiau šiai knygai to neuž skaldymu padedame tik tiems,
Sūnų kaip žmogų į žmonių veidą, nubalsavęs suteikti tybių sąjungą interesų apsau didelėmis jėgomis, nugalėdami tenka. Reikia kur kas išsames prieš kuriuos 50 metų kovojome
(nesuteikime progų jiems
tarpą, žinojo, jog jis „turės ken
gai”. Jo pirmininkas yra žiaurias klimatines sąlygas, nio paaiškinimo, nagrinėjant
džiūgauti!).
««*»«■*
-------------------------tėti”. Bet kadangi Jėzus tai pri
Zatulin, „Naujos Rusijos versli pasiekė Ramųjį vandenyną ir skirtumą tarp pateiktųjų doku
ėmė, mes dabar turime jį mus kaip Jėzaus atėjimas žemėn, bet ninkų oi'ganizacijos” vadas. net persikėlė Amerikon. Prisi mentų ir faktų, kuriuos galima
O Pasaulio Lietuvių bend
suprantančiu Užtarėju. Vienas kad žmonės jį anksti nužudė Tačiau jis pareiškė, kad komi dengęs komunizmu, rusiškas buvo rasti gausiuose rašytuose ruomenės valdybai pabrėžiame,
pagrindinių krikščionybės (arba pvz. mums, lietuvių tau teto tikslai ne verslo vystymas, mesijanizmas ėmė veržtis į šaltiniuose, o taip pat tebegyvų kad „nėra dūmų be ugnies”.
mokymų, kaip tik yra pripažinti tos kančios po komunizmu) at bet rūpestis „artimuoju užsie Vakarus ir svajojo apie visą pa liudininkų pasisakymuose. Dėl Užuot apmėčius nemandagiais
savo trūkumus ir kaltes, iš rodo kaip Dievo pasišalinimas, niu”, kaip dabar rusai vadina saulį. Laimei komunistinė sis skubotumo ar kitų priežasčių žodžiais ir kaltinimais visus,
pažinti savo nuodėmes ir nuolat jo veikimo nutrūkimas, išbloš- buvusias respublikas. Komiteto tema subankrutavo, bet mesija tai nebuvo padaryta ir todėl šis kurie drįsta pareikšti kritiką
stengtis keisti savo gyvenimą, kiantis iš gyvenimo vėžų. Žmo pirmininkas pabrėžia, kad jie nizmas vėl atsigauna. Apie tai tomas nevadintinas tiksliu dėl šios knygos, vertėtų pasidėti
kad panašėtume į mūsų moky gaus tamsumo ir net piktumo rūpinsis ne tik valstybėmis, įei kalba naujai sutvertas komi mūsų tautos kančių atspindžiu piktumus į šalį ir atidžiai tų
toją Kristų.
vaidmuo tokiuose įvykiuose dar nančiomis į dabartinę sąjungą, tetas. Šį kartą jie skelbia, kad (tai pabrėžė ir istorikas J. Dai- kritikos žodžių pasiklausyti.
Dievo veikimas visuomet nu labiau užtemdo supratimą, kur bet plės veiklą į Baltijos ir buvu drauge su buvusiomis respub nauskas „Drauge” spausdin Klaidų visi gali padaryti, bet į
stebina žmones, užklumpa nesi čia gali būti Dievo veikimas. sio socialistinio bloko kraštus. likomis reikia sukurti naują tame straipsnyje; šia tema jas aklai įsikabinus laikytis ir
tikėtai ir reikalauja keistis. Kai Kaip tik tokiais sunkiais laiko Maža to, komitetas, lyg perim erdvę, kurioje, diriguojant i spausdinsime ir daugiau pasi pykti — nelogiška bei žalinga.
kurios jo veikimo apraiškos — tarpiais, kai turime rasti nau damas užsienio reikalų minis Maskvai, būtų suvienodinta
pozityvios: kaip luošo žmogaus jus būdus toliau gyventi, kai teriją, peržiūrės naujas vals teisinė, informacinė, apsaugos ir
talistai siunčia savo turtą į
Reikia tikėtis, kad Vakarų ir
pagydymas. Bet po to pasikeitė bandome suprasti, kas iš tik tybių sienas ir jau pradeda skųs gal net piniginė sistemos. Kad
rųjų
vyksta,
kur
Dievas
veikia,
„tolimą užsienį”. Tačiau norint
atsiektų
šiuos
tikslus,
pirmi

mūsų ekonominiai ir politiniai
tis, kad Rusija neteko nemažai
ne tik luošojo gyvenimas, bet
paveikti į atsiskyrusius kraštus,
analitikai pastebėjo naujas ten
atitinkamai ir visų jo šeimos na mums labiausiai reikalinga teritorijų. Ne tik teritorijų, bet ninkas siūlo koncentruoti
Bažnyčia,
kuri
tūkstančius
komitetas pataria naudoti žalia
rusišką
kapitalą,
skverbtis
į
dencijas Maskvos „naujų Rusi
ir daug savo tautiečių, išsklai
rių, kurie iki tol jį globojo, ir jo
vas, kaip geriausią priemonę
jos verslininkų” ir padarys ati
kaimynų, kurie jo nebegalėjo metų buvo žmonių ištikimybės dytų po visą buvusią sovietiją. „artimą užsienį” ir toliau. Apie
prilaikyti atsiskyrusių kraštų
tinkamas išvadas dėl paramos
Kaip tik tais jie ir rūpinasi. kokį kapitalą jis kalba, dar
nurašyti, kaip invalido. Kiti Dievui laidas.
Aldona
Zailskaitė
visišką ekonominį atsiskyrimą.
neaišku.
Kol
kas
rusiški
kapiiš Vakarų.
Reikalaus naujuose įstaty
Dievo veikimo pasireiškimai,

PASTANGOS ATSTATYTI
IMPERIJĄ EINA PIRMYN

LIETUVOS NAŠLAIČIUS
APLANKIUS
INDRĖ
4
Vilniaus Jonyno aklųjų ir silp
naregių int. m-los vedėja Angelė
Daujotienė pati silpnaregė ir
augusi panašioje prieglaudoje.
Internate 196 vaikai, nuo 3 iki
7 metų amžiaus. Kai kurie, bū
dami 3 m., atvežti tiesiai iš
ligoninės, t.y. auginti ligoninėje.
Ruošiamasi įsteigti aklųjų ug
dymo centrą, kad pediatrai tė
vams ir vaikams galėtų paruošti
nuostatus, nurodymus, patari
mus, kaip akluosius mokyti.
Trūksta žaislų, dantų šepetukų.
Reikia 7 rašomųjų lentų — esa
mas rudas reikia pakeisti žalio
mis arba juodomis, ant senų ru
dų silpnaregiams nepakanka
mas kontrastas tarp lentos ir
kreidos.
Vilniaus 3-ji spec. int. mokyk
los vedėjas Feliksas Teitelman
kalba lietuviškai, bet paaiškina,
kad čia gyvena daugiausia rusų,
gudų ir lenkų vaikai. Jie moko
si lietuvių kalbos. Iš 154 vaikų
(nuo 7 m. iki 18 m.), 113 yra be
tėvų globos, neturi kas paimtų

kino vyresnio amžiaus pora Či
kagoje. Berniuko senieji doku
mentai buvo sunaikinti, tačiau
po pustrečio mėnesio berniukas
buvo grąžintas į internatą. Pa
klaustas, kodėl jį grąžino,
atsakė: „Nes esu blogas vai
kas”. Vaikas visą gyvenimą
augęs prieglaudose. Šiuo atve
ju, gal įvaikinimas buvo per
greitai formalizuotas, nespėjus
visiems susipažinti. Tikimasi,

kad naujieji tėvai bent jaus
pareigą su berniuku palaikyti
ryšius ir jam padėti kurtis, žen
giant į gyvenimą.
Reikia remti kuriančias vai
kams alternatyvines gyvenimo
sąlygas, bet negalime užmiršti
augančių prieglaudose. Tik
asmeniškas humaniškas ryšys
su sielos žmogumi galės juos
išgelbėti nuo beviltiškos
padėties.

savaitgaliams ar atostogoms.
Lankosi ir kartais paremia
evangelikai. Reikia didaktinių
žaidimų, sportinės įrangos —
sviedinių, treningų, batų, ir ap
z
skritai drabužių.
Vilniaus 1-mosios spec. int.
mokyklos vaizdas buvo liūdno
kas. Direktorius K. Gribačiauskas sakė, kad iš 125 vaikų, 30
yra tikri našlaičiai. Pageidautų
statybinių žaislų, pvz., Lėgo ar
kitų „konstruktorių”. Turi apa
ratą, bet trūksta video filmų.
Vaikams tai tikrai paivairintų
dienas.
Lietuvoje ir JAV būna disku
tuojamas įvaikinimas. Sakoma,
kad Lietuvoje yra galinčių ir
norinčių įsivaikinti, bet įstaty
mai nepalankūs. Svarstoma, ar
leisti įvaikinti užsienyje, tuo gal
prarandant Lietuvos pilietį, bet
suteikiant vaikui šeimos gyve
nimo šilumą. Yra sėkmingai
įvaikinusių užsienyje, tačiau
neseniai įvyko skaudi istorija. Iš Vilniuje šeima, kuri globoja šešis svetimus vaikučius, nors laukiasi savojo
Vilniaus 4-tosios internatinės trečio vaiko.
devynerių metų berniuką įsivai
Nuotr. I. Tijūnėlienės

ALYTAUS APYLINKĖ
Alytus yra gražus miestas.
Jame, kaip ir kitur, yra gražiai
gyvenančių ir vargstančių. Per
Sigitą Lipovienę ir Mariją
Pilkonienę sužinau apie šeimas
ir našlaičius, reikalingus
paramos. Iš Alytaus taip pat
pasiekiama nemažai vaikų glo
bos namų ir internatinių
mokyklų.
Merkinės internatinėje mo
kykloje mokosi ir gyvena 126
normalūs vaikai. Energingas
jaunas direktorius Bernardas
Sakalauskas paaiškina, kad
neseniai gavo vaistų ir dra
bužėlių iš Bostono vaikų globos.
Tai pirmoji labdara. Čia vyksta
ne tik mokyklinės, bet ir
papildomos programos.
Simno spec. int. mokykloje,
kur gyvena 107 vaikai lengvo ir
vidurinio protinio atsilikimo, 33
yra tikri našlaičiai. Iš šios
mokyklos tik 23 važinėja į
namus. Direktorės pavaduotoja
Cibulskienė ir Zita Jaku
bauskienė sako, kad paramos iš
niekur negauna. Klasėse yra
užuolaidos ant langų. Matyti ir
augalėlių. Bendrabutyje tvar
kinga, lovos paklotos, kai kurių
pagalvių užvalkalai skylėti.

Vaikų spintelės beveik tuščios
— reikia avalynės ir drabužių
Tualetai lauke. Trūksta žaislų
ir kamuolių — krepšinio, tinkli
nio, futbolo. Domisi APPLE
kursais, bet negauna prane
šimo.
Alytaus vaikų globos namų
auklėtiniai mokosi mokykloje
su kitais miesto vaikais. In
ternate auklėtojas Jonas
Burneika parodo miegamuosius
su dviaukštėm lovom. Mažųjų
žaidimo kambaryje nėra žaislų.
Spintelės apytuštės.

Alytaus spec. kūdikių namų
direktoriaus Vitkausko ne
radom. Seselė parodo invali
dus, gulinčius lovytėse. Nėra
jokių paveikslėlių, į ką žiūrėti.
Kūdikiai prikeliami skambučio.
Keičiami, prausiami, nes
atnešamas maistas ir laikas
valgyti. Su gyd. Vitkausku dir
ba „Vaikų viltis”.
Kybartų vaikų globos namų ir
internatinės mokyklos vedėja
yra Julė Baltienė. Turi
transportacijos priemonę ir vie
toje turi stomatologą. Reikia
avalynės, žaislų, rūbų.
Prienų spec. int. mokykloje
vaikai mokosi 13 metų ir baigia
12 klasių. Vedėja B. Ragienė la
bai rūpinasi vaikais ir rodo
daug iniciatyvos. Buvo APPLE

kursuose. Čia gyvena 120 vai
kų. Siuntė kai kuriuos vaikus į
invalidų suvažiavimą Danijoje.
Kelionę į ten padengė Landsber
gienės fondas, o kelionę atgal
reikėjo patiems susikombinuo
ti. Taip pat siuntė vaikų j
suvažiavimą Miunchene. Vedė
Montessori kursą. Visko reikia,
bet labiausiai rašomųjų maši
nėlių, kad invalidai galėtų išsi
reikšti. Jų turimos labai senos
ir mygtukus sergantiems sunku
nuspausti.
Jiezno spec. int. mokykla buvo
labai šalta. Direktorė M. Rusefckienė žada išeiti užsitarnautam
poilsiui. Iš 87 vaikų, 20 pasilikę
savaitgaliui. Nėra jokių užsi
ėmimų, nes kambariai užra
kinti, viskas išjungta.
Jiezno vaikų globos namuose
auklėtojos gražiai užsiiminėja
su vaikais, žaidė žaidimus, o
paskiau ėjo valgyti. Vaizdas
skurdus. Vaikai labai mieli,
dalyvauja, draugiški. Siųsti
batų, šiltų treningų, žaislų,
vaikiškų knygelių, paveikslėlių.
Gyvena apie 90 vaikų.
Kazlų Rūdos spec. int. mo
kyklos direktorius Algirdas Bie
liauskas. Čia iš 100 vaikų, 26 be
tėvų globos. Reikia žaislų ir
vaistų prieš utėles.
(Bus daugiau)
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JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
4312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909

DAR KELETAS KLAUSIMŲ IR
ATSAKYMŲ APIE SOCIAL
SECURITY PENSIJAS
Žmonėms, kurie artinasi prie
pensijos amžiaus, kyla įvairių
klausimų: kada eiti į pensiją,
kiek gaus pinigų, kaip geriau —
anksčiau ar vėliau — išeiti į tas
laukiamas, apmokamas „auksi
nes atostogas”.
Čia keletas klausimų ir at
sakymų apie pensijas ir pinigus.
1. Man 62 metai. Esu nutaręs
išeiti į pensiją. Ką daryti: eiti
dabar ir gauti sumažintą Soc.
sec. pensiją (sakysim, 640 dol. į
mėn.), laukti, kol sueis 65 metai
ir gauti 800 dol., ar laukti kol
sueis 70 metų ir gauti 980 dol.
į mėn.?
Atsakymas. Žinovai pataria
išeiti į pensiją kuo anksčiau, nes
jeigu gaunate ir sumažintą
sumą pinigų, jūs gaunate tą
pensiją ilgesnį laiką, ir, jeigu
suskaičiuosite, pamatysite, kad
jūs tuo laimėsite — per ilgesnį
laiką daugiau pinigų gausite.
2. Mano vyrui 65 m. ir jis jau
gauna Soc. sec. pensiją, man 57
metai, dirbau nereguliariai, o
dabar prižiūriu invalidę
dukterį. Ką man pasirinkti: ar
prašyti tuojau iš Soc. sec. žmo
nos pensijos dalies, ar laukti,
kol man sueis 62 metai, ar dar
ilgiau, iki sueis 65 metai?
Atsakymas. Jūs galite pra
šyti Soc. sec. žmonai skirtos pen
sijos dalies, jei: a. jūsų vyras jau
gauna Soc. sec. pensiją, b. jei jūs
esate bent 62 metų, jeigu jūs
auginate vaiką, kuris yra
mažiau nei 16 metų, arba
vaikas yra invalidas ir jis gali
gauti iš jūsų vyro pensijos
invalidui skirtą pašalpos dalį, ir
c. jūs ir jūsų vytas/žmona buvo
te vedę bent vienus metus, ar
turėjote savo vaiką.
3. Man 62 metai, mano vyrui
61 metai. Kai man sueis 65
metai, remiantis mano darbo
duomenimis, gausiu 200 dol. į
mėnesį. Kai mano vyras išeis į
pensiją, sulaukęs 65 metų, jis
gaus 800 dol. į mėnesį. Kadangi
mano vyras dar nėra sulaukęs
62 metų ir negali gauti Soc. sec.
pensijos, ir aš negaliu gauti jo
žmonos Soc. sec. (160 dol. į
mėnesį), ar laukti, kol vyrui su
eis 62 metai ir jis pradės gauti
Soc. sec. pensiją, o tada gaučiau,
kaip žmona, 333 dol. į mėnesį iš
jo pensijos įmokų; ar laukti, kol
man sueis 65 metai ir tada gauti
400 dol. į mėnesį?
Atsakymas. Nors jūs gal ir
nenorite tikėti, bet geriausia
jums dabar imti savo Soc. sec.,
nors ir sumažintą (160 dol. į
mėnesį). Kai vyrui sueis 62 metai ir jis pradės gauti Soc. sec.,

tada galite pakeisti į žmonos
Soc. sec. dalį, kas sudarytų 320
dol. į mėnesį (sumažinta nuo
333 dol.). Kai pradžioje imate
savo Soc. sec. o vėliau pakeičiate ir imate iš savo vyro įmokų,
tada yra naudojama komplikuo
ta formulė, pagal kurią apskai
čiuojama jūsų dalis. Jūs klausia
te, kodėl nepalaukti dar metus
ir tada pradėti imti žmonos Soc.
sec. dalį? O dėl to, kad, būdama
62 metų ir imdama savo uždirb
tą Soc. sec., jūs gausite 12 čekių
į metus (nors jie ir bus tik po 160
dol.) daugiau.
4. Mokesčius pildome kartu su
vyru. Mūsų uždarbis 36,000
dolerių: iš jų 15,000 iš pensijų,
11,000 iš procentų ir 10,000 iš
Soc. sec. Kokia dalis Soc. sec.
pensijos bus apmokestinama:
85%, 50%, ar visai nieko?
Atsakymas. Jūsų Soc. sec.
pensija visai nebus apmokes
tinama, nes tik pusė jūsų Soc.
sec. (5,000 dol.) pensijos yra
įskaitoma į jūsų tikras pajamas.
Tai reiškia, kad jūs ir jūsų vyras
gaunate mažiau kaip 32,000 dol.
nustatytos neapmokestinamos
sumos dviem asmenims (pavie
niams 25,000 dol.), jei gautumė
te 32,000 ar daugiau, tai 50%
būtų apmokestinama suma.
Jeigu gautumėte 44,000 dol.
(vienas — 34,000 dol.) tai 85%
gaunamos pensijos sumos būtų
apdedama mokesčiu.
5. Esu 59 metų našlė. Pla
nuoju greitai ištekėti. Mano
mirusio vyro pensija, jam
sulaukus 65 metų, buvo 1,000
dol. per mėnesį; mano busimojo
vyro, jam sulaukus 65 metų,
pensija bus tik 500 dol. Ką
daryti: ar tekėti, ar laukti, kol
man sueis 62 metai?
Atsakymas: Tekėk, juk ne pi
niguose laimė! Bet, jei truputį
palauksite su vedybomis, tada,
kai sueis jums 60 metų, galėsi
te gauti našlės pensiją, kuri bus
715 dol. į mėnesį. Ir tą pensiją
gausite net ir antrą kartą iš
tekėjusi (po to, kai sulauksite 60
metų). Jeigu jūs ištekėsite, ne
sulaukusi 60 metų, prarasite
našlės Soc. sec. (pirmo vyro)
pensiją ir gausite tada, remian
tis savo antro vyro uždarbiu, tik
187 dol. į mėnesį, ir tai tik po
to, kai sulauksite 62 metus.
6. Jūs esate beveik 60 metų,
pensininkė ir našlė. Jūsų pensi
ja, kai sulauksite 65 metų, bus
700 dol; jūsų mirusio vyro pen
sija, kai jis būtų sulaukęs 65 m.,
būtų buvusi 800 dol. į mėnesį.
Kas geriausia jums daryti? a.
imti našlės pensiją, sulaukus 60

metų ir gauti 572 dol. į mėnesį;
b. sulaukus 60 metų, imti našlės
pensiją, bet skaičiuoti ir sekti
savo pensijos dydį ir, kada pen
sija bus didesnė už našlės
pensiją, ją pakeisti; c. laukti iki
65 metų ir tada imti savo pačios
pensiją 700 dol. į mėnesį?
Atsakymas. Pradėkite imti
našlės pensiją dabar, kai esate
60 metų. Jūs gausite 572 dol.,
kas sudaro 71.5% nuo 800 dol.
sumos. Paskaičiuokite, ką jūs
gautumėte pati iš savo Soc. sec.
įmokų. Sulaukusi 62 metų, jūs
gautumėte 560 dol. į mėnesį
(kas sudaro 80% jums priklau
sančių 700 dol.); sulaukusi 63
metų, jūs gautumėte 606 dol.
(86.7% jūsų 700 dol. priklau
sančios pensijos sumos). Tada
jūs galėtumėte savo našlės Soc.
sec. pensiją pakeisti į savo
pačios uždirbtą pensiją ir gauti
34 dol. daugiau į mėnesį. Pakei
timus galite daryti bet kuriuo
laiku, nereikia laukti gimimo
datos. Taip pat nelaukite, kad
„Dėdė Šamas” jums praneštų,
kada geriau pakeisti pensiją.
Jūs pati turite tuo rūpintis ir
teirautis, palyginkite savo, kaip
našlės ir savo pačios Soc. sec.
gaunamas ar galimas gauti
sumas (su pagalba vietinės Soc.
sec. įstaigos), apsispręskite, ką
norite daryti — kas jums geriau,
kuri pensija daugiau jums
mokės pinigų ir tada praneškite
Soc. sec. įstaigai, kad norite
pakeisti savo pensiją.
7. Jūsų vyras mirė prieš 18
mėnesių, jis dar nebuvo išėjęs į
pensiją. Jūs girdėjote, kad fe
deralinė valdžia našlėms duoda
255 dol. apmokėti įvairias mir
ties ir laidotuvių išlaidas. Jums
valdžia jokių pinigų neatsiuntė.
Ką jūs turite daryti?
Atsakymas. Daugumas naš
lių turi teisę gauti vienkartinį
mirties mokestį — 255 dol.
Jeigu jūs turėjote teisę gauti tą
mokestį, valdžia jį atsiunčia
automatiškai. Kartais pasi
taiko, kad koks tarnautojas
neapsižiūri, užmiršta, tai jūs
turite pranešti, kad to mokesčio
negavote ir tą padaryti 2 metų
laikotarpyje po mirties.
8. Man 61 metai. Esu našlė ir
negaliu gauti našlės Soc. sec.
pensijos. Gyvenau pas savo
sūnų, kuris apmokėjo visą mano
išlaikymą. Praeitais metais
sūnus mirė. Mano Soc. sec. pen
sija, man sulaukus 65 metų, bus
437 dol. į mėnesį, sūnaus būtų
buvę 600 dol. Kitais metais man
sueis 62 metai, ką turiu daryti:
a. imti savo sumažintą Soc. sec.
pensiją — 350 dol. į mėnesį; b.
laukti, kol sulauksiu 65 metų ir
gausiu visą 437 dol. pensiją; c.
ar prašyti sūnaus, kadangi bu
vau jo išlaikoma, pensijos
dalies?
Atsakymas. Jeigu buvote iš
laikoma savo sūnaus ir jis mirė,
galite gauti 82.5% savo sūnaus
pensijos sumos, kurią jis būtų
gavęs, sulaukęs 65 metų am
žiaus. Jūs galite tai gauti, jei: a.

esate mažiausiai 62 metų, kai
prašote (nors sūnus galėjo mir
ti, kai jūs buvote jaunesnė); b.
sūnus, gyvas būdamas, jums
mokėjo bent pusę jūsų išlaiky
mo; c. ir jūs tai galite įrodyti
Soc. sec. įstaigai, pristatydama
čekius, mokesčių mokėjimo for
mas ir kitus dokumentus. Visa
tai turite padaryti laike dvejų
metų nuo sūnaus mirties; d. ne
būti ištekėjusi nuo to laiko, kai
vaikas/sūnus mirė.
9. Turiu silpną širdį ir emphyzimą, dėl to turėjau mesti darbą,
sulaukusi tik 58 metų. Mano
Soc. sec. pensija, kai sulauksiu
65 metų, bus 800 dol. į mėnesį.
Ką daryti: ar imti ankstyvą
pensiją, kai man sueis 62 metai,
ir gauti 640 dol. į mėnesį (80%
iš man priklausančių 800 su
mos); ar palaukti, kol man su
eis 65 metai; ar tuojau prašyti
invalido Soc. sec. pensijos?
Atsakymas. Daugelis žmonių i
išeina į pensiją, susilpnėjus
sveikatai, bet jie nelaiko savęs
invalidais, nes jų sveikata tik
palaipsniui blogėjo, o ne staiga
suiro. Jei jūs galite kvalifikuo
ti — įrodyti, kad esate nedarbingas/ga — invalidė, jūs galite
gauti ne tik visą, 100% savo Soc.
sec. pensiją, nesulaukęs/kus 65
metų, bet po dvejų metų ir
Medicare visą draudimą.
10. Esate 55 metų ir norite eiti
į pensiją. Jūs galite: a. visą savo
laiką praleisti, augindami savo
vaikaičius; b. užsiimti įvairiu
sportu, arba c. ar ieškoti dalinio
darbo.
Atsakymas. Yra naudinga
dirbti dalį laiko, nes dalinis dar
bas padės išlaikyti jūsų Soc. sec.
invalidumo apdraudą. Kad jūsų
amžiuje (55 metų) galėtumėte
kvalifikuoti invalidumo pensi
jai, jums reikia tiek pat Soc. sec.
darbo kreditų, kiek jų reikia ir
išeinančiam į pensiją, ir 20 tų
kreditų turi būti įsigyti 10
metų, prieš prašant invalidumo
pašalpos (jūs galite daugiausia
gauti 4 kreditus per metus). Jei
jūs išėjote į pensiją, kai buvote
55 metų, susirgote ir tapote
invalidu, sulaukęs/kus 61 metų,
jūs negalite gauti invalido pen
sijos, nebent dirbote dalinį
laiką.
Čia tik keletas klausimų ir at
sakymų, surištų su išėjimu į
pensiją ir įvairiomis kitomis
galimomis gauti lengvatomis
bei pinigais, kuriuos jūs
įmokėjote visą gyvenimą dirb
dami. Mes, lietuviai, esame
kuklūs ir nedrąsūs, todėl dažnai
nepasinaudojame pinigais ir
patarnavimais, kurie mums
priklauso, o dažnai ir nežinome,
kas mums priklauso, ką galime
gauti.
Naudotasi medžiaga iš „Mo
dern Maturity: April-May 1994.
Straipsnio apie Sočiai Security,
parašytą Armond D. Budish.

Vertė ir spaudai paruošė Al
dona Šmulkštienė ir Birutė
Jasaitienė.

LyI midland 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 AVĖ.
(708) 598-9400
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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.

KAINOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ
ATLANTA $990.00
DALLAS $1050.00
MIAMI
$995.00

BOSTON
HOUSTON
NEW YORK

$890.00
$1050.00
$890.00

CHICAGO
$950.00
LOS ANGELES
$1150.00
VVASHINGTON, D.C.
$890.00

RIBOTAS SKAIČIUS VIETŲ IŠ VISŲ MIESTŲ: birželio 30, liepos 2, liepos 3, liepos 5

GRĮŽIMAS: liepos 17, liepos 19, liepos 20, liepos 22, liepos 24, ar jūsų pasirinkta data.
EKSKURSIJOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas
su „Draugo” kelione... National Geographic Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7, 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje.
TURISTINIS PATARNAVIMAS:

•

*
*
*
*

Automobilių nuomavimas
Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose
Pasitikimas aerouoste
Tarpmiestiniai pervažiavimai
,

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms!

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR Bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis
aviakompanijomis.

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje.

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO
G. T. INTERNATIONAL, INC.
9525 SOUTH 79TH AVENUE
HICKORY HILLS, ILLINOIS
60457

Member

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

American Society
of Travel Aaents

PUSĖSE.

City Center GT-Internatlonal
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, LIETUVA
TELEFONAI: (370) 2-223-147
2-223-154
TELEFAX (370) 2-223-149

PIGIAUSIOS KELIONĖS Į LIETUVĄ IR IŠ
LIETUVOS
lel. (312)434-2121 1-800-775-SEND
SKOK1E, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEW
DETROIT, GRAND RAPIDS, KALAMAZOO, BAL
PITTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCį

Pristatome siuntinius j namus
Jūsų giminėms Lietuvoje, La
Rusijoje, Ukrainoje, Baitarusij
Skubiems siuntiniams: AIR C

Amerikietiško maisto siuntiniai.

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvi
Persiunčiame pinigus doleriais.

Visos pasaugos atlii

H

New York — Vilnius $390
New York — Vilnius — New York $575

Vilnius — New York $415
Vilnius — New York — Vilnius $625

Kainos galioja Iki gegužės 15 d., plius mokesčiai

Dainų ir Šokių Šventė:
Birželio 30 — liepos 13 iš JFK, New York
Birželio 29 — liepos 13 iš Nevvark, N.J.
Kaina $1,893 iš New York
Iš kitų miestų pridėtinis mokestis.
Į kainą įskaityta: lėktuvo bilietai; viešbučiai (Vilniuje, Kaune, Palangoj); visa transportacija; 3 valgiai kasdien; bilietai į šokių ir dainų šventę; pilna „sightseeing” programa; visi
įėjimo mokesčiai; gidai lietuvių ir anglų kalba; bagažų nešiojimas; „tax” ir patarnavimo
mokesčiai.

Rezervacija garantuojama prisiuntus $100 mokesčio.
Vytis Travel
2129 Knapp St.,
Brooklyn, NY 11229

Valio Lietuva! — Vasario 16-sios proga šaukia Daivutė, Saulius ir Andrius,
visi Vaikų namelių Marąuette Parke auklėtiniai.

Tel. 718-769-3300

1-800-77-VYTIS

Fax 718-769-3302

Susipažinkime

LIETUVIŠKA DUONA
DANGŲ RAIŽANTIEMS
Čikagos lietuvių kepyklų duo
na džiaugiasi visa išeivija. Ją
mėgsta ir kitataučiai. Racine
kepyklos keturi savininkai Bi
rutė ir Gediminas Juodvalkiai
bei Danutė ir Juozas Kapačinskai spalio mėnesį atidarė naują
parduotuvę vardu „Bake for
Me!” pačiame Čikagos vidumiestyje. Tai kartu valgykla
dirbantiems, užkandinė pra
einantiems, kavinė ir parduotu
vė, pasigendantiems lietuviško
ar aplamai europietiško maisto.
„Bake for Me!” yra Thompson/Mesirow Financial, pas
tate, pirmame aukšte, 350
N. Clark ir Kinzie sankryžos.
Sumanymui vadovauja Juozas
Kapačinskas. „Mes su part
neriais jautėm, kad gaminam
gerus europietiškus produktus,
ir nutarėm ieškoti platesnės
rinkos, kurią tikimės rasti
miesto centre, kiek toliau nuo
mūsų „šaknų” etniniuose ra
jonuose.”
„Bake for Me!” dirba nuo 6:30
v.r. iki 5:30 v.v. ir pagrinde ap
tarnauja Thompsono ir greta
esančių pastatų darbuotojus.
Savaitgaliais uždaryta. Aptar
naujama greitai: laikas bran
gus! Tai ypač jaučiama pusryčių
ir pietų atplūdžių metu. Kuo
maitinasi viršuje dirbantys?
Pusryčiams: kava, baronka,
sviestinė bandelė ar lašiniuotis. Pietums: tos dienos karš
tas patiekalas, karšta sriu
ba, paruošti šalia esančioje
virtuvėje. Ketvirtadieniais ku
gelio diena. Kaip dera kepyklai,
sumuštinius daro pagal pagei
davimą, leidžiant pasirinkti iš
įvairių duonų, jų tarpe lietuviš
kų. Siūlo kelias rūšis šaltų

salotų, — jų vienų gali užtekti
pavalgymui, dar pridėjus ką
nors saldaus iš kepinių, rytą
atvežtų iš Racine kepyklos.
Lankytojus gaivina ne tik kava
ir arbata, bet taip pat šaltos
sultys, sodos ir kefyriniai ledai.
Lietuviai, užsukę į „Bake for
Me!”, visada ras pardavėją,
pasiruošusį ne tik anglų, bet ir
lietuvių kalba aptarnauti.
Juozas Kapačinskas vadovauja.
Dana Butkevičienė ir Mike
Wodke pavaduoja. Klientus ap
tarnauja Kristina Paltinavičienė ir Inga Dainauskaitė. Virtu
vėje dirba Irena Turcinavičiūtė.

duoda atskirais gabalais, — ver
ta pasiteirauti. Kalėdų švenčių
proga parduoda kūčiukus ir meduolinius grybus, o parduotuvę
išpuošia šiaudinukais. Svečią
taip pat patrauks Racine ke
pyklos „Lietuviška duona”, par
duodama lietuviškai papuoštuo
se maišeliuose. Ši ruginė duona
žinoma ne tik Čikagoje ir mielai
laukiama lauktuvių.
Daugelis Juozą Kapačinską
prisimena, kaip linksmą Antro
Kaimo teatro veteraną. „Bake
for Me!” parduotuvėje iškabin
tuose paveiksluose išlenda jo
humoro gyslelė. Jono Kulikaus
ko šeši specialiai užsakyti nuta
pyti paveikslai, vis nauju meno
stiliumi išreiškiantys vis naują
sąmojo rūšį. Bendrovės direkto
riaus portretas vaizduoja rimtą
tešlagalvį — tai pralinksmina
nepailstančius raštinių dar
buotojus; šurmulinga teismo

Kepykloje „Bake for Me!”, kurios savininkai yra Danutė ir Juozas
Kapačinskai, Birutė ir Gediminas Juodvalkiai.

Apsilankantys taip pat ras ne
vieną ženklą, kad „Bake for
Me!” priklauso lietuviams. Gar
bės vieta atitenka žagarėliams,
vitrinose spurgos rikiuojasi su
kitom gėrybėm, šaldytuvuose iš
statyti „napoleonai” ir kiti
pyragai, kuriuos įstaigos ir
bendrovės užsako vaišių sta
lams. Kartais „napoleoną” par

akimirka pakelia nuotaiką, po
apskrities teismus besistumdantiems, Napoleonas didžiuojasi...
„napoleonu”; dėdė Šamas nykš
čiu ragina: „Bake for me!” ir
pan. Atidūs žiūrovai pamatys ir
„paveikslą paveiksle”, vaizduo
jantį Vilniaus katedrą, jos
varpinę ir Gedimino pilį. Gal
paprotys „susitikti prie varpi

nės” atkeliaus iš Vilniaus į
Čikagą?
Parduotuvę taip pat puošia di
dingas Či agos vaizdas, kuris
atsiveria už langų, kylančių nuo
parketo iki pat lubų. Stypso
Marina bokštai, Wrigley pasta
tas, Hancock pastato viršūnė ir
visa: naujas American Medical
Association dangoraižis. Par
duotuvę apšviečia platus dan
gaus ruožas, ir galima, patogiai
atsilošus, gurkšnoti kavą ir
sekti kaip neatspėjamai mainosi
orai.
„Bake for Me!” parduotuvėje
yra miela pavaišinti svečią,
kuris lankosi Čikagos centre,
ypač jeigu nespėja nuvažiuoti į
Marųuette Parką arba Lemontą. Kainos yra didesnės kaip
Marųuette Parke, bet įkanda
mos, palyginus su kitų parduo
tuvių arba su Los Angeles ir
New Yorko. Lietuvis dangorai
žių paunksmėje ras dvasiai ar
timą kampelį. Tiesa, jį lengviau
rastų, jeigu „Bake for Me!”
iškeltų didesnę iškabą, kokia
pasižymi greta esanti AOE, The
Astounding Office Store. Tačiau
praeivis įsidėmės Vinco Luko
sukurtą logo, kuris puošia
„Bake for Me!” langą. Pavadi
nimą „Bake for Me!” sugalvojo
Audrė Kapačinskaitė.
Į „Bake for Me!”, galima
nuvažiuoti naujuoju Orange
Line EI, išlipant Clark and
Lake stotyje, pasukant į šiaurę
ir pereinant tiltu per Čikagos
upę. Vaikštant į pietus nuo
„Bake for Me!” Clark gatve, yra
Picasso statulos ir Čikagos ad
ministracinis centras: rotušė, IIlinojaus valstijos pastatas, Daley
centras. Į vakarus stovi bene
pasaulio erdviausias pastatas,
Kennedy šeimai priklausantis
Merchandise Mart. I šiaurę yra
River North meno galerijos, o į
rytus ir šiaurės rytus yra
prabangos stebuklais ir kerais
išgarsėjusi Michigan gatvė.

Andrius Kulikauskas
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KANADOS ŠVIETĖJŲ
SUVAŽIAVIMAS
Kanados lituanistinių mokyk pasiūlymais.
lų švietimo darbuotojai susirin
Mokytojai buvo pasiskirstę
ko metiniam suvažiavimui šeš grupėmis: darželio iki ketvirto,
tadienį, kovo 26 d. Anapilio penkto iki septinto, aštunto iki
salėje, Mississaugoje. Atvykus gimnazijos paskutinio skyriaus
arti 50 dalyvių, KLB Švietimo ir muzikos mokytojų. Praneši
komisijos pirmininkė Giedra muose buvo išvardintos moko
Rinkūnaitė-Paulionienė atidarė mos temos ir pateikti siūlymai
suvažiavimą, pasveikindama dėl reikiamos medžiagos. Dau
visus, ypač vedėjus ir mokytojus, gelis mokytojų skundėsi, kad
atvykusius iš tolimesnių vieto nėra pakankamai skaitymo me
vių — Kalgario, Otavos ir Mon džiagos, pritaikytos išeivijos
trealio ir iš arčiau: Hamiltono, jaunimui ir įvairiems kalbos
Londono ir Toronto.
vartojimo lygiams. Mažesnėse
Suvažiavimo programos pir mokyklose naudojama beskyrimą dalį pravedė „Ontario Mul- nė sistema, todėl kad vaikų
ticultural History Society” amžius neatitinka skyriniam
koordinatorė, dr. Lillian Petroff, kalbos lygio paskirstymui. Pa
kuri rodė archyvines skaidres iš siūlyta vėl įvesti konkursus bei
įvairių imigracijos laikotarpių varžybas, kad vaikų darbams
vaizdų bei sąlygų, įdomiai aiš būtų konkretūs tikslai. Muzikos
kindama juos ir komentuodama vadovų būrelyje nutarta paruoš
apie Toronto miesto etninę su ti dainorėlius, pagal keturias
dėtį. Dr. Petroff priminė švietė mokinių grupes. Tuo rūpinsis
jams, kad visokia jų renkama muz. Dalia Viskontienė, Nijolė
medžiaga yra svarbi archyvams, Benotienė ir Rasa Bukšaines joje atsispindi mūsų tauty tytė-W ilkinson.
bės įvairūs veidai, labai ver
Pietų pertraukos metu buvo
tingi, atkuriant mūsų išeivijos pristatytas Kanados-Baltijos
istoriją.
šalių švietėjų projektas. Inicia
Suvažiavimo pagrindinis tiks torė, KLB Švietimo komisijos
las buvo darbas posėdžiuose, pa narė Vida Juozaitytė apibūdino
siskirsčius į grupes pagal šio projekto pradžią bei apimtį.
mokomus skyrius, aptarti švie Pradedant šią vasarą, lietuvių,
timo programą, peržvelgti latvių ir estų kilmės švietėjai
turimą pedagoginę medžiagą ir vyks į savo tėvynes pravesti pe
pasiūlyti papildymų. Mokytojai dagoginius kursus anglų kalbos
iš anksto buvo pristatę savo dėstytojams. Šiemet lietuviams
konkrečias paruoštas pamokas kursai vyks Šiauliuose nuo lie
ir mokymo temų vienetus, tad pos 25 iki rugpjūčio 19 d. ir bus
savo grupėse galėjo pamatyti ar dėstoma 2-3 ir 5-6 skyrių pradi
medžiaga kartojasi, ko trūksta, nė EFL („English as a Foreign
kaip galima būtų spragas užpil Language”) metodika.
dyti. Prieš ir po pietų vyko at
Taip pat istorikė dr. Rasa
skiri grupių pasitarimai, o po Mažeikaitė padarė įdomų pra
diskusijų buvo padaryti pra nešimą apie KLB muziejaus —
nešimai bei įteikti užrašai su archyvo medžiagą, kuri galėtų
tiksliais temų sąrašais ir dominti vaikus ir padėtų mokv-

Suvažiavimo atidaryme kalba Giedra
Rinkūnaitė-Paulionienė, KLB Švie
timo komisijos pirm.

tojams ruoštis įvairioms
pamokoms.
Suvažiavimui besibaigiant,
Londono L. Eimanto vardo mo
kyklos vedėja Rasa Kurienė
pristatė siūlymą dėl vaikų fes
tivalio surengimo Toronte atei
nančiais metais. Festivalio tiks
las būtų suburti vaikus ir jų
šeimas, duoti visiems progos
parodyti savo gabumus bei
atliktus darbus, išmokti naujų
tautodailės darbų, pamatyti
išvaidintus lietuviškus papro
čius ir kt. Suvažiavimo dalyviai
davė principinį sutikimą šito
kiai minčiai, laukiant KLB
pritarimo ir iniciatorių paruošto
plano šio projekto vykdymui.
Suvažiavimas buvo teigiamai
įvertintas, darbingai praėjęs ir
žadantis konkrečių rezultatų
švietimo ateičiai išeivijoje.

Taupios Kelionės
TU Iškili: l.\lk\... tiesioginė kelionė iš \cw Vilko kenneih aerodromo
iki R\gos |l.,il\ija). Vmeriean Iraus \ir\ra greičiausias kelias j l’aliallijj!

I \l l‘> ki l i: l’INKil S... pahginkil ir sutaupvsil keliaudami su Vmeriean
liaus \ir. .linus geriausias a|ilarna\iinas ir prieinamiausią kaina!

KAINA I VIENA PUSĘ IŠ SIU MIESTŲ:
(Persi-diunis V I \ Vr« Vil ko .l.l’.k.)

Kelionė Į vieny pusę. perkam
biliely į abi puses

Šios kainos yra nesezonines keliavimo kainos Kai prasidės keliavimo sezonas 'Offpeak" jos bus žymiai brangesnes. Bilietus reikia užsisakyti bent 21 diena prieš skrydi
Voldiski mokesčiai $32.95 bus pridėti prie keliones bilietu kai uz iuos mokėsite
Šios AfA's skrydžiu New York Ryga sąlygos galioja nuo 5/7/94 iki 10/31/94

5

llelroil nuo

s344 Pliiladelpliia nuo

s324

$279

l.os Vageles nuo

$397 Pillsburg nuo

s329

Cleveland nuo

s370

Vliaiui nuo

Chieago nuo

M34

Minneapolis nuo

Vllnnlu nuo

s411

Boston nuo

\r Jus skrendal biznio reikalais, ar
pasimal\li su giminėmis. Jus norit
len nukeliami kuo greičiau. Nereikia
persėsli i kilų lėkimą. nereikia be
reikalo išleisti dar daugiau pinigu.
VI'Vs tiesioginis skrvlis iš \ew Vilko
,i l’aballij.i \ra patogus, ekonomiškas,
ir labai paprastas. Juk Jus \isada lo
ir norėjote.
Dėl. pigiausios kelionės i Pabaltijį skamliiukil Jūsų kelionių agenlui arba VI \:

800-382-5892

M19 Seallle nuo
s329 San ITaneiseo nuo

s399

s397

/ilk

American Trans Air

RSJ

6

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. balandžio mėn. 16 d.

it
f
t.

r.

v
ijj
IMV

JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
Informacijos Skyrius
7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) £ >1-1210

EKONOMINIS ŽVILGSNIS
IŠ LIETUVOS
Lietuviškų muitinių
staigmenos
Vakarų šalių verslininkai,
aprūpinantys darbu Lietuvos
siuvimo fabrikus, turi mokėti
muitą net už pakabas, ant
kurių vėliau išvežami čia
pasiūti gaminiai, rašo J. Pe
karskaitė „Lietuvos ryte”
(03.29). Anglijos pramonininkas
Geoffrey Cohn, atstovaujantis
trims stambioms savo šalies
siuvimo įmonėms, sako esąs
antrą savaitę „įkalintas”
Kaune dėl Lietuvos muitinės
staigmenų. Kauno siuvimo įmo
nei „Mada” iš Anglijos siųstų
1,000 vienetų pakabų dra
bužiams, sagų, modelinių
petukų, kurie kartu su pasiūtais
gaminiais atgal iškeliaus į Ang
liją. Ši siunta buvo apmokestin
ta. Kauniečiai nesutinka mokė
ti muito, nes jie parduoda tik
darbo jėgą. Partneriai iš Vakarų
taip pat nesutinka mokėti, nes
to nebuvo numatyta kontrakte.
Muito mokesčiai sagoms, pete
liams ir pan. pasiūtų siuvinių
kainą padidintų iki 20%, kuo
gamintojas nėra suinteresuotas.
Kaip rašo „Lietuvos rytas”, į
kvailą padėtį dėl Lietuvos įsta
tymų pateko ir pateks dar ne
viena šalies lengvosios pramo
nės siuvimo ar trikotažo įmonė,
nes dauguma jų gyvena, tik par
duodamos darbo jėgą. Pagal
kontraktus su anglais, vokie
čiais, prancūzais ir kitų šalių ga
mintojais dirba stambiausios
firmos, kaip „Dainava”, „Leli

ja”, „Šatrija”, „Baltija” ir kitos.
Vakariečiai atveža viską — nuo
audinių ir siūlų iki sagų, paka
bų ir etikečių. Pagal Lietuvos
muitų tarifų įstatymą, tik
vežant viską viename siuntinyje
iš užsienio perdirbti į Lietuvą,
nereikia mokėti muito, o jeigu
vežama atskirai sagos ir siūlai,
už viską teks mokėti. Tokioje
situacijoje ir atsidūrė anglų
verslininkas. Jis teigia, kad
pažeidžiamos tarptautinės mui
tų taisyklės. Tarptautiniai stan
dartai leidžia 3 mėnesius ne
mokėti muitų, jei prekė įvežama
laikinai. Jis sutiktų mokėti
užstatą, bet neaiškus jo grąži
nimo mechanizmas. Kauno mui
tinės vadovas mano, kad, neno
rint mokėti muito mokesčio,
„kažkas turi garantuoti, kad ta
produkcija įvežama laikinai —
bankas, draudimo bendrovė ar
pati „firma”.

Lietuva ir ateityje pirks
užsienyje kukurūzus
Kasmet Lietuva maistui su
naudoja per 600,000 tonų grū
dų. Iš to skaičiaus 200,000 tonų
sudaro kviečiai, perkami užsie
nyje. Praėjusiais metais iš Eko
nominės Bendrijos gauta
154,000 tonų kviečių kaip lab
dara, todėl manoma, kad šiemet
duonos ir pyragų pakaks, taip
padėtį „Respublikai” apibūdino
premjeras Adolfas Šleževičius.
Kartu jis pažymėjo, kad kasmet
Lietuva pirks užsienyje 50-70
tūkst. tonų labai geros kokybės

kooperatyvai. Iki to laiko
bankrotą patirs smulkesni žem
valdžiai.

kviečių.
Pašarams suvartojama per 2
mil. tonų grūdų. Užsienyje
kasmet pirksime 100-150 tūkst.
tonų kukurūzų ir per 150-200
tūkst. tonų baltyminių priedų,
pasakė premjeras. Praėjusiais
metais Lietuvoje išauginta
2,707,800 tonų grūdų. Vieno
centnerio savikaina yra iki 25
litų, o užsienis siūlo po 18-19
litų. Todėl, pasak premjero,
jeigu vyriausybė ir imsis dras
tiškų priemonių vidaus rinkai
apsaugoti, tai tebus laikinos
priemonės.
Į klausimą, ko reiktų, kad
Lietuvos ūkininkai imtų
rekiauti užsienio rinkose, A.
leževičius atsakė, jog reikia,
kad 1 ha atseikėtų ne mažiau
kaip po 35 cnt grūdų ir 1 cnt
savikaina atpigtų 15-20%. Vy
riausybė nustatė tvirtą grūdų
supirkimo kvotą — 400,00 tonų
per metus. Todėl visi aukštos
kokybės maistiniai grūdai bus
supirkti, tvirtina premjeras.
Vyriausybės vadovas mano, kad
2 000 metais javų plotai
sumažės 200,000 ha. Dabar ja
vais užsėta 1,300,00 ha. Be to,
premjeras prognozuoja, kad
2000-aisiais Lietuvos gyventojas
vėl per metus suvalgys 400 kg
pieno ir jo produktų, 250 kiau
šinių, 86 kg. mėsos. Trečdalį
pieno ir per 40% jautienos eks
portuosime. Lietuvoje dominuos
stiprūs ūkininkai ir ūkininkų

Verslininkų netenkina pagal
Phare programą kuriami
verslo centrai

vadovai mano, kad, dengdamasi
kilniais PHARE programos
tikslais, ši anglų firma papras
čiausiai gali pasisavinti di
desniąją dalį šiai programai
skirtų pinigų. Paprastai tokie
centrai yra kuriami jau
parengus jų funkcijų vykdyto
jus. Šiauliečių manymu, tokių
vykdytojų funkcijas galėtų
atlikti regioniniai prekybos ir
pramonės rūmai bei Šiaulių
privataus kapitalo sąjunga,
tačiau pasiūlymų iš anglų
konsultacinės firmos šios in
stitucijos negavo.

Konsultaciniai centrai vidu
tiniam ir smulkiam verslui rem
ti pagal Europos Ekonominės
bendrijos PHARE programos
vieną krypčių jau įkurti Kaune,
Alytuje ir Klaipėdoje. Šių
centrų sukūrimas didžiuosiuose
Lietuvos miestuose yra fi
nansuojamas iš PHARE fondų
Bankų dividendai
per anglų konsultacinę firmą
„Segal Quince Wicksteed Limi
„Litimpex” bankas už 1993
ted”, kuri laimėjo konkursą šios
m. savo akcininkams moka 80%
programos vykdymui. Dabar
dividendus, bankas „Hermis” —
toks centras kuriamas Šiauliuo
90%.
se. Kaip rašo „Lietuvos rytas”
Rima Jakutytė
(04.02), Šiaulių regioninių pre
kybos ir pramonės rūmų vado
DIDINA KAPITALĄ
vai mano, kad vykdydama šią
programą, anglų konsultacinė
Trys dideli Lietuvos komer
firma eina lengviausiu keliu —
ciniai
bankai — „Hermis”, „Vil
tokių centrų kūrimo idėja yra
niaus
bankas
” ir „Litimpeks” —
nuleidžiama verslininkams iš
smarkiai
didina
įstatinį
viršaus per valstybines struk
kapitalą.
Lietuvos
bankas
tūras. Jei tokio centro kū
rime, nesitardamos su mies įpareigojo komercinius bankus
to verslininkų ir pramonininkų iki šių metų pradžios sukaupti
interesams atstovaujančiomis 5 mil. litų (1.2 mil. dol.) kapita
organizacijomis, dalyvaus pri lą. Neoficialiomis žiniomis, tai
vatų verslą siekiančios kore pavyko padaryti ne daugiau
guoti valstybinės institucijos, kaip 10 iš 25 komercinių bankų.
tai naudos iš tokio centro daug
nebus. Be to, Šiaulių regioninių
' VVAGNER
prekybos ir pramonės rūmų

MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso .•Priedaį
ir Reikmenys
Virš 75 metų
patikimas patarnavimas

Pasiruošimas ir egzaminas-—LIETUVIŠKAI, nebūtina anglų kalba!
Vairuotojams iš Lietuvos—teisės per vieną dieną
r*ni
PROFESIONALO

ur U L VAIRUOTOJO TEISĖS

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

GREIT

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

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite

21.

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

DANUTE MAYER
284-1900

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžininga&patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams nuolaida

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

VIDAS POŠKUS
Greitai ir sąžiningai patarnauju per
kant ir parduodant nekilnojamą tur
tą mieste ir priemiesčiuose (MLS).
Kreiptis dabar: tel. 312-737-6901
arba 708-424-1199.

Bus. 708-635-9400 '
Rgs. 768-423-0443

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

TYPEVVRITERS • COPIERS
FAX • CALCULATORS

5610 S. Pulaski Rd,
Phpne (312) 581-4111

Galvojate apie namo pardavimą?
Tomas Vieraitis
Real Estate Consultant
RE/.MAX HOME CENTER
6000 S. Pulaski
Chicago, III. 60629
312-735-6000 Offfice
312-820-9745 Pager

VALOME

J. BUBNYS
737-5168

Kreiptis į Remigijų
LIETUVIŠKAI
. 5215 S. Archer (312) 735-1199

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

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

KILIMUS. BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS

Pirmd. 4-7 v.p.p. Ketvd. 3-6 v.p.p.

£

PARDUODA

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

Išmoksi vairuoti sunkvežimį,
Mokymasis ir visi testai—
LIETUVIŠKAI!
• Papildomai: pavojingų krovinių
pervežimas, autotraukinių ir
cisternų vairavimas.
• Pagalba susirandant darbą

REALESTAE

Blue Horizon Co. Ine
Driving School

OfTice hours: Monday Ihru Friday 9 A.M. to 9 P.M. Saturday and Šunday 10 A.M. to 5 P.M.
24 HOUR ANSWWUf)C SERVICE

3253 N. Pulaski (312) 202-830^

PARDAVIMAS.IR TAISYMAS

MIGLINAS TV

LOS ANGELES „SPINDULIO”
MUZIKINĖ VAIZDAJUOSTĖ VAIKAMS
„Mes dainuojame” 40 min. vaizdajuostė, profesionalų nufilmuota,
„spinduliukų” suvaidinta pasieks rinką 1994 m. birželio 5 d.
Asmenys ar organizacijos paaukoję 100 dol. ar daugiau (galima nurašyti

nuo mokesčių L.B. Spindulys) gaus vaizdajuostę, bus įrašyti į kasetę,
priedo gaus nuotraukų (iš juostos) albumą. Čekius siųsti iki 1994 m.
gegužės 15 d., šiuo adresu:
L.B. Spindulys
Danguolė R. Varnas
4113 Tracy St.
Los Angeles, CA 90027
Kasetės kaina 34.95 dol. Užsisakiusiems ir sumokėjusiems iš anksto,
iki birželio 5 d., tik 29.95 dol. Prie kainos pridėti pašto išlaidas: 3 dol.

(JAV-ėse), į užsienį — 7 dol. Čekius siųsti:
Neovlsion Productions
P.O. Box 74277
Los Angeles, CA 90004
Tel.: (213) 387-0461
Fax: ext. 10

Užsisakant prašome užrašyti pavardę, adresą, kasečių skaičių, kokios
sistemos NTSC (JAV), PAL ar SECAM.
Atviros Lietuvos Fondo Vilniuje aukštajam mokslui remti programos dir.
Rimas Banys ir koordinatorė Julija Pikšilingienė. Šiais metais fondas skiria

400,000, t.y. 10% metinio biudžeto mokslui remti.

NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE. BET NEŽINOTE KAIP?
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINĮ PER

BALTIA EXPRESS CO LTD
Prez. Vidmantas Rapšys

VIENINTELĖ KOMPANIJA LAIKU PRISTANTI SIUNTINIUS (40-50 DIENŲ)
ORO CARGO SIUNTINIAI KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ
(PRISTATOMI PER 8-12 DIENŲ)
SIUNTOS LAIVU IŠPLAUKIA BALANDŽIO 5 IR 19 DIENOMIS
LAUKIAME JOSŲ KASDIEN NUO 9 V.R. IKI 4 V.V.
DVI PATOGIOS IR SAUGIOS NUO UŽPUOLIMŲ ĮSTAIGOS

BALTIA EXPRESS/AMBER GROUP
5216 VVESLEY TR.
ROSEMONT, IL 60018

BALTIA EXPRESS
3782 W. 79TH ST
CHICAGO, IL 60652

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ Į "CUB" VAISTINĘ
IR SUTAUPYSITE $30, PIRKDAMI MAISTĄ "CUB" FOODS

• Galite sužinoti vaistų kainas, vaistų nepirkdami

arba

• Priimam Visa/Master korteles ir įvairias apdraudas
• Pirkdami "generic" vaistus, sutaupysite pinigų
• Darbo vai.: 7 dienos savaitėje

Pirm. — penktd. 9 v. r.-9 v. v.
Šeštd. — sekmd. 9 v. r. - 6 v. v.

FINANCIAL
PATARIMAI VELTUI
PROFESIONALUS
PATARNAVIMAS

5958 S. Pulaski
Chicago, IL 60629

Perfinansavimas
Vienos šeimos ir daugiabučiai namai
5% pradinis įmokėjimas
Be pajamų patikrinimo
Be punktų

Linas Kliarskis
Tel. 312-735-8111
"Pager” 312-289-4806

lllino<9 Residential Mortgage Licnece oi Illinois Savings A Residential Loan Commissioner Funds
Are Provided by Another Entity Which May Afect The AvaJability of Funds

MASTER PLUMBING
COMPANY
Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės
ir vonios kabinetai. Keramikos
plytelės. Karšto vandens tankai,
pompos. Išvalome užsikimšusius
vamzdžius.
BEN SERAPINAS

708-838-2960

r MAROUETTE
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS
Daug sutaupysite’, pirkdami čia jų
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai
užbaigtų foto. nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir,

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

Pharmacy

IMEX AMERICA, INC.

BUBRANK

8404 S. Oketo Avė.,
Bridgeview, IL 60455

7600 So. Cicero Avė.
(708) 422-8442
Saulius Plėnys, RPh
Lower Prescription Prices Eveiy Day.

i

Chief Pharmacist

FOR RENT

1O°/o—2O°/o—30%-pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

Išnuomojamas apšildomas 4
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 Į mėn. + „security
dep.” Tel. 312-77y-6193. Kal
bėti angliškai.

FRANK ZAPOLI9

3208 ’/a VVest 95th Street
Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654
ELEKTROS.
{VEDIMAI — PATAISYMAI

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

Nuomoja automobilius Lietuvoje,
siunčia automobilius, labai greitai
perveda dolerius į Lietuvą
Tel. 708-430-2119
Fax. 708-430-3152
Skambinkite darbo dinomis 9 v.r.-5 v.v.

Cicero, IL Išnuomojamas 2 kamb.
butas su baldais, šiluma, elektra;

nebrangiai, vyr. amžiaus žmogui. Ne
toli traukinėlis ir krautuvės.
Tel. 708-656-6599

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

HELP VVANTED

Cleaning atties, garages, basements; eutting & removing trees.
Free estlmate. Call Vytas, tel.
312-436-1437
PATARNAUJAME JŪSŲ
INDĖLIŲ REIKALUOSE
Stocks•Bonds •
Mutual Funds • CD’s
RETIREMENT PLANS

Ieškome auklės mūsų nau
jagimiui ir pagalbininkės na
mų ruošoje 5 d. į sav. 8:30
v.r. - 5:30 v. p.p. North Naperville nuo gegužės mėn.
Gera alga. Kreiptis po 5:30 v.
p.p. tel. 708-420-7331.
Kalbėti angliškai.

GAIL T. AGLYNAS
COHIG & ASSOC., INC.
INVESTMENTS

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. AntracL.ir trečiad. susikalbėsit
lietuviškai.

1-800-772-7624

PASKOLOS ŽEMIAUSIAIS NUOŠIMČIAIS
*
*
*
*
*

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

• Jūsų receptus pasiųsime į namus veltui

SKAMBINKITE NEMOKAMAI

1-800-SPARNAI

2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

MISCELLANEOUS

800-955-0214
Member NASD and SIPC

38 m. moterie li Lietuvos ieško dar
bo Chicagoje ar apylinkėse. Gali slau
gyti arba globoti senelius 5 ar 6 d. į
sav. ir gyventi kartu. Skambinti: Vidai
Čepkevlčlenel, 1-708-424-2490.

RACINE KEPYKLA IR
DELIKATESAI
Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis

pasirinkimas įvairiausių kepinių ir
namuose gaminto maisto —
Catering
6216 S. Archer Avė.
Chicago, IL 60638
Tai. 581-8500

Ieškau vyr. amžiaus moters
prižiūrėti ligonį ir gyventi kartu Kali
fornijoje, Vilią Park mieste.
Kreiptis; 1-714-998-8967

HELP VVANTED
Ieškome valytojos privatiems namams ir
raštinėms. Patyrimas pageidaujamas; 3 ar
daugiau dienų savaitėje. Skambinti

Audriui Krygeriul, A & T Housekeeping,
tel. 708-429-9348. Kalbėti angliškai.

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
LOS ANGELES, CA
LB APYLINKĖS METINIS
SUSIRINKIMAS

LB Los Angeles apylinkės su
sirinkimas kovo 27 d., tuoj po
lietuviškų šv. Mišių, vyko Šv.
Kazimiero parapijos salėje. Da
lyvių prisirinko pilna salė; jų
tarpe buvo ir kviesta viešnia
Asta Banionytė iš Washington,
D.C.
Susirinkimą punktualiai pra
dėjo ir jam vadovavo apylinkės
valdybos pirmininkė Liuda Avižonienė. 1993 metų metinio
susirinkimo protokolą perskaitė
v-bos sekretorė Stasė Šimoliūnienė. Revizijos komisijos
pranešimą atliko pirm. Ignas
Medžiukas. Iždo knygos pavyz
dingai vedamos iždininkės Da
nutės Moors. Pirm. L. Avižonienė pranešė apie nuveiktus dar
bus ir padėkojo talkininkams ir
visiems dalyvavusiems ben
druomenės renginiuose — tradi
cinėje Lietuvių dienų šventėje,
amerikiečių pagerbimo pobūvy
je, Naujųjų Metų sutikime. Iš
reiškė padėką valdybos nariams
už vieningą darbą, ypač inž.
Juozui Pupiui nuolat papildan
čiam Califomijos Lietuvių Al
manachą ir Laimutei Baltrėnaitei už „Bendruomenės žinių”
periodiką (vėliausiu laiku jai
talkina Vytautas Plukas).
Arch. Rimas Mulokas pranešė
apie sėkmingai įgyvendintą Los
Angeles ir Kauno miesto seserystės planą. Arch. Donatas
Empakeris, kelis metus iš eilės
vadovauja Lietuvių dienų šven
tės rengimui, pasidžiaugė šios
tradicijos teigiamais rezultatais,
Los Angeles miesto finansine
parama, geru iždo balansu ir
pasišventusio komiteto veikla.
Siūlė Lietuvių dienų ruošimą
atidėti bent vieneriems metams.
Dėl milžiniškos darbo naštos
energijos ištekliai išsekę. Reikia
ieškoti tam naujų pajėgų ir
sumanymų.
Po pranešimų, valdybos rinki
mus sėkmingai pravedė Ed
mundas Kulikauskas. Valdybos
daugumai sutikus likti dar
vieneriems metams jos sudėtyje,
buvo papildyta keliais naujais
nariais. Taip pat į revizijos
komisiją ir atstovų į tarybos
suvažiavimą išrinktieji papildė
dalį likusiųjų.
Su dideliu dėmesiu buvo
išklausyta viešnios iš Washingtono Astos Banionytės kalba
apie Lietuvių bendruomenės or
ganizuotumo vaidmenį ir kiek
vieno asmens svarbumą ben
druomenės gyvenime ir veiklo
je. Pabrėžė svarbą tarpusavio ar
timumo ryšių, kad išlaikyti
bendrų siekių kryptį. Mūsų
siekių kryptis yra laisva ir
nepriklausoma Lietuv° Viešnia
maloniai atsakė į jai pateiktus
klausimus.
LB apylinkės metiniam susi
rinkimui pasibaigus, dalyviai
skubėjo į šv. Kazimiero bažny
čią pasigėrėti muz. Viktoro
Ralio vadovaujamo parapijos
choro atliekamo religinio
koncerto — T. Dubois „Septynių
paskutinių Kristaus žodžių”
oratorijos.
Stasė V. Šimoliūnienė

HOT SPRINGS, AR
LB APYLINKĖS VEIKLA
Visuotinis metinis Lietuvių
Bendruomenės susirinkimas
įvyko kovo 20 d. Naujos valdy
bos rinkimas praėjo labai sklan
džiai. Susirinkusiems vienbal
siai pageidaujant, valdybos na
riai sutiko savo pareigas tęsti
dar vienerius metus. Valdybą
sudaro: pirm. Regina Sabaliūnienė, vicepirm. Juozas Zubrickas, sekr. Irena Sirutienė, ižd.
Frina Žeruolienė, renginių va
dovas Jonas Miežinskas. Revi
zijos komisijos pirm. Pranas
Švilpa, nariai — Stepas Ingaunis ir Napoleonas Sabaliūnas.
LB-nės įgaliotinis bažnytiniams
reikalams Juozas Kiburas. JAV
LB Tarybos rinkimų komisija
— S. Ingaunis ir N. Sabaliūnas.
Susirinkime buvo aptartas
Velykų pobūvio ruošimas, nu
matyta pavasario gegužinę
ruošti balandžio 27 d. Family
parke, Motinos dienos minėjimą
St. Michael’s mokyklos salėje.
Velykos

Velykų rytą radijo bangomis
nuaidėjo lietuviškos velykinės
giesmės. Vienuoliktą valandą
rinkomės mūsų įpraston bažny tėlėn, kur iškilmingas šv.
Mišias aukojo prelatas Damazas
Mozeris ir kun. Jonas Rusteika,
skaitytojas buvo J. Kiburas.
Baltomis lelijomis papuošti
altoriai ir džiaugsmingai gieda
mas „Aleliuja” kėlė dvasiniai ir
teikė velykinį džiaugsmą.
Tuoj po pamaldų vienuolyno
mokyklos salėje vyko LB val
dybos suruoštas Velykų pobū
vis. Pirmininkė R. Sabaliūnienė, pasveikinusi visus, pakvietė
prol. D. Mozerį palaiminti Ve
lykų stalo valgius. Vaišėse da
lyvavo ir kun. J. Rusteika,
viešnia Jean Trezinski iš Hot
Springs Village, sesutės Tayida
ir Milda Rudaitytės iš Lemon
to, taipgi naujieji Hot Springs
gyventojai, atsikėlę čia iš Las
Vegas, Marytė ir Algis Dumbriai. Vaišėse paaiškėjo, kad Re
gina ir Napoleonas Sabaliūnai
per Velykas švenčia savo vedy
bų auksinį jubiliejų. Jiems dai
na palinkėta „Ilgiausių metų”.
Napoleonas pildė taures, kurias
kėlėme į jubiliatų sveikatą, o
Regina visus pavaišino sukak
tuviniu tortu. Sveikinimo žodį
tarė Stepas Ingaunis. Trumpu
žodžiu palinkėjęs visiems sėk
mės, iki ateinančių metų atsi
sveikino prelatas Mozeris, nes
po Velykų grįžta savo nuolatinėn buveinėn Į Čikagą. Per Ga
vėnią prelatas teikė mums dva
sinį patarnavimą, aukojo šv. Mi
šias, girdėjome pamokslus lietu
viškai, klausė išpažinčių ir lan
kė ligonius slaugymo namuose.
Visi Hot Springs lietuviai esa
me jam labai dėkingi.

džiuosiuose amerikiečių bankų
vestibiuliuose parodai. Šiuo ji
padarė didelę populiarumą
Lietuvai.
Jutta-Jūra norėjo gauti tikrą
Lietuvos pilietybę ir apsigyventi
Lietuvoje prie Baltijos jūros. De
ja, jau nesuspėjo.
Padėdama savo vyrui literatū
riniame darbe, ji iliustravo savo
vyro parašytas knygas „Algis
Trakys ir Taksiukas Sleivys” ir
šeštą dalį knygos „Plaukia
upės”. Greitu laiku šios knygos
bus išleistos ir Vilniuje.
Jutta-Jūra Gustaitienė daly
vavo su savo sukurtų paveikslų
darbais Los Angeles lietuvių
dienų parodoje 1993 metais.
1994 metų pradžioje ji su sa
vo meno darbais dalyvavo Al
gimanto Kezio meno parodoje
Čikagoje. Jos išstatytas pa
veikslas Kryžių Kalnas Lietu
voje, kurį lankė 1991 metais,
visiems žiūrovams padarė di
džiulį įspūdį.
Mirė kovo 16 dieną kraujo iš
siliejimu į smegenis, neatgavu
si sąmonės nuo kovo 9 dienos.
Laidotuvių apeigos įvyko kop
lyčioje. Joms vadovavo Los
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas prelatas Algirdas
Olšauskas. Dalyvavo daug lie
tuvių ir užsieniečių draugų.
Prie karsto atsisveikinant

JUTTA-JŪRA GUSTAITIENĖ
ATSISVEIKINO SU ŠIUO
PASAULIU
Paprastai gyvenime kalbėti
apie mirtį yra nemalonus da
lykas. Juo labiau yra skaudu,
kad žmonių lūpomis ištartas
žodis — mirtis — žaibo greitumu
įeina į mūsų sąmonę kaip nega
tyvus reiškinys, kad jau vienas
iš mūsų iškeliavo amžinybėn.
Kada mirtis pasiima asmenį,
kuriam pagal amžių turėjo būti
dar daug gyvenimo metų pava
sarių, tada, matuojant gyveni
mo prasmę, kažkaip nesiderina
pasaulio žmonių skirta gamtos
paskirtis.
Jutta-Jūra Gustaitienė mirė,
sulaukusi tik 55 metų amžiaus.
Todėl, kai sužinojau apie kole
gos rašytojo — žurnalisto Algir
do Gustaičio žmonos mirtį, pa
skambinau telefonu ir pareiš
kiau savo giliausią užuojautą.
Tuo pačiu jaučiau ir pareigą
painformuoti lietuvių visuome
nę, nes jo žmona buvo neeilinė
asmenybė.
Jutta-Jūra Gustaitienė gimė
1938 m. lapkričio 6 dieną laisva
me Dancigo mieste. Antrojo pa
saulinio karo metu buvo pri
versta apleisti savo gimtinę. Ap
sigyveno vakarų Vokietijoje
Aacheno mieste. Jos motina bu
vo prūsų lietuvaitė.
Baigusi Vokietijos gimnaziją,
tolimesnes studijas tęsti išvyko
į Angliją. Čia įsigijo gailestingos
sesers diplomą.
Kaip diplomuota Anglijos gai
lestinga medicinos sesuo, 1960
metais atvyko į Kanadą. Dirbo
Sekmadieniais renkamės į Šv.
Mykolo bažnytėlę, prieš šv. Mi
šias yra kalbamas rožinis, lita
nija ir kt. maldos, vadovaujant
Pranui Radžiui. Nors mūsų ku
nigas Andrew Dufault yra ame
rikietis,bet .maldų įvadus yra
pramokęs lietuviškai, o šv. Mi
šių skaitinius atlieka, pasikeis
dami sekmadieniais: Marytė
Radienė, Juozas Kiburas ar
Jonas Miežinskas. Gavėnios me
tu sulaukiame svečio iš Čikagos
— prelato Damazo Mozerio, ku
ris mus dvasiniai paruošia su
tikti Kristaus Prisikėlimo šven
tę. Per pamaldas moterų chore
lis gieda lietuviškas giesmes.

Toronto ligoninėje.
Iš Kanados 1965 metais at
vyko į Los Angeles. Čia tais
pačiais metais susipažino ir
ištekėjo už Algirdo Gustaičio.
Netrukus pradėjo lankyti lie
tuvišką Los Angeles mokyklą.
Puikiai išmoko lietuviškai. Na
muose kalbėjosi tik lietuviškai.
Išsiuvinėjo drobėje didelį lietu
višką Vytį, kaip padėką savo
vyrui už jo darbą; paruošiant
knygą „Tikroji Lietuva” ir
Lietuvos žemėlapį.
Penkerius metus lankė Los
Angeles keramikos mokyklą ir
piešimo studijas Los Angeles
City College. Pasižymėjo gabu
mais, linoleume ir varyje išdrožinėdama lietuviškas kalėdi
nes korteles, kurios pasiekdavo
įvairias pasaulio valstybes.
Gyvendama Los Angeles
mieste, ji įsigijo naują profesiją,
dirbdama amerikiečių bankuo
se. Buvo Assistant Vice-President First Interstate Banke Los
Angele.
Kiekvienais metais jos sukur
tos lietuviškos kortelės prieš
Kalėdas, buvo išstatomos di

A.tA.
Bernadetta Graužinienė
Budrytė
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. balandžio 15 d., 4 vai. ryto, sulaukusi 81
metų.
Gimė 1913 m. sausio 10 d., Zarasų apskrityje, Antaliep
tės kaime. Amerikoje išgyveno 44 m.
Nuliūdę liko: duktė Rūta Daukienė, žentas Feliksas;
anūkai — Linda Gehrt, vyras Jonathan, Lisa Reškevičienė,
vyras Audrius, ir Ričardas Chiapetta; proanūkė Laura Gehrt;
Lietuvoje brolis Povilas su šeima, seserys — Birutė Budrytė
ir Elena Garuolienė; taip pat mirusios sesers Veronikos
Lašienės šeima.
Velionė buvo žmona a.a. Antano.
Velionė pašarvota sekmadienį, balandžio 17 d. nuo 2 iki
9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 18 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

A.tA.
VYTAUTAS ORENTAS

Jutta-Jura Gustaitienė darbo kabinete prie savo sukurtų raižinių ir paveikslų.

Mylimai Motinai

A.tA.
BERNADETTAI GRAUŽINIENEI
Amžinybėn iškeliavus, brangius skautiškos idėjos
draugus, tunto rėmėjus ir nepailstančius talkininkus,
velionės dukrą RŪTĄ ir žentą FELIKSĄ DAUKUS,
jų puikią skautišką šeimą ir visus artimuosius, liūdėdamos kartu, seseriškai užjaučia.

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1994 m. balandžio 14 d., sulaukęs 88 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 45 m.
Nuliūdę liko: sesuo Danutė Orentaitė, brolis Gediminas,
dukterėčia Dalia Orentaitė ir kiti giminės.
Velionis pašarvotas sekmadienį, balandžio 17 d. nuo 4 iki
8 v.v. S. C. Lack-Becvar laidojimo namuose namuose, 6541
S. Kedzie Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 18 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 val.ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę sesuo, dukterėčia ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 312-434-1700.

KERNAVĖS tunto skautės

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

Patarnavimas 24 vai.

AMERICAN TRAVEL SERVICE
1994 METŲ GRUPINĖS KELIONĖS
701.
Lietuva - Kopenhaga
702.
Lietuva - Dainų Šventė - Kopenhaga
Skandinavija - Danija, Švedija,Norvegija
703.
703a. Skandinavija - Danija, Švedija, Norvegija
Įskaitant kelionę į Dainų Šventę
704.
Kelionė po Pabaltijį
705.
706.

Lietuva - Viena
Alaska - Princess Cruises

GAIDAS DAIMID

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

Siūlome specialias kainas į Dainų/Šokių Šventę Lietuvoje 1994
m. Dar turime labai ribotą skaičių vietų sekančiom datom:

birželio 23, 30 d.d.
liepos 2, 3 d.d.
iš Newark

liepos 1 d.
Iš Seattle

birželio 30 d.
Iš Los Angeles

birželio 26 d.

į Čikagą

liepos 11, 13, 16, 20, 21, 23, 30 d.d.
į Nevvark

liepos 16, 19, 23 d.d.
Į Seattle

liepos 19 d.
į Los Angeles

Kaina:

iš
iš
iš
iš

Čikagos
Nevvark
Seattle
Los Angeles

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

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

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

liepos 17 d.

Galima pasirinkti išvykimo ir grįžimo datas iš aukščiau pasiūlytų.
$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.

7

paramai, per Floridoje regis
truotą šalpos organizaciją: S.O.S
Lithuania, Ine. 1601 S. W. 116
Avė., Davie, FL., 33325, U.S.A.
Gilios užuojautos ir šviesaus
prisiminimo linkime, JuttosJūros Gustaitienės vyrui, velio
nės giminėms ir visiems jų
draugams bei pažįstamiems.
Vytautas Šeštokas

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 / 1-800-994-7600.

iš Čikagos

Dalis LB Los Angeles apylinkės valdybos su svečiais po metinio susirinkimo. Iš k. sėdi;Violeta
Gedgaudienė, sekr. Stasė Šimoliūnienė, viešnia iš Washington, DC, Asta Banionytė, pirm. Liu
da Avižonienė, vicepirm. Zigmas Viskanta. Stovi — Laimutė Baltrėnaitė, vicepirm. Albinas Sekas,
Angelė Nelsienė, poetas Bem. Brazdžionis, Janina Rukšėnienė, Juozas Kojelis, ižd. Danutė Moors.
Nuotr. Edm. Kulikausko

kalbėjo poetas Bernardas Braz
džionis, poetė Dana Mikienė ir
kiti.
Velionės pageidavimu, jos
kūno palaikai buvo sudeginti ir
išbarstyti Ramiajame van
denyne.
Kas norėtų vietoj gėlių, gali
ma paaukoti velionės pasirink
tai Lietuvoje sergančių vaikų

Nuliūdę duktė, žentas, anūkai, proanūkė, brolis,
seserys ir kiti giminės.

KUN. J. BURKUS

Religinių knygų autorius kun.
Jonas Burkus gruodžio mėnesį
kukliai atšventė savo amžiaus
80 metų sukaktį. Kunigu įšven
tintas 1940 m. birželio 16 d.
Kristaus Karaliaus katedroje,
Panevėžyje. Išeivijoje ilgiausiai
gyveno ir buvo klebonu EI Paso
vyskupijoje, kur pastatė dvi baž
nyčias, trečios nespėjo užbaigti.
Susižeidęs, 1975 m. pasitraukė
iš sielovados. Apsigyvenęs Hot
Springs vietovėje, ketverius me
tus buvo lietuvių kapelionu Šv.
Mykolo misijoje. Daug savo kny
gų yra išsiuntęs į Lietuvą, iš kur
VEIKLA NEMAŽĖJA
gauna gražių atsiliepimų. Di
desnė dalis laidų buvo išsibai
Lietuvių telkinys Hot Springs gusios, tad Vilniuje buvo išleis
vietovėje yra gerokai sumažėjęs, tos pakartotinos laidos: „Su
bet visuomeninė veikla tebegy taikinimas” ir „Dėkoju” 1992
vuoja, palaikoma darbščios Lie m., „Arti tikslo”, „Gaila mi
tuvių Bendruomenės valdybos, nios” ir „Teresė Neumannaitė”
kurios dėka čia ruošiami minė 1993 metais.
jimai ir įvairūs kiti renginiai.
Salomėja Šmaižienė

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. balandžio mėn. 16 d.

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

ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600
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DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. balandžio mėn. 16 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vyresniųjų lietuvių centre
— Seklyčioje, balandžio 20 d.,
trečiadienį, 2 vai. p.p., „Pen
sininko” žurnalo red. Karolio
Milkovaičio paskaita: „Vergas
ir karalius viename kūne”. Po
paskaitos meninė programa,
kurią atliks akt. Apolonija Ste
ponavičienė. Bus bendri pietūs.
Visi kviečiami ir laukiami.
Dalyvaukite!
Illinois Sveikatos įstaigų
planavimo taryba patvirtino
Čikagos Šv. Kryžiaus ligoninės
planus, pagal kuriuos bus
atnaujinamos ir moderni
zuojamos ligoninės patalpos,
ypač jas paruošiant gauses
niems moterų ir vaikų patarna
vimams. Remontai tęsis dvejus
metus.
Pamatykite „Žiburėlį” — tai
Montessori lietuviška mokyk
lėlė, veikianti Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, penkias dienas
savaitėje. Jos vedėja yra Danu
tė Dirvonienė. Šeimas su maža
mečiais vaikais kviečiame at
vykti sekmadienį, balandžio 17
d., tarp 10 val.r. ir 1 vai. po pie
tų, susipažinti su „Žiburėliu” ir
montessorine sistema. Po mo
kyklėlės apžiūrėjimo tėveliai
dar tikrai galės suspėti į „Pilė
nų” spektaklį.

x Šilalės gimnazijos 1944
m. abiturientai, atsiliepkite,
kur bebūtumėte! Ši laida
liepos 2-3 d. rengia 50 m. jubi
liejinį suvažiavimą Šilalėje.
Gimnazija ir dar likę gyvi drau
gai kviečia visus dalyvauti.
Rezervacijos pageidautinos, bet
nebūtinos. Rašykite: Antanas
Poška, A. Baranausko 5-48,
3031 Kaunas, arba Stasė Trijonytė-Sadūnienė, Pašilės
46-14, 3031 Kaunas. Iki malo
naus pasimatymo Šilalėje! Šios
laidos abiturientė Agutė Macijauskaitė-Tiškuvienė.
(sk)
x F.S.S. Chicagos skyrius
ruošia įdomią vakarienę
penkt., bal. 29 d. 7:30 vai. vak.
Mabenka restorane (79-ta ir
Cicero). Vakarienės metu kal
bės dr. Linas Sidrys. Vakarienės
mokestis $15. Apie daly
vavimą prašoma pranešti fil.
Jolandai
Kerelienei
iki
balandžio 20 d., (708) 257-2558.
Pinigai nebus priimami vakaro
metu. Visi filisteriai kviečiami
gausiai dalyvauti.
(sk)

„Draugo” administracija
dar kartą primena tiems skaity
tojams, kurie nėra atsilyginę už
dienraščio siuntinėjimą, ne
delsiant atsiųsti prenumeratos
mokestį, kad nebūtume pri-.
versti sustabdyti laikraščio
siuntimo. Daugeliui yra siunčia
mi priminimai — paraginimai.
Kai po nereagavimo sustabdo
mas laikraštis, kai kurie reiškia
nepasitenkinimą. Tačiau ad
ministracija neturi jokios išei
ties. Kad to būtų išvengta,
prašome atsiųsti prenumeratos
mokestį.
Elena Nemickienė, Highland, IN, pratęsdama dienraščio
siuntinėjimą dar metams, at
siuntė „Draugui” padėti dar
110 dol. Nuoširdus ačiū už šią
paramą savo dienraščiui.
Zigmas Sadauskas, OSHA
direktorius, pasidalins žiniomis,
kaip užsitikrinti, kad namai
būtų saugūs nuo kenksmingų
dujų ir chemikalų, balandžio 18
d., 7:30 vai. v. Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos (Marąuette
Parke) salėje pradžios mokykos
Motinų klubo susirinkime. Vi
suomenė kviečiama pasiklau
syti, nes ši informacija gali iš
gelbėti jūsų ir jūsų šeimos gyvy
bę. Įėjimas iš Washtenaw gat
vės. Po susirinkimo — pabend
ravimas su kava ir pyragaičiais.
Įėjimas — auka.
x Kun. A. Saulaitis, SJ, ne
seniai grįžęs iš Lietuvos pasi
dalins savo įspūdžiais vaka
ronėje, penktadienį, balandžio
22 d. 7 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Taip pat bus proga susiažinti su naujai išleista adv. P.
umbakio radijo programų
komentarų knyga, „Balionai,
bananai ir biurokratai”. Ren
gia Š. Šluto vadovaujamas
„Amerikos Lietuvių radijas”.
(sk)
x „Pensininko” žurnalą,
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Milkovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St.,
Chicago, IL 60629. Prenu
merata metams JAV-bėse $15,
Kanadoje ir Europoje nuo š.m.
kovo 1 d. — $25. Išeina vieną
kartą į mėnesį. Tai vertinga
dovana įvairiomis progomis.
(sk)

Kompozitorius Vytautas
Klova yra atvykęs į Čikagą ir
dalyvaus „Pilėnų” operos prem
jeroje, kuri įvyks šį sekmadienį, |
balandžio 17 d., 3 vai. p.p. Pir
mą kartą ši opera buvo pasta
tyta 1956 m. Lietuvoje, nepai
sant, kad jos tema yra — laisvė.
Jeigu dar nebuvote apsisprendę
dalyvauti operoje ir nepasi
rūpinote bilietais, galite juos įsi
gyti prie kasos, nes šioje šven
tėje verta dalyvauti!

Sol. Irena Milkevičiūtė Normos vaid
menyje. Ją matysime ir girdėsime
taip pat „Pilėnuose”.

x Visi laukiami Lemonte,
Pasaulio Lietuvių centre, kur
balandžio 23 d., 6:30 v.v.,
įvyks nuotaikingas Pavasario
pokylis su gardžia vakariene,
„Žiburio” šokių muzika,
dovanomis laimingiesiems. Vie
tos užsisakomos pas L. Glavinskienę, tel. 708-323-6302 arba
PLC, tel. 708-257-8787.
(sk)
x Motinos Dienos proga,
gegužės 8 d., sekmadienį, po 11
v.r. šv. Mišių Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje, Lemonte,
ruošiami pietūs. Visi kviečiami
atsilankyti su savo mamytėmis
bei močiutėmis, pasivaišinti ir,
tuo pačiu, prisidėti prie misijos
išlaikymo. Dėl rezervacijų
kreiptis: tel. 708-968-7377.
(sk)

PAAIŠKINIMAS
„Draugo” balandžio 14 d.
laidoje Indrės straipsnyje
„Lietuvos Našlaičius aplan
kius” rašoma, kad „su Juozu
Nekrošium, Lietuvos vaikų fon
do pirmininku (su kuriuo dirba
Gražina Landsbergienė...)...”
Norime atitaisyti ir pasakyti,
kad Gražina Landsbergienė ne
dirba kartu ir nebendrauja nei
su J. Nekrošium, nei su „Lietu
vos vaikų fondu”, nei su PLB
komitetu „Saulute”.
„Lietuvos našlaičių globos”
komitetas, veikiantis JAV,
kuriam pirmininkauja dr.
Albina Prunskienė, yra JAV LB
Socialinės tarybos padalinys —
komitetas remti-šelpti Lietuvos
vaikus našlaičius. Gražinos
Landsbergienės komitetas
Lietuvoje yra to paties „Lietu
vos našlaičių globos” komiteto
tąsa Lietuvoje. JAV komiteto
dalis renka aukas ir mecenatus
našlaičiams reti, o Gražinos
Landsbergienės komiteto dalis
Lietuvoje atrenka našlaičius,
dalina paramą ir, šeimas augi
nančias našlaičius, prižiūri.
JAV LB Socialinių reikalų
tarybos komitetai: „Lietuvos
našlaičių globos” komitetas,
kuriam pirmininkauja dr.
Albina Prunskienė ir „Lietuvos
vaikų vilties”, vaikų su negalia
gydymo komitetas, kuriam
pirmininkauja Gražina Liautaud, neturi jokio ryšio su PLB
įsteigtu „Saulutės” komitetu ar
kokiais kitais komitetais
Lietuvoje.
„Lietuvos našlaičių globos” ir
„Lietuvos vaikų vilties” komi
tetai turi savo tąsas — komi
tetus darbui Lietuvoje atlikti.
Dr. Albina Prunskienė
„Lietuvos Našlaičių globos”
komiteto pirm.
Gražina Liautaud
„Lietuvos vaikų vilties”
komiteto pirm.
Birutė Jasaitienė
JAV LB Socialinių reikalų
tarybos pirm.

6247 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60629

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

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

je ir apylinkėse. Skambinkite
REZMAX REALTORS, Rimas
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.
(sk)

x Juozas Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke
dzie Avė., Chicago, (312)
778-2233 — Casa Blanca.
(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St.
Casimir Memorials, 3914 W.
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito
i spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
x Optical Studio, 2620 W. paminklus mūsų dirbtuvėje
71 st St., Chicago, IL 60629, pagal jūsų pageidavimą —
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al brėžinius. Prieš pastatant pa
doną Kaminskienę. Darbo vai.: minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
trečd.-penkt. 1 v. p.p. - 5:30 v.v., tikinti, kad jis padarytas, kaip
ketvd. 10 v.r. - 6 v.v., šeštd. 10 buvo jūsų pageidauta. Sav. Li
v.r. -1 v. p.p. Pirmad. ir antrd. lija ir Vilimas Nelsonai. Tel.
uždaryta.
312-233-6335.
(sk)
(sk)

Stasys Povilaitis, Lietuvos
estrados karaliumi vadinamas
dainininkas, koncertuos Jau
nimo centre balandžio 30 d.,
7:30 v.v. Į šį žymiojo populiario
sios muzikos atlikėjo koncertą
bilietai jau gaunami Vazneliu
prekyboje.

„Saulutės”, Lietuvos naš
laičių globos būrelio talpintuvas
išeis gegužės mėnesį. „Saulu
tės” narės renkasi pakuoti su
aukotus daiktus ketvirtadienį,
balandžio 21 d., 7:30 v.v. Pasau
lio lietuvių centre Lemonte. Įėji
mas į sandėlį rūsyje yra prie
įėjimo į butus, šalia žemutinės
mašinų aikštelės. Norintys pa
dėti prašomi atsivežti dėžių,
„packaging tapė”, didelių plas
tikinių maišų, „permanent marker” ir žirkles. Vargstantiems
vaikams ypač reikalingi šilti rū
bai, vitaminai, o invalidams
reikia ramstelių („walkers”),
kėdžių ant ratelių („wheelchairs”) bei įvairių dydžių svie
dinių rankų ir pirštų lavinimui.

„DRAUGO”
FONDAS
Draugo fondo mecenatams
American Travel Service Bureau savininkams Aleksui ir
Vytui Lauraičiui suteikus nuo
1994.IV.10 iki 1994.VIII.31.
Draugo fondo naujiems nariams
bei esantiems su 200 dolerių
įnašų papildymu didįjį laimėji
mą — vieną lėktuvo bilietą ke
lionei į Lietuvą ir atgal iš bet
kurios JAV vietovės, — fondo
vajus tęsiamas toliau.
Visi kviečiami stoti nariais į
Draugo fondą. Nariai kviečiami
padidinti įnašus ir laimėti
nemokamą kelionę lėktuvu į
Lietuvą.
Nauji Draugo fondo
nariai (po IV.10)
Kazimiera Škėrienė, Chicago,
IL.
Vincentas Ruseckas, Sun Ci
ty, AZ.
Adelė ir Jonas Baranauskas,
Chicago, IL.
Lietuvių Pensininkų sąjunga,
Chicagoje, IL.
Venesuelos Lietuvių draugija,
Chicagoje, IL.
JAV LB Baltimorės apylinkė,
MD.
JAV LB Grand Rapids apy
linkė, MI.
Melrose Parko ir apylinkės
lietuvių klubas, IL.
Draugo fondo rėmėjai

Montessori mokyklėlių madų parodos, įvykusios kovo 13 d., rengimo komi
teto pirmininkės (kairėje) Natalija Stukienė ir Asta Razmienė.
Nuotr. B. Skvirblio

Po 50 dolerių:
Elena ir Balys Kondratai,
Quaker Hill, CT.
Tauros Underienės akva
Nuoširdžiai dėkojame vi
Balandžio 14 d. „Chicago
relės bus išstatytos grupinėje Sun-Times” išspausdino žinutę siems, remiantiems Draugo
parodoje, pavadintoje „Spring apie rytoj įvyksiančią Vytauto fondą.
Br. Juodelis
Renewal”, atidaromoje penkta Klovos operą „Pilėnai”. Patei
iždininkas
dienį, balandžio 29 d., tarp 6 ir kiama šiek tiek Čikagos Lietu
10 vai. v. Byron Roche Gallery, vių operos istorijos, „Pilėnų”
„Draugo” administracija
1446 North Wells, Čikagos šiau turinio nuotrupų, Morton audi
rinėje miesto dalyje. Taura torijos adresas ir bilietų kainos. dėkoja visiems, atsiliepusiems į
Underienė yra detroitiškė, bet Tai graži reklama lietuvių skelbimėlį, kad buvo reikalingi
daugeliui čikagiečių, ypač kultūrinei apraiškai. Įdomu, keli praėjusių metų dienraščio
jaunimui, gerai pažįstama dėl kad „Pilėnus” laikraštis rašo numeriai. Jų dabar turime
savo veiklumo lietuviškoje vi „Pelenai”, bet ir čia juk yra tam pakankamai. Iš tikrųjų mūsų
suomenėje. Ji tikisi parodos ati tikra logika: kai pilies gynėjai skaitytojų pastabumas ir parei
daryme pasimatyti su savo čika- susidegino, liko pelenai, iš ku gingumas yra nuostabus — jie
giečiais draugais ir pajusti jų rių, lyg tas legendinis paukštis, visuomet ateina į pagalbą, kai
x DĖMESIO VIDEO APA
paramą. Čikagos ir apylinkių kilo kiti tėvynės gynėjai, kilo atsiranda reikalas. Dar kartą
RATŲ SAVININKAI! Norė
visuomenė raginama parodą nenuilstantis laisvės troškimas. ačiū.
dami tikrai kokybiškai išversti
aplankyti ir įvertinti jauną
video įrašus iš Lietuvoje naudo
talentą.
jamos PAL sistemos į amerikie
tiškąją NTSC ir atvirkščiai,
x Gerb. dr. P. Kisieliui nuo
kreipkitės į INTERVIDEO. Su
širdi mūsų padėka už greitą pa
moderniausia „digital” apara
galbą Juozui Markauskui ir už
tūra, už prieinamą kainą mes
rūpestingą sveikatos patikri
perrašome viso pasaulio video ir
nimą, gydymą bei priežiūrą Oak
filmo formatus. Mūsų adresas:
Park ligoninėje. Konstancija ir
INTERVIDEO, 3533 S. AR
Juozas Markauskai.
CHER AVĖ., CHICAGO, IL
(sk)
60609. Tel. 312-927-9091. Sav.
Petras Bernotas.
x LB apylinkės ir jos val
(sk)
dybų veikla yra Lietuvių

X NAMAMS PIRKTI PA
x Baltic Monuments, Ine.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. SKOLOS duodamos mažais mė
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių nesiniais įmokėjimais ir pri
paminklai, žemiausios kainos, einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings,
geriausiomis sąlygomis.
(sk) 2212 West Cermak Road —
Advokatė LINA ALTA
: Tel. (312) 847-7747.
x Ligos draudimas atvyku
Imigracija ir civilinės bylos
(sk)
875 La Playa St.
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
San Francisco, CA 94121
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. &
X LITUANICA C & C INC.
Tel. 415-221-4805
L. Insurance Agency, 4651 S. pigiai ir patikimai siunčia siun
Ashland Avė., Chicago, IL tinius ir didesnius krovinius į
Dėl teisinių patarimų
60609. Tel. 1-312-523-9191.
Lietuvą. Perveda pinigus dole
Illinois ir Florida valstijose
<
(sk)
riais. Amerikietiško maisto rin
kreipkitės j advokatą
kinys 42 sv. — $69. Lituanica
BRYAN R. BAGDADY, P.C.
x SAGIL’S restoranas yra C & C, Ine., 6607 S. Pulaski
25 Northvvest Pt. Blvd., Suite 550
lietuviška valgykla su daugybe Rd., Chicago, IL 60629. Tel.
Eik Grove Village, IL 60007
skaniausių lietuviškų patie 1-312-585-8700.
(708) 290-0033. Fax (708) 364-4603
kalų. Neatsilankę nežinosite,
(sk)
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
Advokatas
x Norint pirkti bei parduo
GINTARAS P. ČEPĖNAS giai galite pas mus papietauti.
ti
sklypus ar namus, prašome
Sav.
I.
Naujokienė.
„Sagil
’
s
”
,
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
kreiptis
į Vyt. ar Genę Belec
6814 W. 87 St., Burbank, IL
Tel. (1-312) 776-5162
kus,
540
Ambassador Ct.,
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 60459, tel. 708-598-0685.
Sunny
Hills,
FL 32428, tel.
Tel. (708) 301-4866
(sk)
Valandos pagal susitarimą
x Greit parduodu vienos ir 904-773-3333.
(sk)
dviejų šeimų namus Chicago

Advokatas Gibaitis

„Pilėnų” opera, kurios spek
taklį matysime rytoj, baigiasi
simboline ir labai prasminga
scena. Kai Pilėnų pilies visi
žmonės susidegina, tai dar lieka
keturi vaikučiai — Lietuvos
ateitis! Operos valdyba pataria
vykstantiems į spektaklį at
vykti anksčiau ir perskaityti
„Pilėnų” operos turinį, kad
būtų galima geriau suprasti
scenos veiksmų eigą.

I

x KAIRYS Baltic Expediting pristato maisto produktus
Lietuvoje. Gavę jūsų čekį, siun
tinį pristatysime 7-10 d. bėgyje
ir atsiųsime pasirašytą pakvita
vimą. Šventinis siuntinys Nr.
2 (viskas kilogramais): kumpis,
rūkyt. 2; dešra rūkyt. 2, sūris
oland. 1; sviestas 500 gr.; mil
tai 4; cukrus 2; ryžiai 1, kaka
va 400; arbata 200, kava, pup.
500; kava, tirpst. 200; mielės
100; šokoladas 300; saldainiai,
šokolad. 1; medus 1; apelsinai 2
kg.; citrinos 1 kg.; aliejus 2 lt.;
marinuota silkė 360; priesko
niai 100; aspirinas (ASA 325
mg.) 250 tbl. Už 22 kg. (48 sv.)
— $99.00 U.S. Kainos ir produk
tų sudėtis keičiasi dažnai pagal
Lietuvos rinkos kainas. Rašyki
te arba skambinkite dėl naujo
kainoraščio: 517 Fruitland
Rd., Stoney Creek, Ont. L8E
5A6, Canada, tel.905-643-3334,
fax 905-643-8980.
(sk)
x KAUNAS! Skriskite tiesiai
į Kauną iš Čikagos. Kainos
balandžio ir gegužės mėn. $780,
birželio, liepos ir rugpjūčio $890,
plius mokesčiai. Į vieną pusę
$450 ir $530 plius mokesčiai.
Rezervacijoms kreipkitės į:
Travel Advisers, Ine. 708524-2244.
(sk)

Bendruomenės pagrindas. Vid.
Vakarų apygardoje yra 15 apy
linkių. Balandžio 24 d., sek
madienį, PLC, Lemonte,apygardos atstovų suvažiavime, iš
klausysime valdybų pranešimus
ir jų pageidavimus. LB XIII
Tarybos nariai ir visuomenė
kviečiami dalyvauti. Registra
cija 8 v.r., pradžia 9 v.r.
(sk)

x Kelionė vaizdajuostėje
po Baltijos valstybes! Aplan
kykite Vilnių, Lietuvos širdį,
sustokite prie istorinių Aušros
Vartų ir sugrįžkite į 14-tąjį am
žių restauruotoje Trakų pilyje.
Keliaukite toliau į Latviją, ap
žiūrėti Rygos senąją pilį, vidu
ramžių stiliaus namus ir Domą
Bažnica katedrą. Estijoje ste
bėkite vidurvasario vakaro
deglų procesiją pakeliui į liau
dies muzikos festivalį Talino
amfiteatre. Angliškai įkalbėtą,
54 min. ilgumo spalvotą vaizda
juostę (VHS) galite užsisakyti
pas International Historic
Films, Ine., skambinant telefo
nu 312-927-2900, raštu arba as
meniškai atvykdami į mūsų raš
tinę, 3533 S. Archer Avė., Chi
cago, IL 60609. Kaina tik
$24.95 ir $5.00 už persiuntimą.
Mes priimame čekius ir Visa/Mastercard kredito korteles.
Sav. Petras Bernotas.
(sk)

Kun. Viktoras Rimšelis traukia laimingąjį bilietą Draugo fondo laimėjimų
metu. Indą laiko Andrius Pūkštys, vienas iš Transpak firmos savininkų, kurie
padovanojo 10 siuntinių dovanų (apie 1,000 dol. vertės), kad žmones paska
tintų stoti į Draugo fondą.

Romas Pūkštys traukia vieną iš 10 laimingųjų bilietų, padovanotų Transpak
siuntinių agentūros Draugo fondui. Dovanas galėjo laimėti asmenys, įstoję
į fondą nariais (su 200 dol.) tarp vasario 16 ir kovo 31 d.

