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A. Brazauskas neprašys
premjero atsistatydinti

NATO pareigūnas Lietuvą
rikiuoja į trečią NATO
pretendentų grupę
Vilnius, sausio 3 d. (AGEP) Baltijos šalys gali būti priskir
tos trečiajai pretendenčių i
NATO grupei, rašoma neseniai
paskelbtoje išsamioje Šiaurės
Atlanto Asamblėjos ataskaitoje
apie NATO saugumo strategija
Europoje. Dokumente taip pat
apžvelgiami įvairūs požiūriai į
NATO plėtimo perspektyvas.
Apžvalgoje išskirtos nuosta
tos, kad nauji NATO nariai turi
būti pasirengę ginti NATO, in
tegruotis į NATO karines struk
tūras, o šios gynybos sąjungos
plėtimas neturi sukelti grėsmės
bloko kariniam efektyvumui.
Be to, valstybės, įstojusios į
NATO, turi stiprinti savo demo
kratiją, laisvąją verslininkyste,
laikytis laisvės principu ir
žmogaus teisių, gerbti kitų
valstybių nepriklausomybe bei
sudaryti galimybę civiliams
kontroliuoti savo ginkluotąsias
pajėgas.
Pranešimas taip pat supažin
dina su JAV Kongreso parengtu
projektu, kaip didinti naciona
linio saugumo efektyvumą.
Jame yra pastaba, kad Lenkija,
Čekija ir Slovakija pasiekė
didelių laimėjimų, pletodamos
demokratiją, rinkos ekonomiką
ir civilinę ginkluotųjų pajėgų,
policijos bei žvalgybos tarnybų
kontrol? savo teritorijose. Tame
projekte siūloma pakviesti
Vyšegrado grupės šalis prisi
jungti prie NATO ne vėliau
kaip iki 1999 m. sausio 10 d. su

sąlyga, kad šios šalys bus
įvykdžiusios visus minėtus
reikalavimus ir bus pasirengu
sios prisiimti visus NATO
narystės įsipareigojimus.
Kaip pažymima JAV Kongre
so projekte, kitos Europos šalys,
išsivadavusios ii komunismo
valdžios, pirmiausia Baltijos
valstybės ir Ukraina, gali tapti
pilnateisėmis NATO narėmis
ateityje.
Šiaurės Atlanto Asamblėjos
apžvalgoje taip pat cituojamas
Vokietijos žurnalo „Der Spie
gei" rašinys, kuriame, remian
tis anoniminiu šaltiniu NATO
organizacijoje, pranašaujama,
jog šios gynybinės sąjungos
narėmis pirmiausiai taps Lenki
ja, Vengrija ir Čekija Per
antrąjį plėtimo etapą prie
NATO prisijungs Bulgarija, Ru
munija, Slovakija ir Slovėnija.
Trečiojoje grupėje bus Lietuva
Latvija ir Estija.
Lietuva rudenį sveikino prin
cipinį NATO sprendimą plėstis,
tačiau nėra suformulavusi ofi
cialios nuomonės dėl galimos
pretendenčių diferenciacijos.
Tuo tarpu įvairūs Lietuvos
politikai, i š anksto reiškę
pritarimą bet kuriam NATO
plėtimo precendentui Rytų
kryptimi, tuo pačiu leidžia
suprasti, kad Lietuvai būtų
naudingiau, kad Vidurio Euro
pos šalys nebūtų skirstomos į
realesnes ir mažiau realias
pretendentes.

P. Gračev vėl grasina dėl
NATO plėtimo
Kijevas, sausio 5 d. (BNS) —
NATO plėtimasis į rytus gali
jėgos propaguotojams duoti per
svarą politikoje, ir tuo grasinti
Europos saugumui, ketvirta
dienį pareiškė Rusijos gynybos
ministras Pavel Gračev. Kalbė
damas Ukrainos Karo akademi
joje Kijeve, Gračev teigė, kad
NATO plėtimo procesas gali pri
versti Maskvą galvoti apie nau
jos karinės grupės sukūrimą,
„atsiliepiant į naujus, realius
pavojus".
„Būsime priversti persvars
tyti savo poziciją dėl taktinių
branduolinių ginklų vietos ša
lies gynyboje ir taip pat savo
įsipareigojimus pagal sutartis
karinėje srityje", kalbėjo Ru
sijos gynybos ministras, Interfax
žinių agentūros paduotoje žinio
je. Gračevo žodžiais, tikrasis
NATO atnaujinimas turėtų
reikštis ne jo atsakomos teritori
jos plėtimu, o tuo, kad jis taptų

įrankiu, užtikrinant Europos
kolektyvinį saugumą.
Rusįja jau seniai siekia, kad
būtų sukurta nauja kolektyvi
nio saugumo sistema, kurioje
nebūtų blokų, ir kad Europoje
būtų sukurta saugumo sistema,
kurioje pagrindinį vaidmenį
turėtų Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo Organizaci
ja, kalbėjo P. Gračev. „Tai pa
dėtų išvengti naujo Europos
suskaldymo ir visoms Europos
tautoms duotų lygias saugumo
garantijas", pabrėžė Rusijos
gynybos ministras.
Gračev sakė, kad Maskva
atidžiai ištyrė NATO plėtimo
studiją, bet nerado joje įti
kinančių argumentų už plėti
mą. O NATO dokumente, jis nu
rodė, aiškiai parašyta, kad
užsienio salių daliniai bei bran
duoliniai ginklai gali būti dis
lokuojami naujų narių teritori
joje.

Banko skolininkai gulasi
ligoninėn

Nr. 4

Gruodtio 90 d. tmnnėi, netikėdami klabeno Lietuvos Akcinio Inovacino Banko Vilniuj* duris.
Centrini* Lietuvos Renk— tą diraa •usUbde jo veikla kol bus išspręsto* iio banko finansines
problemos. Tiek ik) banko vadovui Artūrai Balkevičiui, tiek ir panašioje padėtyje esančio
Litimpeks banko vadovui Gintautui Preidžiui įskelto* bylos dėl jų pinigų iššvaistymo.
Nuotr. S. Laukio „Lietuvos aide"

Lietuvos delegacija dalyvaus
Miunsterio proceso
konferencijoje
Vašingtonas, sausio 5 d.—
Lietuvos delegacija atvyksta į
Baltimore, Maryland, kur
sausio 8-10 dienomis vyks Va
karų-Rytų konferencija, dar
vadinama Miunsterio procesu.
Kaip praneša Lietuvos am
basada, septynių pramoningų
Vakarų salių grupė, vadinama
G-7, bei Rytų ir Vidurio Europos valstybių prekybos ir ekonomikos ministrai ketvirtą kartą
susirinks aptarti valstybių
ekonominę politiką ir vykdomas
reformas, įstatymus, įtakojančius užsienio investicijas bei
prekybą tarp Vakarų pramoningų ir Rytų besireformuojančių
valstybių. Konferenciją organizuoja ir delegacijas kviečia
JAV Komercijos sekretorius Ronald Brown. Pirmą kartą Lietuva šiame procese pakviesta
dalyvauti kaip tikrasis narys,
Vykstant konferencijai numatyti
dvišaliai
darbiniai
susitikimai su Kanados, JAV,
kitų valstybių delegacijomis,
JAV valstybės sekretoriaus
pavaduotoju R. Holbrook bei
JAV Komercijos departamentų
aukštais pareigūnais.
Lietuvos delegacijai vadovauja pramonės ir prekybos ministras Kazimieras Klimašauskas,
delegacijos sudėtyje yra ambasadorius Alfonsas Eidintas,
Užsienio reikalų ministerijos
sekretorius A. Rimkūnas,
Eksporto skatinimo agentūros
eneralinis direktoriui A.
lekyš, Lietuvos investicijų
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agentūros direktorius A. Miš
kinis ir Lietuvos ambasados
JAV pareigūnai.
Sausio 8-12 d. Baltieji rūmai
kartu su JAV Gynybos depar
tamentu ir George VVashington
universitetu rengia tarptautinį
simpoziumą „Maršalo palikimas: partnerystė ateičiai",
skirtą paminėtrMarshall plano
50-mečiui, o taip pat skatinti
ryšius tarp JAV ir Vidurio bei
Rytų Europos šalių,
Dalyvauti konferencijos darbe
į Vašingtoną atvyksta Lietuvos
delegacija, kurios sudėtyje yra
Seimo kancleris Neris Germanas, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius A. Januška,
Krašto apsaugos ministerijos
(KAM) sekretorius V. Sarapinas, kiti KAM pareigūnai. Simpoziumo darbe dalyvaus ambasadorius A. Eidintas ir ambasados Vašingtone pareigūnai,
Simpoziumo metu pranešimus
skaitys aukšti JAV ir Vakarų
Europos šalių pareigūnai, JAV
Kongreso vadovai, vyks darbiniai susitikimai, kurių metu
bus svarstomi politinio, ekonominio bendradarbiavimo,
partnerystės su JAV Nacionaline gvardija perspektyvos,
Be to, Lietuvos pareigūnai
susitiks su JAV Valstybės departamento pasekretoriaus pa
vaduotoju J. Kornblum, Gynybos departamento pasekretoriaus pavaduotoju F. Smith, Nacionalinio saugumo tarybos ir
Kongreso aukštais pareigūnais.

Generalinis prokuroras
nežada suimti daugiau
bankininkų

Vilnius, sausio 3 d. (AGEP) Generalinis prokuroras Vladas
Nikitinas pareiškė, kad „nėra
Vilnius, sausio 3 d. (AGEP) - žadėjo išsiaiškinti, ar minėtoji pagrindo" atlikti kokius nors
procesinius veiksmus Žemės
Didžiausias krizės apimto Lie būsena nėra simuliuojama.
Pasak spaudos pranešimų, J. Ūkio ir Valstybinio Komercinio
tuvos Akcinio Inovacinio Banko
Urkos
vadovaujamos bendrovės bankų vadovų atžvilgiu. Jis tai
skolininkas Jonas Urka, kurį
„
S
v
e
t
u
r " skolos Lietuvos pareiškė trečiadienį, atsaky
tardytojai buvo nurodę policijai
atvesdinti apklausai, atsigulė Akciniam Inovaciniam Bankui damas į grupės Seimo narių
ligoninėn. Nurodymą atvesdinti viršija 100 milijonų litų. Jis yra anksčiau pateiktą paklausimą
skolininką Tardymo departa aštuonių įmonių pagrindinis apie galimą minėtųjų bankų va
mentas davė antradienį, kai akcininkas, tačiau visų jų dovų suėmimą.
Pasak Seimo narių, šių dviejų
nesulakė jo žadėto atsilankymo. įstatinis kapitalas labai mažas.
Tačiau, kaip korespondentui
Ligoninėje jau kuris laikas bankų „blogų paskolų" portsakė departamento direktorius yra ir kitas Akcinio Inovacinio
Justinas Vasiliauskas, sužinota, Banko skolininkas, kurį norėtų akolinga 13.6 milijonus litų,
kad J. Urka antradienį atsigulė apklausti tardytojai. Bendrovės atsigulė į ligonine Kaune, kai
į Vilniaus greitosios pagalbos li ..Lavera" prezidentas Gintautas buvo sustabdyta banko veikla.
goninę su „priešinsultine būse Verpetinskas, kurio firma, Tardytojai žadėjo pasidomėti ir
na". Tardytojai trečiadienį negalutinėmis žiniomis, bankui G. Verpetinsko liga

feliai yra „žymiai didesni" nei
Litimpeks banko, kurio valdybos pirmininkas Gintautas Preidys buvo suimtas netrukus po
banko veiklos sustabdymo gruo
džio 20 dieną.
Opozicijos spaudos atstovės
pranešime nenurodoma genera
linio prokuroro argumentacija
dėl Žemė Ūkio Banko ir Valsty
binio Komercinio Banko vadovų
suėmimo perspektyvų. I klausi
mą apie Generalinės prokura
tūros veiksmus Litimpeks ir
LAIB skolininkų atžvilgiu V.
Nikitinas atsakė, kad Genera
linė prokuratūra „apsvarstys ir
išspręs" prašymą leisti juos
suimti, jei to paprašys bankų
bylas tiriantis Tardymo de-
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* Preidys išleistas iš
Lukiškių
kalėjimo

Vilnius, sausio 5 d. (BNS) Litimpeks banko valdybos pir
mininkas Gintautas Preidys
ketvirtadienį po pietų buvo
paleistas iš Lukiškių kalėjimo.
Jo sulaikymo įsakymas, pagal
kurį jis buvo laikomas nuo
gruodžio 20 d. buvo atšauktas,
jam pasirašius pažadą neišvykti
iš Vilniaus.
Žurnalistai i r Litimpeks
banko darbuotojai jį pasitiko
prie Lukiškių kalėjimo vartų.
Jis atrodė sveikas, ir nepadarė
jokio pareiškimo spaudai, tik pa
sakė, kad jo sulaikymas buvo
neteisėtas veiksmas.

Vilnius, sausio 5 d. (BNS) —
Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas pareiškė, kad vy
riausybės vadovas Adolfas Šle
ževičius iš tiesų pasinaudojo
savo pozicija, kad apgintų savo
finansinius interesus, taip kaip
paprasti Lietuvos gyventojai
negalėtų. Tad morališkai, anot
prezidento, Sleževičius turėtų
jausti pareigą atsistatydinti.
„Moraliniu požiūriu ar pap
rastų Lietuvos piliečių nuomo
ne, ši vyriausybė turėtų atsis
tatydinti ar būti priversta atsi
statydinti, bet kas norėtų atlikti
šį darbą, kuris vis tiek turės būti
atliktas? — klausė prezidentas,
ketvirtadieni susitikęs su žur
nalistais. Brazauskas tačiau
mano, kad Šleževičius turėtų
stipriai ginti indėlininkus, nu
kentėjusius nuo komercinių
bankų krizės.
Anot A. Brazausko, „kaip žmo
gus, pilietis ir prezidentas", jis
smerkia Šleževičiaus sprendimą
atsiimti terminuotus indėlius iš
krizės ištikto Lietuvos Akcinio
Inovacinio Banko (LAIB). Bet
antra vertus, sakė prezidentas,
„ministras pirmininkas y r a
žmogus, o klysti — žmogiška".
Kaip pranešta, gruodžio 18 d.
A. Šleževičius nutraukė šešių
mėnesių sutartį su LAIB, išim-

damas 135.000 litų, kuriuos
turėjo didžiausiame Lietuvos
komerciniame banke. Po dviejų
dienų Lietuvos Bankas sustab
dė LAIB veiklą, o jo vadovas
buvo sulaikytas. Dešimtys tūks
tančių Lietuvos piliečių ir
įmonių sąskaitų jau trys sa
vaitės užšaldytos Lietuvos Akci
niame Inovaciniame Banke.

Pareiškime rašoma, kad tei
sėsaugos pareigūnai aptarė
bylos eigą ir nutarė, kad
užvedus prieš Preidį krimina
line bylą, tuo pateisinus jo
suėmimą, dabar jau atlikti visi
būtini tiriamieji darbai: banko
veikla sustabdyta, visi reika
lingi dokumentai paimti ir
Litimpeks banko direktorių
nuosavybės taip pat kontroliuo
jamos.

Tačiau, anot konstitucinės tei
sės ekspertų, Lietuvos Konstitu
cijos 84-asis straipsnis leidžia
prezidentui pasiūlyti Seimui,
patvirtinti ministro pirmininko
atstatydinimą, ir gavęs Seimo
pritarimą, prezidentas gali jį
atleisti iš pareigų.

Mirė rašytojas Jurgis Gliaudą
tematika buvo lietuvybės tirpi
mas Amerikoje.
Tačiau jo didžiausias įnašas į
lietuvių literatūrą yra gausūs jo
romanai, pradedant su dviem iš
eilės „Draugo" premijuotais ro
manais „Namai ant smėlio"
(1951 m.) ir „Ora pro nobis"
(1952 m.). Iš viso jis parašė 18
romanų įvairiomis istorinėmis,
tremties Amerikoje, bei psicho
loginėmis temomis, šeši jų pre
mijuoti „Draugo" premija. Jo
1970 m. pasirodė romanai „Ago
nija" ir „Aitvarai ir giria", vaiz
duojantys partizanines kovas,
laimėjo I premija Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio konkurse.

Ketvirtadienį prieš pietus
įvykusiame bendrame posėdyje
Generalinės prokuratūros ir
Vidaus reikalų ministerijos
Tyrimų departamento pareigū
nai sutarė pritarti Preidžio
paleidimui. Jie nutarė, kad
nebėra būtina laikyti G. Preidį
areštinėje. Ši priemonė yra
griežčiausia Lietuvos įstatymų
numatyta kardomoji priemonė.
Anot Generalinės prokura
tūros pareiškimo, šis spren
dimas nesurištas nei su Gin
tauto Preidžio asmeniu, nei su
jo bylos konkrečiomis aplinky
bėmis. Tai paprasčiausia nor
malaus proceso eiga, vykdoma
daugelio bylų tyrimo eigoje,
rašoma pareiškime.

Komentuodamas žinias, kad
jo — Brazausko — buvo maldau
jama, kad jis priverstų Šleže
vičių atsistatydinti, prezidentas
pasakė, kad tokios žinios — pro
paganda. Prezidentas, anot jo,
pagal Konstituciją tokios galios
neturi. Lietuvos Konstitucija
leidžia šalies prezidentui priimti
vyriausybės atsistatydinimą tik
po to, kai Seimas praveda bal
savimą dėl nepasitikėjimo pa
reiškimo vyriausybei. Be to, kal
bėjo prezidentas, „šiai vyriau
sybei nebedaug liko laiko", nes
rudenį
numatyti
Seimo
rinkimai.

Jurgis Gliaudą 1906-1996
Los Angeles, sausio 4 d.—
Trečiadienį, sausio 3 d. West Covina ligoninėje, Kalifornijoje,
mirė rašytojas Jurgis Gliaudą,
sulaukęs 89 m. amžiaus. Laido
jamas pirmadienį, sausio 8 die
ną. Liko žmona Marytė ir sūnus
Jurgis Gliaudys.
Gimęs 1906 m. Rusijoje, po
Pirmojo pasaulinio karo su
tėvais grįžęs į Lietuvą baigė
Aušros gimnaziją ir Vytauto Di
džiojo universiteto Teisių fakul
tetą. 1944 m. pasitraukęs iš Lie
tuvos, 1947 m. įsikūrė Detroite,
o nuo 1963 m. gyveno Los Ange
les, Kalifornijoje. Abiejuose
miestuose buvo lietuviškos kul
tūrinės veiklos organizatorius,
vadovas ir valdybų narys. Nuo
1949 iki 1952 m. buvo žurnalo
„Lietuvis teisininkas" redak
torius.

Gintautas Preidys buvo sulai
kytas gruodžio 20 d. naktį, ir ne
siginčijo su policija iki pat ryto,
kaip jo kolega, Lietuvos Akcinio
Inovacinio Banko vadovas Artū
ras Balkevičius. Pastarasis te
bėra sulaikytas Lukiškių kalėji
me. Porą dienų po jų sulaikymo
Kūrybinį darbą pradėjo 1945
abu buvo apkaltinti bankų lėšų m. eilėraščiais ir vaizdeliais.
iššvaistymu, tuo nuskriau Grožine literatūra, recenzijomis
džiant indėlininkus, ir įsakymu, ir straipsniais bendradarbiavo
kad jų bankų buhalteriai me „Žiburiuose", „Mūsų kelyje",
luotų Lietuvos Bankui.
„Drauge", „Naujienose", „Atei
t y " , „Dirvoje", „Gabijoje",
parlamentas. Generalinis pro
„Margutyje", „Vienybėje" ir
kuroras minėjo didžiausius kitur. Pirmųjų jo knygų — eilė
bankų skolininkus — firmos raščių rinkinio „Ave, Amerika"
„Svetur" direktorių Joną Urką (1950 m.) ir beletristinių humo
ir bendrovės „Lavera" prezi reskų bei vaizdelių rinkinio
dentą Gintautą Verpetinską.
„Gęstanti saulė" — pagrindinė

1972 ir 1980 m. išspausdinti
jo novelių rinkiniai, jų tarpe ir
trys „Dirvos" premijuotos nove
lės. Su novelėmis Jurgis Gliau
dą dalyvavo beletristikos an
tologijose ir lietuvių ir anglų
kalba. Jis taip pat parašė ke
turis vaidinimus, kurių du vai
dinti Los Angeles Dramos sam
būrio ir pastatyti Teatro fes
tivaliuose Čikagoje 1974 ir 1978
metais. 1977 m. Los Angeles
miesto taryba jam įteikė garbės
raštą už nuopelnus literatūri
nėje ir kultūrinėje veikloje.
KALENDORIUS
S a u s i o 6 d.: Pal. A n d r e
Besette. kanadietis vienuolis
(1845 1937i; Kasparas, Merke
lis, Baltazaras, Melchioras, Arū
nas. 1880 m gimė seserų Kazimieriečių steigėja Motina Mari
ja Kaupaitė. 1893 m. gimė rašy
tojas Vincas Mykolaitis-Puti
nas.
Sausio 7 d.: Kristaus Apsi
reiškimas (Trys Karaliai); Sv.
Raimundas iš Penjaforto. kuni
gas (1175-1275); Liucijus. Rustenis, Raudvilė.
Sausio 8 d.: Kristaus Krikš
tas; Apolinaras, Severinas, Teo
filius, Gintė, Nemira.
Sausio 9 d.: Julijonas. Bazile.
Algis, Gabija. 1944 m. Clevelande mirė Lietuvos prezidentas
Antanas Smetona

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. sausio mėn. 6 d.

IŠ ATEITININKŲ
GYVENIMO

prasmingą ateitį. Per šias žie
mos atostogų dienas keli šimtai
vaikų patirs „Vilties Angelo"
apsilankymą per vyresniuosius
moksleivius ir studentus, sie
kiančius būti „pasauliečiais
apaštalais", vykdančiais „krikš
čioniškos socialinės misijos" įpa
reigojimus.

ATEITININKŲ
FEDERACIJOS VALDYBOS
POSĖDIS

valstybines gaires ir juridinius
apribojimus. Komisijoje: dr. Au
drius Polikaitis, dr. Vytautas
Vygantas, Almis Kuolas (iš
Redaguoja: K a r o l i n a Kubilienė
Prieš pat grįžtant į naujojo
JAV), Vidas Abraitis, kun. G.
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514
semestro akademinį darbą, sau
Grušas ir Vilimantė Borutaitė
sio mėn. 21-28 dienomis vyks
(iš Lietuvos).
studentų ateitininkų žiemos
1996 metais sueis 85 metai
akademija Biržuose. Šių metų
nuo .Ateities" žurnalo pirmo
seminare „Krikščioniškosios
numerio išleidimo. Federacyos
kultūros uždaviniai" studentai
valdyba tikisi, kad bus galima
aptars ir įvertins teorinius ir
samineti šią gražią sukaktį
praktinius savo, kaip krikščio
bent keliais „Ateities" žurnalo
niškosios kultūros atnaujintojų,
numeriais, išeisiančiais prieš
1995 m. gruodžio 26 d. pra ir antropoligijos, psichologijos, uždavinius. Studentai savo aka
konferenciją.
sidės Lietuvos Ateitininkų fede sociologijos bei metodologijos deminėm dienom visuomet pasi
Moksleivių Ateitininkų sąjun
racijos žiemos meto veiklos žy studijų centrai visoms apaštala renka vieną iš nuošaliausių,
gos kalakursai gerai praėjo ir
dėjimas. Lietuvių liaudies ka vimo sritims, kad labiau būtų Lietuvos miestų, kad galėtų
tikimasi, kad žiemos kursai taip
lendorinių giesmių simbolika keliamos pasauliečių vyrų ir vykdyti misionierišką apaštala
pat bus sėkmingi. Šiais metais
apie šventosios šviesos sugrįži moterų, jaunuolių ir suaugusių vimo darbą. Iš ryto ir vėlyvą po
bus naujas išmėginimas — kur
mą turbūt tinkamai apibūdina apaštalavimui reikalingos kva pietę vyksta akademinės pa
sai vyks ne Dainavoje, kaip il
skaitos, diskusijos ir seminarai,
Lietuvos ateitininkiškojo jauni lifikacijos.
gai įprasta, bet stovykloje už
mo dvasią, kuriuo siekiama
...Ypatingu būdu šį raginimą t.y. saviauklos darbas. Po rytme
Toronto ribų. Žiemos kursuose
nešti šilumą ir šviesą i suledė teišgirsta jaunimas ir tepriima čio sesijos studentai išvyksta į
vyks MAS suvažiavimas. Tiki
jusi tautos gyvenimą: „Kalėdų jį noriai ir didžiadvasiškai. Pa miesto ir apylinkės miestelių ir
masi, kad susidaręs valdybos
rytą rožė pražydo, dzy vai pasi galiau Viešpats juos siunčia į kaimų mokyklas, kuriose skaito
sąstatas bus patvirtintas. Šiame
darė". Iš visų Lietuvos didmies miestus ir vietoves, kur jis pats paskaitas, praveda kursus ir ka
organizaciniame komitete, lau
čių ir miestelių (kuriuose veikia ateis (plg. Lk. 10, 1), kad įvai tekizmo pamokas. Taip vyksta
kiančiame patvirtinimo, dirba Či
daugiau šimtas kuopų, korpora riomis formomis ir būdais tal naujų ateitininkų kuopų steigi
kagos bei Detroito studentai ir
cijų ir sambūrių) rinksis kintų vieningam Bažnyčios mas ir jaunimo skatinimas sto
jauni sendraugiai, kurie yra pa
moksleiviai ir studentai ateiti apaštalavimui, kuris turi be ti į aukštąsias mokyklas, akty
siryžę „įgalinti gimnazijos
ninkai į žiemos meto studijų paliovos taikytis prie naujų lai viai jungtis tautos dvasinio ir
amžiaus jaunimą gyventi pras
dienas ir „pasauliečių apaštala kų reikalavimų, žinodami, kad kultūrinio atgimimo darbuose.
mingą, lietuvišką gyvenimą, re
vimo" mokyklas.
jų darbas nėra tuščias Dievuje Po pietų studentai dalyvauja
miantis Kristaus mokslu".
karitatyvinėje veikloje, lanky Lietuvos Vyčiai ir Clevelando
Moksleivių ateitininkų žie (plg. 1 Kor. 15, 58).
Federacijos valdyba palaiko
Lituanistinė mokykla — reiš
mos akademija, šiais metais
Apostolicam Actuositatem dami ligonines, senelių arba
nuolatinius
ryšius su Lietuvos
kiama
didžiausia
padėka.
Per
vykstanti Visagine (buvusiam
(II Vatikano Bažnyčios našlaičių namus, savo pavyz
ateitininkais.
Buvo labai pras
šias
žiemos
akademijų
dienas
Sniečkuje), suburs 200 vyres
Santarybos dekretas apie džiu įpareigodami vietinį jau
minga,
kad
Lietuvoje
išrinkti
jaunimas
žinos
ir
širdyje
bus
niųjų moksleivių ir keliasde
pasauliečių apaštalavimą.)" nimą tokį darbą tęsti akademi
dėkingas broliams ir sesėms už Tarybos nariai galėjo atvykti į
nėms
dienoms
užsibaigus.
Va
šimt studentų, mokytojų ir
Žiemos akademijose, šalia karais studentai surengia kul Atlanto, kurių dėka jie gali su pilnos Tarybos posėdį (JAV
globėjų kursuose, kurie šiais
tarybos narių rinkimai baigėsi
studijų, vyksta ir gausūs kultū tūrines vakarones: poezijos, sirinkti. Todėl jaunimo apašta
metais jau vyksta penkiuose
gegužės mėn.). Federacijos va
riniai renginiai, koncertai, klasikinės muzikos, etnografi lavimo projektuose, karitatyvi
akademiniuose lygiuose. Šios
das Juozas Polikaitis lankėsi
rekolekcijos, seminarai, vadovų nės kultūros, rekolekcijų arba nėje, akademinėje ir kultūrinėje
akademinės dienos su trimis se
Lietuvoje lapkričio mėn. ir vėl
kursai ir socialiniai darbai. savos kūrybos vakarus į kuriuos veikloje ir visuose geruose dar
mestrais (rudens, žiemos ir
lankysis Lietuvoje sausio mėn.
Stengiamasi didelį dėmesį skirti pakviečia miesto visuomenę. Po buose, kuriuose pasišventęs ir
pavasario) yra tapė Ateitinin
etnokultūros pažinimui ir pasi tokios savaitės šie tolimiausie- susipratęs atgimstančios tautos Galima pastebėti ne tik užjūrio
kuos „Ozford'o universitetu",
ateitininkų bendravimą su Lie
savinimui, bei suderinimui su ji Lietuvos miestai (studentų jaunimas galės dalyvauti, kar
kuriame studijuojama „Atei
„modemėjančios" kultūros dės akademijos yra vykusios Zara tu savąja dvasia dalyvaus ir tuvos ateitininkais, bet ir
ties" sąjūdžio istorija ir ideolo
niais. Kiekvieneriais metais suose, Pasvalyj, Joniškyje) būna išei vijos Lietuva*. Nepaisant eko bendravimą tarp sąjungų.
gija, Katalikybės katechezė ir
akademijos rengiamos skirtin lyg atnaujinti Ateitininkijos nominių sunkumų Lietuvoje ir
Ramunė Kubiliūtė
socialinė doktrina, fundamenti
guose miestuose, kad būtų ga šviesa ir ugnimi. Po labai sėk nepatogių susibūrimo sąlygų,
niai teologuos, filosofijos, kultū
lima kuo daugiau Lietuvos jau
mingų studentiškų vasaros ren jaunimo tarpe vyrauja skaidri,
rologijos, visuomeninių mokslų
nimo supažindinti su „Ateities" ginių, šiandien aktyviai vyks džiaugsminga ir idealistinė nuo
klausimai. Moksleivių ateiti
sąjūdžio mintimis ir misija. Šių tant SAS darbui visuose Lietu taika. Tai yra neįkainuojama
ninkų žodyne, tokie žodžiai kaip
SUNG U CHOU, M.D.
metų moksleivių kursai Visa vos aukštosiose mokyklose, dovana visiems. Lietuvos atei
„pasauliečių apaštalavimas",
gine (kaip ir praėjusių metų pa Žiemos akademijoje tikimasi su tininkų vardu, moksleivių ir
„evangelizacija tautos atgimi
HOLYCROSS
vasario akademija Eišiškėse, laukti porą šimtų dalyvių.
studentų, mokytojų ir globėjų,
me", „lietuvių kultūros savitu
MfYStCI
ANS RAVIUON
kurias pravedė dr. Petras V. Ki
jaunimo auklėtojų, dvasios tėvų
mas ir vertė", „krikščioniškos
3
fl.
South,
Eeet Suftes
sielius) turi ypatingą „lietu
Tai tokia bus Ateitininkijos ir seserų vienuolių vardu, reiš
tautinės kultūros atnaujinimas
UUmanian n a i a Ct.
viškojo apaštalavimo" misiją, žiemos šventė šv. Kalėdų atos kiama didžiulė padėka išeivijos
ir uždaviniai", „socialinė akci
at CsNforaM Ava.
nes tai vyksta užsilikusios so togų metu. Renginiai vyks ne broliams ir sesėms už suteiktą
ja", „tiesos kriterijai reliaty
vietinės ir rusiškos kultūros sa apšildomuose pastatuose, jauni galimybę „Ateities" sąjūdžiui
CMcago, IL 40424
vizmo amžiuje" būna išgvildenti
loje vakarų Aukštaitijoje. Be mas miegos mokyklose ir bend tokiais prasmingais darbais at
(312M71-6142
ir pamastyti tam, kad būtų ga
abejo, dėl šios priežasties didelę rabučiuose ant šaltų grindų, gimti ir nešti atnaujinimą į tau
lima turėti labai tvirtą savąjį
reikšmę turės „kultūrinio eku prausis tik šaltu vandeniu (jei tos kultūrinį ir dvasinį gyveni
jaunojo žmogaus „lietuvio kata
• • • • • • • • + • •
menizmo" dėsniai, taip pat įra gu iš viso bus vandens), ir bus mą.
liko" identiteto pagrindą. Per
šyti į Lietuvos Ateitininkų už maitinamas „bendrabučio" pa
MOLY CROSS FAMILY
- Arvydas Žygas
šias dienas būna studijuojami
davinių sąrašą.
tiekalais,
palyginus
su
kuriuo
•MOKAL CfiNTER
Stasio Šalkauskio, Antano Ma
McDonald's
būtų
sveikas
„gourSausio
mėn.
pradžioje,
pasi
74S W. 31st SL
ceinos, Juozo Girniaus, Stasio
Dr. V. J.
met"
maistas.
Tokia
yra
Lietu
baigus
moksleivių
žiemos
aka
Cfajcaajo,
IL 444)14,
Ylos klasikinė Ateitininkuos
OAMTŲ GYDYTOM
(312)-22
5-0445
minties mokykla, kuri derina demijai, prasidės „Vilties An vos jaunimo veiklos tikrovė, nes
m$t m.mwk, ••>•*. n.
TaL 744442-4114
ma su II Vatikano ir post-vati- gelo" stovyklos, kurių tikslas visas milžiniškas turtas, kuris
kaninio katalikybės atnaujini padėti vaikams, kuriems dar nė kadaise priklausė komjauniKak. 111-73*4477
. 7 S S 1 H S H T arte 7 M - M H H 1
mo minties rastais: „Lumen ra „per vėlu" tapti dorais ir kul mui, šiandien yra dingęs asme
OR. K. D 8 C K Y 8
Gentium" (Tautų šviesa), „Dei tūringais, tautiškai susipratu ninio privatizavimo eigoje.
EVSRGREEN PARK I-RAY
OYOVTOM M CHMUROe
Veiklieji
komjaunimo
idėjiniai
siais
ir
dvasingais
jaunais
žmo
M . E. RINGUS RADIOLOGAS
Verbum" (Dievo žodis), „ApostoNERVŲ IR EMOCINES LIGOS
9760 S Kedzie
licam Laicis" (Pasauliečių apaš nėmis. Tai Lietuvos seserų vie vadovai, kurie šiandien yra ta
VatandM pagal tuManmą
Tel. TOS DM ••00
talavimas), „Veritatis Splen- nuolių misijinė veikla, skirta pę ministrais ir ambasadoriais,
Vai 9-5 kasdien
dor" (Tiesos didybė). Iš esmės apleistiems, atstumtiems ir nėra parodę dėmesio padėti at
DR. DOMAS LAPKUS
vyksta penkių Ateitininkuos pasimetusiems (arba pames gimstančios tautos jaunimui da
Praktika tu
lyvauti
tautos
atgimimo
darbe.
D M . DANA M . S A U K U S
principų apmąstymas, tam, kad tiems) vaikams. Seselės iš
Dr. MeaSene4t Ir Dr. AesMM
Jeigu
nebūtų
išeivijos
visuome
DANTŲ
OYDYTOJA
įvairių
vienuolijų,
dirbdamos
jie galėtų būti pilnavertiškai
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS
1*442 « . Cerata* M .
19244 Weel A M . ,
išgyvenami pagal naujuosius mokyklose kaip katechetės ir nės finansines, materialinės ir
m
r, n. N I « I
„laiko dvasios" reikalavimus, socialinės darbuotojos, bei lan moralinės paramos šiam darbui,
Tel. 744441-1113
mm
vargu
ar
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viso
galėtų
kydamos
vaikus,
patekusius
už
t.y., atgimstančioje tautoje, po
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199 399 9779
komunistinėje visuomenėje, nusikaltimus į kolonijas, atos vykti. Šiandien, kada tokios
Valandos pagal suamsimą
brangios
maisto,
kelionių
ir
pra
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pomoderniame pasaulyje, 21-ojo togų metu surenka mokyklinio
ŪMAS A. SKJRYS, M.D.
amžiaus priešaušryje. O visa tai amžiaus vaikus į stovyklėles, gyvenimo išlaidos, didžiausia
DR. IUOUUS L1US
vyksta pagal II Vatikano kurių metu perduoda mintį, kad dalis jaunimo nepajėgtų į tokias
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUA
•MII
stovyklas
arba
akademines
die
kvietimą asmenims, siekian „kažkam rūpi jūsų gyvenimų
iMM-itrat
L — a l a, 44424
4i«i». S M st
tiems būti giliai susipratusiais ateitis". Beveik visi vaikučiai nas susiburti. Kad stovyklos ir
iii-na.ms
Tet t1S.72S.1M4
ir prasmingai veikiančiais yra iš labai liūdnų arba net tra akademijos galėtų vykti, reikia
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„katalikais pasauliečiais":
a»fMa,ai
kuriuose tėvai nepajėgia arba kių, vadovėlių, raštinės ir meno
ft. KaUIMITM 4\ Y1RK1S
Tat 744-2414*14
reikmenų, lėšų maistui ir trans
OR. SOS DOKMANCMI
„Apaštalavimui pasišventę nemoka jais rūpintis. Tačiau,
DR. RAMUNf MACIJAUSKAI
portui, o visa tai atsiranda
dėlto,
kad
vaikai
oficialiai
nėra
Danty Oydytol*
pasauliečiai naudoja gausybę
DANTŲ GYOYTOJA
tiktai
išeivijos
paramos
dėka.
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rekolekcijas, dvasines pratybas, nėra galimybių juos išlaisvinti
T a t 912-/24 9989
dėka, kurią žodžiais net ir sun
iš
aplinkybių,
kuriuose
vaikai
dažnus suvažiavimus, konferen
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ku apsakyti, visiems, visiems
cijas, knygas, komentarus gi yra materialiai ir dvasiškai
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aukojusiems Ateitininkų fedenužmoginami
Seselėms
į
talką
lesniam Šventojo Rašto ir kata
racijon fondui ir taip nuoširdžiai
|. 912444-3199
likų doktrinos pažinimui, dvasi ateina vyresnieji moksleiviai ir
OR. VMJUS MtKAfTN)
rėmusiems šitokio šaunaus,
studentai,
kurie,
tapdami
liūdnų
7484414772
nio gyvenimo vystymui, pasau
SMaOS MKTMMS M CMMUKM>
idealistinio
ir
pasišventusio
OR. PETRAS ŽUOSA
lio sąlygų patinimui, tinkamų ir nuskriaustų vaikučių „didės
jaunimo darbą. „Vilties Ange
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
nieji
broliai
ir
seserys",
suteikia
metodų suradimui bei išvysty
8 7 4 8 %faa* 84*4 4 s » a t
šiems vaikams gal vienintelę lo" vaikučiams drabužėlius ir
mui.
VaJ p»marJ«Nar*r»J 3 * p p - S v p p
vilties prošvaistę, kad jų jauni dovanėles surinko ir suaukojo
Kitomis dtanoraM — manam*
...Tebūna steigiami dokumen
gyvenimai gali turėti šviesią ir Čikagos Lituanistinė mokykla,
tacijos ir, ne tik teologijos, bet

LIETUVOS ATEITININKAI
SAULĖS UŽGIMIMO
DIENOSE

Ateitininkų federacijos val
dyba gruodžio 27 d. posė
džiavo Ateitininkų namuo
se. Ateitininkų federacijos va
das (kuris savo kadenciją baigia
1996 metais) ir sąjungų atstovai
aptarė 1996 metus ir žvelgė į
1996 metų veiklą.
1995 metų rugsėjo 27 d. Atei
t i n i n k ų federacijos taryba
posėdžiavo Čikagoje. 15 rinktų
narių (8 i i Lietuvos ir 7 i i
užsienio), kartu su 7 buvusiais
AF vadais ir dabartinis AF va
das bei AF dvasios vadas sudaro
AF Taryba. Posėdyje balsų dau
guma Tarybos pirmininku bu
vo išrinktas Vidas Abraitis i i
Lietuvos. Taip pat balsų daugu
ma Indrė Čuplinskaitė išrinkta
sekretore. Taryba nustato atei
tininkų veiklos kryptį.
1996 metais taryba taip pat
šauks nepaprastą konferenciją,
kurioje bus naujo Ateitininkų
federacijos vado rinkimai ir
statuto pakeitimai. Tuo tarpu
Taryba yra sudariusi iš savo tar
po komisiją paruošti konferen
cijai statuto projektą. Ruošiant
statutą bus reikalinga atsižvelg
ti į atskirų kraštų reikalavimus,
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Valandos pagal suS'iarm^
r-^d 3 v p p 7 v v anvd ' 2 30 3 » p p
t'tta
o7da'yia neivd ' 3 » p p
P*nhl •' 4«Sld 9 v ' 1 2 v p p
4132 S. Keeste Ava .
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• 1 3 2 S. Kodai* Ava.
CMcago, l t 9 4 8 2 9
Tat. 3 1 2 4 3 6 - 7 7 0 9

MMGAUOAS NElirCKAS, MD.
S. RRASAO TUIMIALA, M JI.
šir*es ir Krau|agy*iu Ligos
valandos pagal susitarimą

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KO-IU VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA .

DR. JOVITA KERBUS
33'5

Dantų. Oyeytota
W SSth Si Clicago IL
Tat. ( 3 1 2 ) 4 7 9 - 2 1 1 2

9525 S

7 9 t h Awe

MiCkory Mills I L

Tat. (784) 999-9191
vai pagal susitarimą.
Tat. kafetoata N kuto: ( 7 8 8 ) 8 9 2 4 1 9 9

DR. ». KISIEUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOtti Ava.. Cicero
Kasdien l <ki 8 v v
SSkyruS l'tt

S « * t T 2 iki 4 v a i p p

DR. PETRAS V. KISIEUUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gyttymaa bai cfarurgMa
172 4aR84ar D t , atiiSmi U. R. 4 4 1 2 4
78S-841-2444
Valandos pagal susitarimą
vakaran} v assefįstsR N*. 749 9981129

SURENDER LAL, MO
SpectaryM — Vidaus ligos
M, 9 8 8 8 2
7722 S. KsSsas), Ctrici
T«l. 312424-2123
" • • • T Y C4T4)9)s*s 9^994*1081

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS
CHIRURGIJA
1199 Dundaa Aso.. I t a R i , f . 9 8 1 2 8
Tat. (799) 7 4 2 4 2 9 9
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9899 9. Roaorts M . Mckory Httta. tt|
i mylia | vakarus nuo Mariem Ave
Tat. (789) 9 9 4 4 8 9 8
.. .
Valandos pagal susitar.~ą

OR. LEONAS SaUOUTtS
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS
8122 8. Kasai*
Vai: antr. 2 4 v. p.p. ir katv 2-5 v p.p.
Sattd. pagal suaHaiimą
I. 912-7

EOMUNDAt VltlNAt, M.D., S.C
Specialybe - Vidaus figų gydytoias
Kalbame lietuviškai
9199 9 . Arehor Ava. |pr« A.jstmį
Valandos pagal susitarimą
Tat. (312) 944-7794

MO
Tat 31*24444194
Valandos pagal susitarimą

Ra*,

AKIŲ CHIRURGUA
AKIŲ LIGOS

lai. (412) 471.44443

VIOAS J . M I M C K A S , M . D .
KAROtOi-OGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 4. KsaMs Ava..
4jr^r^SBBjgS^BBBB* ^

SFav*

^pOar^aFOSldn

1828 4 . Oaą«SN Avo
318,
NapariSJa R.
Tat. 794-827
valandos pagal susitarimą

Rimties valandėlė

kraščiams, kas atbaido Vakarų
naftos verslą.
Po Amerikos ambasados ap
šaudymo JAV dešinieji pradėjo
reikalauti iš prezidento kie
tesnes politikos prieš Maskvą.
Kai kurie senatoriai reikalauja
ne tik pristabdyti nusiginkla
vimą, bet dar pastiprinti prieš
raketinius pabūklus, kadangi
eina gandai, kad Maskva ban
dys atgaivinti atominių ginklų
bandymus ir sustabė tarpkontinentinių raketų naikinimą,
nors taip buvo sutarta.

ŽVAIGŽDĖ, KURI MUS
TRAUKIA
padarė), o tas, kuris Jėzų
išpažįsta Viešpačiu, Dievo
žadėtuoju Išgelbėtoju-Mesiju ir,
jį pagarbinęs, jam paaukoja
brangiausią, ką turi. Dievo nau
josios tautos narys yra tas,
kuris, sutikęs Jėzų ir išgirdęs
Dievo
žodį,
jį
vykdo,
nešvęsdamas tam visas savo
jėgas.
Sekimas Dievo keliu vedančia
žvaigžde dažnai verčia žmogų
atsisakyti to, ką buvo numatęs
— kartais ir gerų dalykų. Gali
ma įsivaizduoti, kad išminčiai
savame kraite buvo profesiniai
gerai įsitaisę. Bet kai danguje
pamatė epochinio įvykio ženklą,
jie suprato, kad tai yra viso jų
profesinio darbo kulminacija ir
dėl to jie, viską palikę, išvyko
tos žvaigždės ženklo ištirti. Jų
atsiliepimas į Dievo kvietimą
nelabai skyrėsi nuo apaštalų,
kai Jėzus juos pakvietė sekti jį,
jiems dirbant savo amato darbą.
Ir mūsų geriausia viltis pama
tyti į Kristų vedančią žvaigždę
yra kaip tik mūsų pašaukimo
darbe — ar tai profesijoje, ar
auginant šeimą, ar kūrybinia
me darbe, neretai ir išgyvenant
kokį didelį gyvenimo sunkumą
ar permainą. Dievas kiekvieną
žmogų sutinka kaip tik ten, kur
jis yra, o ne ten, kur norėtų būti,
ar kur žmogus įsivaizduoja, kad
Dievas turėtų būti.
Išminčių atveju, kaip ir apaš
talų ir šventųjų atveju, Dievas
randamas per žmogiško pro
tavimo ir dieviško apreiškimo
sąveiką. Išminčiams kelias į
Jėzų prasidėjo su jų profesiniu
darbu, kuriam pasišventę, jie
siekė tik vieno — amžinosios,
Šv:<Mato evangelijoje aprašo tikrosios tiesos. Ir sis siekis juos
mi' Išminčiai (Mt 2:1-12) b u v o ' atvedė pas Jėzų, o jį pamatę, jie
astrologai-žyniai, greičiausiai jį pagarbino. Panašiai ir Galilė
babiloniečiai. Nors jie neturėjo jos žvejai apaštalai, kurie
tikrojo Dievo apreiškimo, viso pasišventę Dievui, žvejyba išlai
mis, jiems prieinamomis prie kė savo šeimas, bet kai Jėzus
monėmis Dievo ieškojo, o Die juos pakvietė sekti juo, su Jėzu
vas jų pastangas palaimino, mi jie ir ėjo. Panašiai ir šv.
atvesdamas prie Jėzaus. Ir radę Paulius, ištikimai, pagal savo
„kūdikį su motina Marija, par žmogišką išmintį, vykdydamas
puolę jį pagarbino. Paskui jie Žydų tikėjimo įsakymus, kely
atidarė savo brangenybių dėžu je į Damaską sutiko Jėzų ir, jo
tes ir davė jam dovanų: aukse, pakviestas, paskui jį nuėjo.
smilkalų ir miros". Jie gimusį Taip, kad kaip tik per jo darbą
Mesiją priėmė taip, kaip žydų išsipildė Kristaus įsakymas
tautos vadai turėjo jį priimti ir kviesti visas tautas (Ef 3:2-3,
kaip daugybė pamaldžių žydų jį 5-6).
priėmė — parpuolę ant žemės
Jei pamatę Kristaus žvaigždę
pagarbino ir jam atnešė karališ savame gyvenime, ją seksime,
kas dovanas — brangiausią, ką rasime savo gyvenime tą Izaijo
turėjo.
pranašautą „Siono kalną", i i
Kristui atėjus į žemę, Dievo kurio spinduliuoja visas tautas
išrinktosios tautos nariu jau yra ir visus žmones traukianti švie
ne tas, kuris vykdo visas religi sa (Iz 60:1-6). Savo širdyse
nes apeigas, ne tas, kuris sėdi rasime Dievą, kuris įgalins mus
Dovydo soste, ar tas, kuris taip mylėti ir taip jo meile
šventyklą atstatė (Erodas tą džiaugtis, kad, net ir sunkiu

Kas yra toji žvaigždė, kuri
mus traukia? Išminčius, at
vykusius į Betliejų i i Rytų,
traukė Kristaus žvaigždė. Pa
mate ja. užtekant, jie suprato,
kad atėjo laikas viską palikti ir
sekti šią žvaigžde, nes ji veda
pas gimusį žydų tautos Karalių,
kuris skirtas išgelbėti pasauli.
Jie sekė žvaigždę, nežinodami
Senojo Testamento pranašysčių
apie Mesiją, ar kad jis turi gim
ti Betliejuje. Jie ieškojo Kris
taus, kaip daugelis šių laikų
žmonių — naudodamiesi savo
žmogiškąja išmintim. Bet, ja
naudodamiesi, jie atvyko i žydų
tautos sostine, kur rado tik ne
tikrąjį žydų karalių — Erodą.
Erodas — netikras žydas ne
vien krauju (jo motina nebuvo
žydė), bet ypač dėl to, kad, gavęs
Dievo apreiškimą, jis nesielgė
kaip Dievui ištikimas jo pažadų
paveldėtojas. Erodas nenorėjo
būti vedamas nei Dievo apreiš
kimo, nei žvaigždės. I i svetim
šalių išminčių sužinojęs apie
Mesijo gimimą nurodančią žvai
gždę, Erodas „susikvietė visus
tautos aukštuosius kunigus bei
Raito aiškintojus ir teiravosi,
kur turėjęs gimti Mesijas". Jie
atsakė, kad Betliejuje, pacituo
dami Michėjo pranašystę (Mch
5:1): „Ir tu, Judo ž e m ė s
Betiejau, anaiptol nesi men
kiausias Judo valdovų, nes i i
ttivęs išeis valdovas, kuris
ganys mano tautą — Izraelį".
Bet Erodas, sužinojęs, kur gimė
lauktasis Mesijas, pasielgė kaip
Dovydo sosto uzurpatorius: t ą
informacija panaudojo savo kės
lams gimusį Išganytoją nu
žudyti.

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS
LIETUVOS NAŠLAIČIUS
Dr. A L B I N A PRUNSKIENĖ
Pernai, mirus seneliui, šiuos
našlaičius priglaudė „Lietuvių
namai". Vytukas, Tatjana ir
Eleną gražiai kalba lietuviškai.
Visi neretų pamatyti save tėvą,
sesutes, broliukus, bet kelionei
i Altajų reikia daug pinigų.
Tėvas su penkiais mažaisiais
dėl tos pačios priežasties negali
Lietuvon sugrįžti.
Mokyklos direktorius Rudys
pasakoja:,,pirmaisiais metais i
mokyklą atvyko 6 3 vaikai, per
nai penktuosius metus baigė
136, o šiemet įstojo 160 vaikų".
Mokyklos personalas — 26 as
menys.
Mokyklą išlaiko valstybė,
600,000 litų gaunama tiesiog iš
Švietimo ministerijos, bet tų
pinigų neužtenka. R e i k i a
pagalbos prašyti ir iš Vakarų.
N u o pat pirmųjų d i e n ų
„Lietuvių namus" remia TG
fondas. V. Cinausko rūpesčiu,
mokyklą pradėjo remti Vokie

tijos Maltos ordinas. Maltietė
Dogmar Ručienė (Gr. Lands
bergienės brolienė) iš Hambur
go, per vokiečių šeimas globoja
60 vaikų. Didelę pagalbą teikia
Kanados lietuviai iš Toronto.
Daug padeda Stepaitienė.
Direktorius pasidžiaugė, kad
mokykloje veikia skautai, gal
susiorganizuos ir ateitininkai.
Vaikai labai atsargiai stoja į or
ganizacijas.
Direktorius parodė išstatytus
mokinių keramikos, tapybos,
nėrimo, mezgimo ir kitus dar
bus. Kai kurie darbai ypatingai
grasus. Daug talentingų vaikų.
Viskas sukurta laisvalaikiu.
Direktorius norėtų įvesti siu
vimo pamokas, bet neturi nei
vienos siuvimo mašinos. Jis taip
pat pastebėjo, kad ii spalvų,
pasirinktų vienam ar kitam
darbui, galima spėti iš kurio
krašto vaikas atvykęs.
Ne visi vaikai žydraakiai ar

Danutė

Kalasi taikos

Bindokienė

daigai

Nors dar labai nedrąsiai, bet
jau pasigirsta optimistiška spė
liojimų, kad galbūt pagaliau
Balkanų pusiasalyje taikos
sėkla įstengs prasikalti pro
krauju permirkusį Bosnijos
gruodą ir giliau įleisti šaknis.
Amerika su rūpesčiu stebi savo
karių pastangas apsaugoti tos
taikos daiga nuo besikėsinančių
jį sumindžioti Kol kas šios
pastangos nepareikalavo gyvy
bės aukų i sužeistas tik vienas
karys), tad į 1996-tųjų metų pra
džią žiūrima gan viltingai.
Apsiniaukusioje įvairių pa
saulinių konfliktų padangoje
pasirodo dar vienas kitas taikos
pragiedrulys. Vid. Rytuose žydų
ir arabų santykiai, nors labai
trapūs, vis dėlto krypsta pašto
vesnio susitarimo link. Kalėdų
laiku, po 28 m okupacijos, pa
lestiniečiams buvo grąžintas
Betliejus ir Kristaus Gimimo
šventė šioje brangioje vietovėje
š i e m e t pasižymėjo ypatin
gomis iškilmėmis. Nepaisant
paskirų teroristinių veiksmų.
tiek iš palestiniečiu, tiek iš žydų
pusės, po Izraelio ministro pirmi
ninko Ytzahak Rabin nužu
dymo, atrodo, dedama nuošir
džių pastangų įgyvendinant jo
užmojus.

ganizacijai. O norinčių priklau
syti yra pakankamai, įskaitant
Baltijos valstybes.
Antra vertus, daug neseniai iš
Sovietų Sąjungos okupacijos
išsilaisvinusių, Rytu ir Vidurio
Europos valstybių del eko
nominių sumetimų nemažiau
nori įsijungti į Europos Sąjun
gą. Tačiau tikroji šios sąjungos
plėtra pasistūmės s priekį tik
maždaug ateinančių (19971
metų viduryje po numatomos
t a r p t a u t i n ė s konferencijos.
Amerikos politologai spėja, kad
lengviausia įsilieti į Europos
Sąjungą pavyks Čekų Respub
likai, kurios ekonomija yra gan
tvirta. Daug sunkumų turė
sianti Lenkija, nes infliacija te
bėra apie 20 proe. per metus, o
gyventoju vidutinis metinis
uždarbis siekia tarp 5 ir 6 tūks
tančių dolerių. Net dviejų netur
tingiausiu Europos Sąjungos
narių — Graikijos ir Portu
galijos — gyventojų uždarbio vi
durkis yra bent dukart didesnis.
Manoma, kad Lenkijai užtruks
apie 20 metų pasivyti šias vals
tybes.

nepamiršti, o Olgai pasakiau,
kad esu tikra, jog mūsų gerosios
Lietuvos Dukterys tuojau pa
siųs jiems siuntiniu.
Grįžus į savo kambarį, ilgai
dar galvojau apie tėvus, pasiry-

žusius auginti daug vaikų.
Ausyse skambėjo Olgos žodžiai:
..Nelengva gyventi, p e r k u
daržoves, verdu sriubas, o mė
sos mažai kada valgome**.

Paskutiniu metu rusai pradė
jo rodyti ypatingą nepasiten
kinimą NATO organizacijos
didinimu. Jie vis galvoja, kad ši
organizacija nusistačiusi prieš
Rusiją ir rengiasi ją pulti. Tuo
tarpu yra visai atvirkščiai.
NATO, net ir panaikinus Var
šuvos paktą, nepasitiki Rusijos
neutralumu savo kaimynų at
Estijos Respublikos prez. Lennart Meri sveikinasi su Ina Bertulyte-Bray žvilgiu. Štai kodėl JAV gynybos
Univenrity of Waahington ruoštame jam priėmime, kur prezidentas apsilankė sekretorius William Perry
po Jungtinių Tautų 50 metų sukakties paminėjimo iškilmių New Yorke
praeitų metų vasarą. Prezidentas Meri specialiai atvyko i Seattle, WA, parem neseniai lankėsi Baltijos kraš
tuose, atrodo, nieko konkretaus
ti ir pagerbti universiteto vystomą Baltistikos mokslų programa.
nepažadėjęs. Tuo tarpu JAV
susirūpino Albanija, buvusia at
kakliausia komunistų baze. Jos
vadas E. Hodja buvo vienas kie
čiausių komunistų ir vienas
sukčiausių. Pradžioje jis dėjosi
su Jugoslavijos Tito, vėliau su
Maskva, o dar vėliau su Kinija.
E. RINGUS
Visos trys Baltijos tautos su
Albanai, atsikratę savo vadei
silaukė nemažo laimėjimo per
Visas optimizmas, įdėtas į bus paskutinė komunistinių vos, pirmieji paprašė pagalbos iš
nai gruodžio 15-16 d. Madride
Gorbačiovo perestroiką ir Jelci įpročių liekana. Nepaisant įvai Amerikos ir net narystės Į
įvykusioje Europos Sąjungos
no demokratiškumą, pamažu rių Jelcino klaidų, kartais gan NATO. Ar Albanija bus priim
Galima sakyti, kad tarptau konferencijoje, kai sąjungos va
griūva. Praėjo septyneri metai, stambių ir patetiškų, Amerika ta — kitas klausimas, tačiau
bet viltys, kad Rusija grįš į de vis dar jį rėmė. Pagrindinis mo susiklosčiusi padėtis Balka tinių taikdariu įsikišimas Hai dovybe joms suteikė tą patį
mokratinę sistemą, neišsipildė. tyvas buvo tai, kad, jam esant nuose privertė Amerikos strate ti saloje taip pat buvo veiks statusą kaip Čekų Respublikai,
Ne tik neišsipildė, bet mažėja. prie vairo, atiskyrusios respub gus pasinaudoti gera proga. mingais. Neseniai įvykusiuose Vengrijai ir Lenkijai. Reikia
Aišku, susipažinusiems su rusų likos įgaus daugiau savarankiš Sovietų bazę perėmė Amerika, laisvuose rinkimuose valdžia pažymėti, kad Baltijos tautų
psichologija ir istorija, kelias į kumo ir pastos kelią rusiškiems kuri rimtai apsiėmė perorgani perėjo į naujas rankas be dideliu šiauriniai kaimynai skandina
demokratiją neatrodė per daug imperialistams įgyvendinti tiks zuoti Albanijos karines pajėgas, sukrėtimu ir kraujo praliejimo. vai labai uoliai pasidarbavo
Ko. žinoma, nebuvo gruodžio 17 Lietuvos. Latvijos ir Estijos
optimistiškas. Vienintelis mėgi lus. Tačiau vakariečių viltis su apmokymą ir apginklavimą.
d. rinkimų metu Rusijos oku labui.
nimas atsikratyti despotizmo žlugdė karas su mažyte Čečė
Cia nenoromis kyla klausi
1917 m. privedė prie dar nija. Kad Rusija neskuba į
Ir taip Amerika užmezgė puotoje Čečėnijoje. Atrodo, kad
šiuo atveju Maskva yra nutve mas: kaip visa ta bankininkys
didesnio autoritarizmo, virši demokratizmą, priešrinkiminiai šiltus santykius su buvusiais
jančio visus kitus despotizmus, apklausinėjimai ėmė rodyti aršiausiais komunistais, kadai rusi „tigrą už uodegos" ir negali tės maišatis, šiuo metu taip ašt
žinomus žmonijos istorijoje, kur rinkėjų ųorajggrįžti prie senos se vadinamasis Europos „šiau jo nei suvaldyti, nei paleisti... Su riai atsiliepianti į Lietuvos
net valdantis aparatas nebuvo tvarkos, prie centralizmo. Vals rės korėjiečiais". Aišku, visa tai Čečėnija reikalai toli gražu žmonių ir tuo pačiu visos vals
tikras rytojaus diena, išskyrus tybės nesugebėjimas tvardyti nulėmė strateginė Albanijos pa nepasibaigė ir Rusijai šis „kąs tybės ekonomiją, paveiks Eu
patį valdovą — Staliną. Todėl, kriminalinio elemento visiškai dėtis Viduržemio jūros baseine nis*" dar ilgai bus įstrigęs gerk ropos Sąjungos tautų nuomone
dėl įsileidimo į savo tarpą
atsikračiusi teroro ir 'gavusi atbaidė užsieniečius nuo inves ir 9 mlj. albaniečių, kurių pusė lėje.
laisvę, rusų tauta visiškai pasi tavimų, kas būtų turėję didelės gyvena kaimyninėse valstybėse,
Čečėnija yra tik viena tarp krašto, kuris nesugeba, ar
metė ir, užuot džiaugusis laisve, įtakos ūkiniam persitvarkymui. ypač Kosovo provincijoje, pri kelių opiu problemų, su ku nenori, susitvarkyti reikalų
pradėjo ją išnaudoti.
Tokioms sąlygoms susidarius, klausančioje Serbijai. KonfliK- riomis Rusija turės vienaip ar savo kieme? Ar apie Lietuvą
Praradus Gorbačiovą, Ameri Vakarams nieko kito neliko, tik tas tarp Serbijos albaniečių ir kitaip susidoroti. Atsistojusi vyraus tokia pat neigiama
ka ir visi Vakarai dėjo daug iš naujo peržiūrėti rytų-vakarų serbų beveik neišvengiamas, tarp troškimo siekti demokra nuomone, kaip apie Gudiją,
vilčių į Jelciną, rėmė jį, kiek santykius, nukreipti dėmesį nuo nes 80% Kosovo gyventojų yra tiniu reformų, priklausyti Kum kuri, bent kol prie jos vairo sto
galėjo. Pateisino netgi jo di Maskvos į naujas respublikas, albaniečiai; jie, be abejo, reika pos tautu šeimai, bet taip pat vės prez. Aleksandr Lukašendžiausią
nedemokratišką kiek galima daugiau inves laus daugiau autonomijos ir kie nuolat per petį besidairanti i ko. išgyvena nuolatinį chaosą?
Vienas paradoksiškų lietuvių
„senus gerus'" imperialistinius
žingsnį, kai jis ne tik paleido tuojant į tas šalis, ypač tas, ku tai p r i e š i n s i s „tautiniam
rios
yra
turtingos
žemės
turtais,
svarinimui".
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kai
galėjo
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pačioms
parlamentą, bet dar ir apšaudė
pvz.,
Kazachstane,
Azerbaidža
yra
sugebėjimas
„gerai pasi
Europos
tautoms
(ir
daug
toli
jo pastatą, sukišęs dalį oponentų
Tik dabar paaiškėjo, kodėl
ne,
Uzbekistane.
Tačiau
in
rodyti"
svetimiesiems,
nors savo
mesniam
pasauliui!
diktuoti.
į kalėjimą be teismo. Amerika
JAV gynybos sekretorius Balti
vestavimas
Vidurinės
Azijos
tarpe
verda
įvairios
rietenos
ir
Rusija
šiandien
daro
nepasto
teisinosi, kad ji palaiko
jos kraštams nedavė jokių paža
respublikose
irgi
nėra
lengvas,
problemos.
Ta
galime
pastebėti
vios
ir
tuo
pačiu
pavojingos
vals
demokratijos apaštalą Rusijai.
dų ir nepasiūlė pagalbos. Pagal
Vakarai tikėjosi, kad šis aktas nes jų viršūnėse, nors ir ne visai vieną žinomą JAV žurnalistą, tybės įspūdi, juo labiau, kad ho ir išeivijoje, tai ryšku ir Lietu
paklusnūs Maskvai, vis dar
prez. Clintonas, slaptame susi rizonto pakraštyje niūkso di voje. Jeigu pasiremtume šia teo
vyrauja buvę partijų sekreto
dingas NATO siluetas, į kurio rija, mūsų tėvynės vyriausybė,
žemės keliu keliaudami, jausi riai. Be to, Rusija laiko Kaspi tarime su Jelcinu, pažadėjo
sudėtį Rusija nori įsilieti ir il nenorėdama pasaulio, ypač
mės „ant rankų nešami", „Šir jos jūrą netikra jūra, todėl tarp NATO narystės plėtimąsi į ry
gainiui kontroliuoti N'ATO Europos, akyse pagadinti savo
dis iš džiaugsmo virpės", nes jo tautiniai įstatymai dėl jūrų tus a t i d ė t i net keleriems
slinkti rytu link. turėti stipru įvaizdžio, turėtu netrukus iš
meilė mus jungs su visais pakraščių, pagal Maskvą, metams už pažadą netrukdyti
JAV prezidentui vykdyti jo pla balsų sprendimuose, kam leista, spręsti bankų krize, nors reikė
žmonėmis.
negali būti taikomi Kaspijos pa
ar neleista, priklausyti šiai or tų pagalbos iš svetur.
nus Bosnijoje...
Aldona
Zailskaitė

SANTYKIAI TARP
AMERIKOS IR RUSIJOS
ATVĖSO

geltonplaukiai, bet visi lietu
viai, visuose plaka lietuviška
širdelė. Buvome labai maloniai
priimtos, kavute pavaišintos ir
gražiausiomis gėlėmis apdo
vanotos. Mokyklą paliekant,
buvo graudu ir gera. „Lietuvių
namai" — tai miela lietuvybės
salelė.
Buvo jau vėlus popietis, bet V.
Cinauskas dar nenorėjo mūsų
paleisti, nuvežė į Valakampius.
Čia Tremtinių grįžimo fondas
1994 m. rudenį iš Vilniaus sa
vivaldybės gavo apleistą,
negyvenamą trijų aukštų, 1,500
kvadratinių metrų ploto namą
(Valakampiai, Meškeriotojų 22).
Tai buvęs nomenklatūrininkų
vasaros atostogų pensionatas.
TGF juo galės naudotis 50 metų
nemokamai. Dabar šis pastatas
remontuojamas, rekonstruoja
mas. Jau uždengtas stogas, bus
įvestas centrinis šildymas, nau
jai įrengta gera virtuvė,
valgykla, miegamieji. Bus
koplyčia.
Namas talpins 80-85 gyven
tojus. V. Cinauskas norėtų
remontą užbaigti prieš 1996 m.
birželio 14 d. Norėtų, kad prieš
šią datą j namus įsikeltų Sibi

ro tremtiniai, juk tai bus 55
metų baisiųjų birželio trėmimų
jubiliejus.
Jis tikisi, kad gerieji Ame
rikos lietuviai pagelbės šią
svajonę įgyvendinti. TGF iš
valstybės jokių lėšų negauna.
Visos pajamos — tai tautiečių
Lietuvoje ir kituose kraštuose
aukos. V. Cinauskas nuoširdžiai
prašo paremti aukomis Sibire
iškankintųjų paskutinę prie
globsčio vietą — Tremtinių
namus.
Iš vaikų i š a u g s Lietuva
Kiekviena diena Lietuvoje
priversdavo susimąstyti, giliau
pažvelgti į gyvenimo esmę. Nie
kada nepamiršiu apsilankymo
vilniečių Ūsų daugiavaikėje
šeimoje. Nuvykau ten savo duk
ters Teresės patarimu.
Gyvena jie Fabijoniškių gat
vėj. Daugiabučio namo korido
riai dvokiantys, prišiukšlinti,
liftas tamsus. Tačiau įėjusios į
Ūsų butą mudvi su Gražina
Landsbergiene net aiktelėjom:
pavyzdinga tvarka, švara, o
vaikų — septyni! Vyriausiajai

Daliai — 12.5 metų, Astai — 11.
Donatui — 9, Romai — 7.5, Vai
dui — 5.5., Oliai — 3.5, Juditai
— 2.5. Aštuntasis vaikas netru
kus pamatys pasaulį. „Jis jau
kelyje", —juokauja Olga, „kad
tik Dievas duotų, viskas lai
mingai baigtųsi", priduria.
Sunkus gyvenimas, kai daug
vaikų. Valstybės parama tokia
maža, kad už butą niekaip
negali užsimokėti, dabar
valdžiai įsiskolinę 2,500 litų.
Vyras Romas nesveikuoja
inkstais, sovietinėje kariuome
nėje prarado sveikatą.
Ilgai neturėjo nuolatinio dar
bo. Šiomis dienomis įsidarbino
akcinėje bendrovėje šaltkalviu.
Gaus 500 litų „ant popieriaus",
o j rankas gal tik apie 300 litų
Olga ukrainietė, bet puikiai
kalba lietuviškai, vaikai taip
pat auklėjami lietuviška dvasia.
Olgos tėvas — politinis kalinys,
motina — tremtinė.
Šeimoje pajutau nepaprastą
dvasingumą. Tų vaikų ramu
mas, švelnumas. Vaišino vy
resniųjų mergaičių iškeptu
pyragu. Labai skanus.
Palikome daug labdaros ir
kitų dovanų ir pažadėjom jų

(Bus daugiau)

Vilniuje ..lietuviu namuose" prie ..SuKnžimo" fresko-, 'iš kairės): dr J
Cuplinskiene, V Cinauskas. mokyklos mokytoja. Vytukas Talačka. dr A
Prunskiene. Tatjana Talačkaitė. ir direktorius Rudys

>
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skriausti silpnesnį savo draugą.
Būna tokių, kurie valkatauja,
bėga iš globos namų. Nes na
muose pasėtas blogis ilgai kero
ja vaiko širdyje. Todėl sunkus ir
pasiaukojantis auklėtojo dar
bas, kuris alina sielą ir kūną.
Namai. Čia prabėga vaikystė, vaikučių gyvenimas ir rūpesčiai Iki vėlumos praleidi laiką
čia nuo mažų dienų lydi mamos irgi yra prie širdies.
globos namuose, net už men
Jau kelinti metai kaip Pagė
šypsena, glosto švelnios rankos.
kiausią vaiko iškrėstą šunybę
Tėvų ir namų pasiilgsti, kai esi gių vaikų globos namus globo esi atsakingas, o jei k u r i s
kažkur toli. Žmogus, neturintis ja E. ir G. Šachtai iš Vokietijos pabėga, valkatauja — privalai
namų, yra kitų tartum pas Miolno miesto. E. Sacht dirba ieškoti. Bet auklėtojai aukojasi,
merktas, vadinamas valkata. Raudonojo kryžiaus draugijoje, sėja j vaiku širdis gerumo sėk
Toks jau lietuvių būdas: namai o G. Šacht — gydytojas. Jie abu leles, moko būti dorais žmonė
— pragarai, be namų — negerai. Vokietijoje renka aukas, bent mis, nekreipdami dėmesio į na
Todėl su didžiausia užuojauta du kartus per metus į globos muose paliktus mažamečius
žmogus privalo padėti t a m žmo namus atgabena rūbų, apavo, vaikus, neskaičiuodami išdirbto
gui, kurio namus ištinka nelai žaislų, maisto, skalbimo priemo laiko ir menko atlyginimo. J u k
mė. O ištremtųjų j Sibirą namų nių. Net automobilį „Ford dorą žmogų išugdyti yra kiek
ilgesys siejosi su Tėvynės il Siera" neseniai padovanojo. O vieno pareiga. Ir kaip gera
gesiu. Vadinasi, namai ir tėvy kiek džiaugsmo buvo. kai pado pasidaro, kada pamatai, jog tavo
nė turi kažką bendro, nes žmo vanojo akordeoną, kuris buvo darbas nenuėjo niekais.
gus be namų — tai tartum žmo taip reikalingas vakaronėms,
Iki ašarų sujaudino Rasos ra
gus be Tėvynės. Juk tik namų nes senasis susidėvėjo. Du kar
aplinkoje gimsta meilė ir prisi tus per metus atvyksta iš šinys „Linkėjimai tėveliui":
rišimas, gyva šeima, atnešanti Vokietijos evangelikų liuteronu ..Man labai skaudu, kada grįžus
bendruomenės pastorius, kuris randu tave girtą ir matau, kada
į pasauli naują gyvybe.
atveža vaikams irgi nemažai tu kankiniesi. Tu net nesuvoki,
Šeima, anot Vydūno, „yra
lauktuvių: patalynės, aprangos. kad tavo liga yra neišgydoma.
svarbus žmoniškumo lopšys",
Šelpia Pagėgių vaikų globos Bet tu vis tiek negali atsispirti
kuriame gimsta dora. O jeigu
namus ir Vokietijos Bad Laero tam prakeiktam skysčiui.
šeimoje tos doros nėra? Jeigu
kaimo katalikų bendruomenė,
Retai tave matau besišypsan
šeima tarsi suskilęs veidrodis
kuriai vadovauja F. Landvver. tį. Tu net neįsivaizduoji, kaip aš
byra į šukes ir tų šukių smailJų dėka jau trys metai iš eilės tave myliu. Taip norėčiau pulti
galiai sminga į vaikų širdis. Kas
18 vaikų trims savaitėms iš tau ant kaklo, karštai išbučiuoti
tada privalo gydyti žaizdas?
vyksta ilsėtis j Bad Laerą. o šios ir paprašyti tavęs atleidimo.
Patys šeimos nariai ar valstybė?
vasaros pradžioje buvo atvežti Juk ir aš kai kada nesu tau
Dažniau — valstybė. Taip mūsų
nauji vokiški įrengimai valgyk
gera..."
visuomenėje atsiranda valdiškų
lai.
Retas kuris tėvas ar mama apnamų sąvoka. Taip vaikai per
silanko
globos namuose. Jei at
— Jei ne šių žmonių dosnu
prievartą yra išmetami į valdiš
vyksta,
tai seneliai, nes daž
kuosius namus, nes tuose na mas. — sako globos namų direk
muose, kur yra mindomas san torė Aldona Petrukaitienė. - niausiai vaikai lanko būtent
juos. nors ir labai myli savo
tarvės židinys, kur girdisi girtų vargu, ar išsiverstume.
tėvus. Nesvarbu, kokie jie
tėvų keiksmai, jiems nebėra
O dabar pats didžiausias di
vietos.
rektorės rūpestis yra sutvarkyti bebūtų. Sujaudino nesenas įvy
kis, kai prisigėrusi motina.
Yra tokie valdiški namai, va globos namų tualetus. Sutvar atėjusi į globos namus, apalpo.
dinami vaikų globos namais, ir kyti taip, kad atvykusių į Sesuo su broliuku puolė ant
nosį
nekutentų
Pagėgiuose, tarp medžių pa- svečius
kaklo ir verkdami ją kėlė,
skendusiame Šilutės rajono nemalonus kvapas. Lėšų tam judino. Ir kiek buvo džiaugsmo,
miestelyje. Dideli pilki rūmai, nėra. Bet ieškantis visada jų kai atėjusi medicinos sesutė ją
aplink kuriuose laksto būriai kaip nors atranda. Atrado ir atgaivino.
vaikų, patraukia ne vieno pro mūsų gerbiama direktorė. Net
Tokia jau kasdienybė. Bet
šalj praeinančio ar pravažiuo Amerikoje atrado. Ten gyvenan
v a i k o širdelė v i s a d a t u r i
tys
G.
Kasiulis
ir
R.
Kasiullat
jančio ak). Čia gyvena vaikai,
džiaugtis gražiu pasauliu. Taip
čia yra jų antrieji namai, čia jau paaukojo Pagėgių vaikų glo
bos namams 16.000 dolerių. Už ir tenka auklėtojams šį pasaulį
jiems gyventi gera.
daryti dar gražesnį. Nes. anot
„Aš čia gyvenu nuo pirmos dalį tų pinigų atremontavo an
Vydūno. ..Žmogaus pašaukimas
klasės, nes yra atimtos mano trojo ir trečiojo aukštų tualetus.
yra
būti žmogumi, kuriuo Dievo
tėvų teisės. Čia man patinka, Bet dar trūksta pinigų liku
Meilė ir Malones apsireiškia
šiems
penkiems
t
u
a
l
e
t
a
m
s
nes turiu daug draugų, esu soti
visiems žmonėms ir visam, kas
ir aprengta, čia manimi auklė įrengti.
gy v a -'
Ir dar daug ko trūksta. Nes
tojai rūpinasi kaip savo vaiku",
Stoviu globos namų koridoriu
pastatas, pastatytas 1930 m.,
rašo Alida.
je,
žiūriu pro langą į apšerkšnėŠiandien Pagėgių vaikų glo nėra pritaikytas vaikams gy
jusius medžius. į kieme sniego
venti.
Dideli
kambariai,
nėra
bos namuose gyvena 130 vaikų.
karą žaidžiančius vaikus.
Jais rūpinasi 22 auklėtojai ir 43 šilto vandens, nėra dušų vai
— Auklėtojau, o pas mane ry
aptarnaujančio personalo dar kams nusiprausti... Viską ir
toj
mamytė atvažiuos — paėmu
buotojai. Galbūt kai kam atro išvardyti sunku.
si
man už rankos prašneko
Bet čia gyvena vaikai. Ir jiems
do, kad šie namai yra nuosto
pirmoke
Alina. — Aš taip seniai
lingi ir nereikalingi. Juk. čia gyventi gera. Čia kiekviena
bebuvau
namuose.
jausdami vienokį ar kitokį ketvirtadienį vyksta kokie nors
—
Ar
pasiilgai
labai? —
nepriteklių, atėmėm iš savo renginiai, čia jie jaučia namų
paklausiau.
vaikų darželius, uždarėm mo aplinką, čia jie turi gerus ir
— J ū s net neįsivaizduojat!..
kyklose valgyklas, diena iš mielus auklėtojus, gerus savo
Direktorės ir visų vardu
draugus.
dienos jaučiame, kad gyvenimas
norime
padėkoti visiems lietu
„Aš labai džiaugiuosi, kad esu
nė kiek negerėja. Bet a r tokie
viams,
kurie aukojo vaikų
čia,
kur
taip
jauku,
gera
ir
namai nereikalingi vaikams,
kurių tėvai visą gyvenimą gir linksma. Ir manau, kad jokie globos namams. Bet jeigu dar
tauja? Ar nereikalingi tiems, namai man neatstotu šių. kuriuo kas nors norėtų aukoti mūsų
kurių pamotė neįsileidžia į se aš matau tik gėri, kuriuose globos namams, tai prašome
namus? Arba tiems, kurių mane moko būti tikru žmogu kreiptis į Liono Evangelical
Lutheran Church gerbiamą Ku
tėvai, nors ir dori žmonės, bet mi", rašo Raimonda.
gyvena už 10-15 kilometrų nuo
Vaikas — šeimos veidrodis. nigą Juozupaitį. Adresas: 9000
mokyklos ir vaikams yra sunku Atėjusių iš amoralių šeimų South Menard Avenue, Oak
klampoti pabjurusiais rudens ar vaikų lūpose nestinga keiks Lawn. TL 60453.
pavasario keliais. Ypač dabar, mažodžių, jie šiurkštūs, gru
Vincas Žąsytis
kai pragyvenimo lygis kasdien būs. nervingi. Už menkiau
Šilutės rajono Pagėgių
smunka, kai kaimo žmonės, ne sią nieką gali stipresnis nu
vaiku globos namu auklėtojas
tekę darbo ir pragyvenimo šal
tinio, iš nevilties geria, tokie
namai privalo globoti ir šildyti
visus nuskriaustuosius.

mežinai, mano meilės kūdiki,
kodėl žmonės tokie pikti, kodėl
saulėje žiba bombų plieno
paukščiai. Tu — kaip baltas
balandis a n t mano lango — ne
žinai, bet užaugsi ir tada viską
sužinosi. Laimi tvirtas, laimi
jėga. Atmink, mano meilės kū
diki, jėga yra dvejopa. Griau
nantį— t a i neapykantos jėga, o
kurianti jėga — tai meilė". Esu
į s i t i k i n ę s , kad p a s k u t i n i a i
37-mečio tėvo Jono Noreikos
testamento žodžiai ir uždegė
jaunos dukrelės širdį kūrybai,
meilei, ištvermei, gėriui ir gro
žiui.

NAMAI, KURIUOSE
PRANYKSTA SKAUSMAS

Atidengus atminimo lentą Žemaitijos sukilimo vadui kpt. Jonui Noreikai - „generolui Vėtrai",
savo kūrybos eiles skaito poetas ir 1941 m. birželio men sukilimo Kaune štabo narys .Juozas
GruJys
Nuotr Prano Abelkio

KPT. JONUI NOREIKAI DĖKINGA LIETUVA
PRANAS ABELKIS
Lietuvoje 1995 metais plačiai
paminėtos kapitono Jono Norei
kos — legendinio ..Generolo Vėt
ros" 85-osios gimimo metinės.
Antai Kryžių ka'ne, netoli Šiau
lių, Stanislovo Grunskio, daug
kartinio Lietuves dviračių čem
piono, ir Danutės NoreikaitėsNausėdienės (abu J. Noreikos
brolvaikiai) rūpesčiu padirbdin
tas tautodailininko Kazio Bim
bos, pastatytas įžuolo kryžius.
Jame įrašyta — ..Generolui Vėt
rai — dėkinga Lietuva".
J. Noreikos gimtadienio su
kakties dienomis Šiaulių ..Auš
ros" muziejuje -urengta jam
skirta paroda, o jo gimtinėje —
Stačiūnų bažnyčioje (Pakruojo
rajone) už jo ve?ę aukotos Šv.
Mišios. Toje pačioje vietovėje
prie mokyklos atidengta at
minimo lenta. Gražiai J. Norei
kos atminimas pagerbtas ir
Šiaulių apskrities salėje.
Gedulingos šv. Mišios aukotos
ir Plungės, Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje. Jas aukojęs kunigas
Saulius-Paulius, FMO, pasakė
pamokslą, primindamas tautos
didvyrių pasipriešinimą raudo
niesiems okupantams ir kapito
no Jono Noreikos — „Generolo
Vėtros" pasiaukojančią kovą už
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Už ką jis paaukojo savo
gyvybę ant Tėvynės aukuro var
dan mūsų ateities.
Už kelių k i l o m e t r ų nuo
Plungės esančiame Mardosų
kaime, prie buvusios pradžios
mokyklos, kurioje gyveno kpt. J.
Noreika ir čia buvo įkūręs
Žemaitijos sukilimo štabą,
atidengta atminimo lenta. Joje
įrašyta: „Šiame name 19401941 gyveno Žemaitijos sukili
mo 1941.06.21 '- 25 d. vadas
kapitonas Jonas Noreika — Ge
nerolas Vėtra' 1910-1947".
Lenta pašventino ir jautrią
kalbą apie ..Generolą Vėtrą"
pasakė Plungės Šv. Jono Krikš
tytojo bažnyčios diakonas gin
taras Lengvinas.

Šie vaikų globos namai pri
klauso Lietuvos Švietimo ir
mokslo ministerijai, kuri juos ir
finansuoja. Tačiau lėšų, kurias
skiria ministerija, šiais nepri
teklių laikais nepakanka, kad
būtų pakeisti susidėvėję baldai,
būtų kaip reikiant aprengti ir
apauti vaikai, atnaujinti val
gyklos bei santechniniai įrengi
niai. Kainos kyla, o vaikų mity
bai skirtų lėšų niekas nedidina
Vaikšto už galvos nusitvėrusi
visų mylima direktorė Aldona
Petrukaitienė ir ieško visų įma
nomų būdų išspręsti šias pro
blemas. Juk vaikai alkani
nebus.
Laimei, kad atsiranda dar
gerų žmonių, kurie neaplenkia
globos namų, kuriems svetimų

Pagėgių vaikų globos namu auklėtines dainuoja

Nuotr A. PetrukaKiene*

Pagerbus minute tylos Žemai
tijos sukilimo vadą kpt. J. No
reiką, sugiedotas ..Viešpaties
Angelas", „Marija, Marija" ir
Tautos himnas „Lietuva, Tėvy
ne mūsų".
1941 m., birželio 22-28 d.
Sukilėlių, sąjungos tarybos nario
ir Kauno apygardos įgaliotinio
Damijono Riaukos rūpesčiu ir
t a u t o d a i l i n i n k o , k i l u s i o iš
Giedraičių, 1941 metų birželio
sukilimo Kaune dalyvio ir polit
kalinio Archangelsko sr., Igno
Burliirgio išdrožta lenta. D.
Riauka — nuo 1940 m. lapkričio
17 d. iki 1941 m. birželio 25 d.
buvo Lietuvių aktyvistų fronto
(LAP), Tautinio darbo apsaugos
(TDA) Mardosų kuopos kovoto
jas, po sukilimo (nuo 1941 m.
birželio mėn. iki 1944 m. gruo
d ž i o ^ d.) buvo „Žemaičių le
giono" ryšininkas Žemaitijai.
„Vanagų" organizacijos dalyvis,
yra baigęs generolo Povilo Ple
chavičiaųs karo mokyklą Mari
jampblėje. Jam suteiktas leite
nanto laipsnis. D. Riauka buvo
suimtas ir išvežtas į Filclagerį
Podolske.
Taigi 1941 m. birželio suki
limo dalyvis D. Riauka, vienas
iš likusių gyvų liudininkų iš
Žemaitijos, prieš atidengiant
lentą (tautiniais raštais už
dengtą rankšluostį nuo lentos
nuėmė taip pat 1941 m. suki
limo dalyvis Žemaitijoje, kpt. J
Noreikos bendražygis iš Mardo
sų kaimo Kazimieras Šilgalis ir
Plungės rajono vicemeras Vy
gandas Danilavičius^ apžvelgė
Tautos didvyrio kapitono Jonos
Noreikos gyvenimą, nueitą Tė
vynės laisvinimo kelią ir ta
pusio pasiaukojimo simboliu dėl
Lietuvos laisvės ir nepriklau
sornybės. D. Riauka priminė,
kad jo pastangomis yra rengia
mas daugiatomis veikalas „Ka
ras prasidės rytoj'.' — apie 1941
m. sukilimą Žemaitijoje ir jo
vadą Joną Noreiką — „Generolą
Vėtrą".
Plungės rajono vicemeras V.
Danilavičius pažymėjo, kad
..Generolas Vėtra" buvo mo
kėjimo aukotis Tėvynei pavyz
dys. Todėl be tokio ir dar daug
kitų pavyzdžių mes neturėtume
patriotizmo supratimo, kad be
kovos nebūsime laisvi. Tai pa
rode ir tragiški Sausio 13-osios
įvykiai, kai beginklių žmonių
minia sustabdė sovietų tankus
ir taip buvo išsaugota valsty
bine Nepriklausomybė. Vice
meras pabrėžė, kad mes niekad
negalime užmiršti tautos bude
lių. Jis klausė, kur šiandien yra
P. Raslanas, kuris atsakingas
už lietuvių žudynes Rainių miš
kelyje 9 Ar sulauks atpildo
TSKP ..platformininkai" būro
kevičiai, jermalavičiai, naudžių
nai, Jonienės, švedai, ivanovai ir
kt.? Jis padėkojo neriui Istan
čiam kauniečiui, žemiečiui Da
mijonui Riaukai už dideles pa

»
stangas, siekiant įamžinti 1941
metų sukilimo Žemaitijoje vado
J. Noreikos atminimą.
Nausodžio seniūnė Violeta
Petraitienė. priminusi kpt. J.
Noreikos nemirtingą žygdarbį ir
jo auką dėl Tėvynės nepriklau
somybės, p a s i d ž i a u g ė , k a d
žemaičiai aktyviai yra prisidėję
prie kovos, kad Lietuva būtų
laisva. O „Generolo Vėtros"
parodyta drąsa, ryžtas, ištvermė
ir pasiaukojimas kovoje prieš
nuožmųjį sovietinį ir fašistinį
priešą yra akivaizdus pavyzdys
jaunimui, kaip reikia mylėti Tė
vynę ir jai aukotis. Pasakiusi,
kad kpt. J. Noreikos genai tegul
būna ne 100. bet šimtų tūkstan
čių Lietuvos vyrų širdyse, nes
kova dėl Tėvynės dar nebaigta
ir dar teks dėl jos kovoti. Ji tar
si priesaikos žodžius tarė, kad
turime auklėti jaunimą taip.

Dar anąmet džiaugiausi ga
fėdamas sutikti Dalią, kuri iš
už jūrų marių buvo atvykusi
eavo tėvelio, nukankinto ir
nužudyto sovietinio saugumo
(KGB) budelių ir jų pakalikų
rankomis, pėdsakais. Manau,
kad tada „Generolo Vėtros"
kauleliai j a u buvo atkasti Tus
kulėnų dvaro duobėse, k u r i e
kaip šventa priesaika š a u k i a
budėti Tėvynės sargyboje, nes
nežinia, kada išauš lemties
valanda. Ir kartu primena tvir
to ir ryžtingo, pasiaukojusio
Tėvynei, Žemaitijos sukilimo
vado, kapitono J . Noreikos
žodžius: „Visi nepasitrauks.
Didesnė dalis liks, kentės ir
kovos. Kodėl gi mes turėtume
bėgti? Ne, mes turim būti kar
tu su jais. Kartu kentėt, kovot
ir, jei reikės, mirt..." „Generolas
Vėtra" niekur nebėgo, jis liko su
Tauta, su Tėvyne, dėl kurios
kovojo, aukojosi ir mirė Did
vyrio mirtimi.
vtmnO
Pabaigai norėtųsi dar kartą
priminti iš mažytės Danutės
Noreikaitės deklamuotos poe
mėlės, skirtos J . Noreikai,
žodžius: „Tūkstančiai lietuvių
stos už Laisvę, Vytį". Tai ir yra
mums. visiems švenčiausia.._

1941 m. sukilimo dalyviai (kairėje) Damijonas Riauka, (dešinoje) jo žentas
Valdemaras ir poetas sukilėlis Juozas Grušys (viduryje prie Nausodžio
piliakalnio, Plungės rajone praėjusiu metų vasarą.
Nuotr Prano Ab*lkio
kaip kovojo ir dirbo „Generolas
Vėtra".
K n y g n e š i o A. V a i š v i l o s
palikuonis iš Kulių (knygnešių
Juozo ir Ievos Gr'ušių sūnus)
poetas ir 1941 metu birželio
sukilimo K a u n e štabo narys
Juozas Grušys skaitė savo
kūrybos eiles — ..Taip atsirado
partizanai" ir „Mano gimtasis
kraštas".
Kauno miesto savivaldybė de
da pastangas, kad Panemunėje,
prie buvusios Nepriklausomos
Lietuvos prezidento Antano
Smetonos vardo aukštosios karo
mokyklos pastato, kur karo
mokslus dėstė ir gyveno kapi
tonas J o n a s Noreika, būtų ati
dengta memorialinė lenta su jo
bareljefu. Taip pat J. Noreikos
vardu pavadinta viena iš Kauno
gatvių.
Džiaugiuosi 1994 m. galėjęs
s u s i p a ž i n t i su
legendinis
„Generolo Vėtros" dukra dak
tare Dalia Marija Bernadeta
Noreikaite-Kučėniene. Sužavėjo
šios talentingos moters nepap
rastas kuklumas, dvasingumas
gerumas, t a u t i š k u m a s , patrio
tiškumas ir begalinė meilė savo
tėvų žemei — Tėvynei Lietuvai.
Rodos, taip ir įstringa į širdį
rašiniuose apie Joną Noreiką iš
spausdinti iš KGR rusių mažy
tei Dalytei skirti žodžiai: „Tu

MOKSLEIVIAI GALĖS
R i N K T I S TIKYBA
•

Slovėnijos parlamentas spalio
pradžioje priėmė įstatymą, lei
džiantį valstybinių mokyklų
12-15 metų moksleiviams pasi
rinkti tikybos pamokas. Konfe
sinis tikybos dėstymas nuo šiol
b u s vienas iš šešių dalykų, ku
riuos galės dvylikametis pasi
rinkti pats. Nepaisant to, Baž
nyčios atstovai įstatymą kriti
kavo, atkreipdami dėmesį ir į
tai, kad religingi tėvai mano,
jog panašios pamokos nemažiau
svarbios ir vaikams nuo šešių
iki dvylikos metų bei daugiau
negu penkiolika metų turin
tiems jaunuoliams.
Mišriosios valstybės ir Bažny
čios komisijos atviriems klausi
m a m s spręsti nariai spaudos
konferencijoje taip pat išdėstė
katalikų Bažnyčios nuomonę
apie būsimą Bažnyčios finansa
vimą bei komunistų konfiskuo
tos nuosavybės grąžinimą. 15
proc. Bažnyčios biudžeto turėtų
sudaryti lėšos is valstybės tur
to grąžinimo fondo, 35 proc. —
"bažnytinis mokestis pagal Itali
jos modelį, 20 proc pajamos .už
bažnytines paslaugas socialinėje
srityje ir mokykloje, 30 proc. —
aukos

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. sausio mėn. 6 d.

AMERIKOS LIETUVIAI

LAIMĖJIMAS - 400,000
tų išlošti didelę sumą pinigų.
LITŲ
Loterijos organizatoriai yra pa
Lietuvos tautinio olimpinio reiškę, kad dideli laimėjimai
komiteto firma „Olifėja" nuo bus įteikti viešai Lietuvos tele
pavasario organizuoja loteriją vizijoje. Daugelis mano, kad
„Perlas". Atspėjus 5 skaičius ir viešai paskelbti ir parodyti daug
raidę, galima laimėti 400,000 pinigų laimėjusį žmogų, tai reiš
litų. Pirmasis didžiausias kia parašyti jam nuosprendį.
400,000 litų laimėjimas teko Šia informacija gali pasinaudoti
panevėžietei Gražinai Pagojie nusikaltėliai. Kita vertus, pirk
nei. 45 metų moteris — preky darni loterijos „Perlas" bilietus
bininkė, turi prekybos kioską žmonės ant jų nemato užrašo
Panevėžio „Ekrano" vesti kad laimėjimai įteikiami tik
viešai. Tad neaišku, kaip elgtųsi
biulyje.
loterijos organizatoriai, susi
„Lietuvos ryto" paklausta, klosčius tokiai situacijai.
kaip žada išleisti laimėtus
Gražina Pagojienė sako nu
pinigus, Pagojienė sakė, kad pir
sprendusi viešai atsiimti laimė
miausia norėtų aprūpinti savo
jimą, kad darbe ar kaimynai
vaikus. Svarbiausias pirmasis
neimtų įtarinėti, kaip ji sugebė
pirkinys — butas. Iki šiol Pagojų
jo staiga praturtėti. Kai kurių
šeima su dviem jau suaugusiais apsaugos priemonių ėmėsi ir fir
vaikais gyvena dviejų kambarių mos „Olifėja" vadovai. Jie
bute be patogumų.
paprašė Panevėžio policijos

PADEDA
JSl>

Š.m. saosio 2 dieną „Lietuvos mo jausmas. Komitetui tai
Našlaičių globos" komitetas iš padeda padaryti globėjai Lietu
siuntė i Lietuvą $18,206. Tai voje, kurie rūpinasi vaikais:
pagalba — parama Lietuvos ap Gražina Landsbergienė, „Kai
leistiems vaikams — našlai mo vaikų" fondas, kuriam vado
čiams. Šiuo metu komitetas re vauja Regina ir Jonas Švobos,
mia 442 vaikus — našlaičius, kun. K. Ralys, kun. R. Ramakeliom mokyklom padeda mai šauskas, kun. K. Gražulis, kun.
tinti vaikus, kurie neturi na B. Jonauskas, kun. L. Damb
muose ko valgyti. Ir šį kartą rauskas, kun. A. Baniulis, kun.
buvo nusiųsta $1,255 Bubių mo R. Repšys, T. Kaušikienė, kun.
kyklai Šiaulių rajone, kad ne V. Aukštakalnis.
Visą sudėtingą administraci
turtingi vaikai galėtų gauti
Los Angeles BALFo skyriaus valdyba. Is k : sėdi — Liucija Mažeikiene, Alfonaa Paiiūri«ne, Rim
pietus mokykloje, nes tai kar nį darbą čia Amerikoje atlieka
tautas Dabsys, Vytautas Šeštokas, Janina Rukienienė. Stovi — Juozas Dienkaitu, Eugenijus
tais yra jų vienintelis valgis komiteto nariai, aukodami savo
Vilkas, Laima Jarasūnienė, Bronius Seliukas, Česlovas Norkus ir Albinas Mitkevitiua.
dienoje. Tos mokyklos vedėjas laiką ir sugebėjimus. Darbas
yra Gintautas Sinickas ir jis nėra lengvas, reikalaująs daug
ginio programai vadovavo Vy
LOS ANGELES, CA lankė ne vien pasidžiaugti tautas Šeštokas.
rūpinasi vargšais vaikais kaip laiko ir dėmesio. Tačiau visi
gražia popiete ir išklausyti
savais. Pietų pinigai buvo su komiteto nariai yra labai parei
BALFo piniginio vajaus metu
mūsų Vyrų kvarteto, bet ir
BALFAS
DAR
ILGAI
BUS
aukoti; a.a. Antano Masionio gingi ir sugeba savo pareigas
(šelpti
čia ir tėvynėje vargstan
paremti BALFo pastangas šel
REIKALINGAS
draugų ir giminių laidotuvių atlikti. Komitete įvyko keletas
čius)
Californįjoje
buvo surinkta
Azartiški „Perlo" lošėjai turi vyriausiąjį komisarą saugoti
piant varge atsidūrusius lie
metu jam pagerbti, o dukters pasikeitimų: pirmininkė dr. Al
arti 9,000 dol. Šia proga verta kai kurių keblumų, jeigu pavyk laimėtoją.
Visi JAV-se veikiantieji tuvius.
Teresės Gečienės prašymas bina Prunskienė dėl sveikatos iš
su pagarba paminėti BALFo di
Po renginio atidarymo ir mi
buvo, kad tie pinigai būtų pa aktyvaus darbo pasitraukė, nors BALFo skyriai yra ir dar ilgai
rektorę Alfonsą Pažiūrienę,
naudoti vaikų maitinimui mo dirba tiek pat, kiek ir anksčiau, bus reikalingi, ypač 50 metų rusių BALFo darbuotojų pager kuri savo a.a. vyro Vlado Pa
kyklose, nes a.a. A. Masionis bet dabar ji yra garbės pirminin sovietų nuskurdintiems žmo bimo, BALFo direktorių Centro žiūros, buvusio ilgamečio Los
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus.
pirmininkas Rimtautas Dabšys
buvo mokytojas ir visą savo kė ir stengiasi rasti naujų naš nėms Lietuvoje.
Angeles BALFo skyriaus pir
BALFo siuntos tėvynėje yra ir BALFo direktorė Alfonsą mininko atminimui paaukojo
gyvenimą buvo paskyręs moky laičių rėmėjų. Pirmininkė yra
vertinamos
ir šalpos gavėjai Pažiūrienė kalbėjo apie BALFo 3,000 dol. A. Pažiūrienė8 pavyz
Birutė
Jasaitienė.
Pirmininkė
mai bei lietuvių vaikų auklė
nieko negalėtų padaryti, jei ne būna labai dėkingi už paramą. ateitį ir tikslus, paliesdami ir dys rodo, kad yra veiksmingų
jimui.
būtų komiteto narių, kurie visi Yra daug sugrįžusių iš tremties St. Petersburge, Floridoje, būdų padėti vargstantiems mū
Skubiems siuntiniams AIR CARGO.
Taip yai buvo išsiųsti Vinco
savo pareigas gerai žino ir jas su mūsų brolių ir sesių, daug neseniai vykusį BALFo direk sų tėvynėje, jei mūsų širdys bus
Klovos iš Kalifornijos paaukoti
atsidėjimu atlieka. Komiteto vargstančių ligonių ir vaikų, torių suvažiavimą. Sveikinimo atviros šūkiui „Padėk savo ar
$500 vysk. A. Vaičiui. Pinigai
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui.
sekretorė yra Irena Kairytė. reikalingų visokeriopos mūsų žodį tarė Lietuvos generalinis timui!"
yra skirti Žemaičių Kalvarijos
Albinas Smolinskas, tai nepa pagalbos. Lietuvon siunčiama konsulas Californijoje Vytautas
Vytautas Šeštokas
našlaičiams.
mainomas iždininkas — „fi pagalba teikiama tik nuodug Čekanauskas.
„Lietuvos Našlaičių globos"
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.nansų ministras". Dana Ba- niai išaiškinus, kad ji tikrai yra
Svečiui kunigui iš Lietuvos I R E N O S RAULINAITIENĖS
komitetas įsteigtas prieš dvejus
zienė veda nepaprastai sudė reikalinga.
$ 3 9 . - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi),
sukalbėjus maldą, buvo patiekti
KŪRINIŲ PARODA
su puse metų, pradėjęs darbą su
tingą vaikų — globėjų — rėmėjų
kakava tirpi, vaisių koncentratas,
sausainiai,
pietūs.
Po
pietų
su
įdomia
pro
BALFo
veiklą
vertindama
Los
kelią^dešim" našlaičių, šiuo
kartoteką. Jei ne jos sugebė Angeles lietuviai gausiai atsi grama pasirodė Vyrų kvartetas,
alicjus,mčsos
konservai,
aspirinas,
mult
i
vitaminai.
Los A n g e l e s lietuvių Š v .
metų .remia 442 našlaičius, dau
jimai, tai daug vaikų Lietuvoje lankė į metinį BALFo banketą į bendrą dainavimą įtraukda
$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, §protai,vaisių
Kazimiero parapijos salėje š.m.
giau kaip 20 studentų — našlai
negautų paramos. Dr. Alina gruodžio 10 d. vykusį Šv. Kazi mas ir renginio dalyvius ir tuo
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai,
sausio
14
d.
vyks
Irenos
Rauličių — invalidų ir penkias mo
Domanskienė aiškinasi iškilu miero parapijos salėje. Atsi- sudarydamas malonią nuotaiką.
naitienės meno kūrinių paroda.
kyklas. Kie.kvienam vaikui ieš
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta,
sias problemas tarp globėjų —
Vyrų kvartetas nestinga gerų Atidarymas 12 vai. vidudienį.
koma rėmėjas čia Amerikoje,
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos,
rėmėjų — vaikų. Jūra Galiidėjų, kurias vykusiai įgyven
kuris gali paaukoti $150 me
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai,
nytė-Kredienė, mūsų sekretorė narė specialiems reikalams, dina renginio metu. Kvartetui Visi kviečiami. Parodą ruošia
tams. Tie pinigai yra siunčiami
konservuoti
agurkai,
šokoladas,
aspirinas,
svetimtaučiams. Irena Kazlaus šiuo metu gyvenanti St. Peters- akompanavusi muz. Raimonda Los Angeles Ateitininkai sen
globėjams į Lietuvą keturis karmultivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
kienė veda kartoteką visų burg, FL, ir ten skleidžianti ko Apeikytė po programos buvo ap draugiai.
tuffM&Uose. Studentams ieško
Amerikos rėmėjų, ir juos, kai miteto idėjas. Komitetas yra lai dovanota gražia gėlių puokšte,
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą.
ma rėmėjų atskirai. Tai Lietu
• Visų pamėgtoji kalėdinė
reikia pratęsti globos mokestį, mingas, turėdamas puikią įga o kvarteto dainininkai — bute
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
vių fondas, Standard Federal
giesmė „Tylioji naktis" pirmą
paragina. Nijolė Maskaliūnienė liotinę rytuose — tai Jeanne S. liais šampano.
banko prezidentas David MacChicago, IL 60629
Tel. 312-436-7772
kartą atlikta 1818 m. gruodžio
pagrindinės kartotekos vedėja. Dorr Philadelphijoje. Jinai labai
kiewich ir kiti. Komitetas įkur
daug
rašo
„Bridges"
žurnale
25
d.
Oberdorf.
Austrijoje.
Buvo
perskaitytas
BALFui
Be jos mes pasimestumėme:
tas tam, kad padėtų labiausiai
nežinotumėme, kas ką remia ir apie komiteto veiklą ir našlai aukojusių sąrašas. Vyko ir
apleistam ir vargstančiam žmoLt. Regina Smolinskienė vi čius Lietuvoje, palaiko ryšį ry vertingų laimikių traukimai,
D a r k a r t ą n u ž e m i n t o s s k r y d ž i ų k a i n o s į Lietuvą
gui liwtawroje — vaikui — našlai
siems aukotojams padėkoja ir tuose su ten gyvenančiais lietu kuriuos pravedė pirm. R. Dab
čiui. O tokių vaikų priskaičiuo
viais
ir
lietuviais,
kurie
nekalba
šys ir Bronius Seliukas. Ren
praneša, kad pinigus — paramą
jama net iki 18,000. Prarastą
gavome. Aldona Kaminskienė lietuviškai. Kita labai gera ir
turtą* galima įsigyti ar be jo apryšininkė su Lietuva ir komite darbšti įgaliotinė yra Teresė „Mercy Lift" už pagalbą, per
seiti, bet sunaikintą ir suga
to narė specialiems reikalams. Landsbergienė Washington, siunčiant įvairią labdarą į
dintą žmogų reikia užauginti.
Aldona Šmulkštienė mūsų ko DC, kuri ieško būdų padėti naš
Lietuvą.
Okupantas per 50 metų suge
respondentė. Vanda Prunskienė laičiams ir verbuoja globėjus
bėjo sugadinti Lietuvos žmogų,
savo
apylinkėje.
Komitetas
Komiteto darbai plečiasi,
P a s k u t i n ė išskridimo data — Vasario 29 d.
ir dr. Edmundas Ringus ieško
pakeištrjo galvojimo ir gyvenaujų rėmėjų ir aukotojų, kurių stengiasi įtraukti kiek galima įtraukiant vis daugiau žmonių
ninttrbūdą. Tai rodo ir apleistų
mums labai reikia. Algirdas daugiau pagalbininkų ir naš padėjėjų ir globėjų, ir kad dau
vargstančių vaikų skaičius. Kad
Stepaitis veda ir seka atskaito laičių globėjų, nes, tik bendrai giau galima būtų padėti Lietu
tie vaikai užaugtų gerais lietu
mybę su Lietuva, kuri visada dirbdami, galėsime daugiau vos nuskriaustam žmogui — vai
40-24-235 St.
viais — žmonėmis, reikia jiems
yra labai sudėtinga, verčiant padėti. Komitetas artimai bend kui. Tačiau komitetas ir jo
padėti. O žmogus užauga žmo
D o u g l a s t o n , N Y 11363
dolerius į litus. Laimutė Stepai- radarbiauja ir su kitomis or pagalbininkai nieko negalėtų
gumi, ne vien turėdamas pašto
ganizacijomis,
ypač
su
„Lietu
padaryti,
jei
mūsų
lietuviška
vi
t ienė naujiems rėmėjams išsiun
T e l . 718-423-6161
gę ir duonos gabalą, už visu tai
čia vaikų anketas ir kitas vos Dukterų" organizacija, ku suomenė Amerikoje neateitų į
800-77-VYTI S
yra svarbiau geros šeimos
žinias. Dr Vida Tumasonienė, riai dabar pirmininkauja Marija pagalbą. Amerikos lietuviai yra
meilės šiluma ir priklausomu
Noreikienė. „Lietuvos Duk labai geri ir, kiek jų išgalės lei
terys" yra išsiuntusios labai džia, aukoja bei padeda savo
daug siuntinių į Lietuvą mūsų krašto — Lietuvos — žmonėms!
globojamiems našlaičiams. Taip
Birutė J a s a i t i e n ė
pat komitetas labai dėkoja

TRANSPAK

Pinigai pervedami doleriais.
Sutvarkomi palikimai.

Komercinės siuntos pagal susitarimą.

MAISTO SIUNTINIAI.

N e w York — Vilnius — New York
$ 5 0 0 plius tax F i n n a i r linija

VYTIS TRAVEL

KVIESLYS

I SIUNTINIAI L A I V U
IR AIR CARGO
U«tuvo|*. L*tvJ|oH», Eatljol*
Baltarusijoj*, Ruano)* ir Ukrainoj*

PRISTATOMI TIESIAI Į NAMUS
Mūsų r a s t i n e s
5 2F
447 S Correy Ave,
«*o*«*» R d - .
St Pete Beach, FL 33706
T«l.(&i 3)3*3-7700
639East185mAve,
.

EucM. O H 44119

Warwtak, N Y 1 0 9 * 0
T«I.<814)2S8-6133
Rochester:
(718)232-4111
Prttoburgh
(412)481-8222

ĮJ^.T«!.(21t)481-0011

KUPONAS
SKAITYKITE "DRAUGĄ"
Pateikė sj kuponą ATLANTA IE, INC
ir Jūs gausite nuolaidą siuntimams
labu j Lietuvą

irvtK»<>«.T-»5:x:«»o»*T; H M C .
Mamytė nepriglaudlia, bet broliukas visada Aalia Lietuvos našlaitėliai
Nuotr Jono Dilio

2 7 I V We«t 7 1 Str. < h l m a n . I I . M K . M
(3I2>4.^4-2121
( 8 0 0 ) 7 7 « - S K N U

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės
kartu su
Lietuvių T a u t i n i u Šokių Institutu
kviečia Jus į

X LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ
šeštadienį 1996 m. liepos mėn. 6 d., 1 vai. p.p.
Rosemont Horizon, Rosemont, IL
ir į kitus Šventės renginius

SUSIPAŽINIMO VAKARĄ
penktadienį, 1996 m. liepos mėn. 5 d., 8 vai. vak.
Navy Pier, Grand Ballroom, Chicago, IL
ŠVENTĖS POKYLI
šeštadienį, 1996 m. liepos mėn. 6 d., 7 vai. vak.
Hyatt Regeny O'Hare, Grand Ballroom, Rosemont, IL
Šventės būstinė:
X LITHUANIAN FOLK DANCE FfSTIVAL
2715West71stStreet
Chicago, IL 60629

tel.:(312)737-9 r >04
ū\.: (312) 436-6909

I

•

pakrovimo ar iškrovimo darbai. giausia lanko turtingi klientai. gaminti mažiau dėl žaliavos —
Gruodžio pradžioje šalia Vil koncentruotos gyvulinės tulžies
Didžiausias dienos uždarbis —
niaus „Litezpo" parodų centro trūkumo. To muilo kainos ga
20 lituJAV LB Ekonominių FUIkalų Taryba
Tuo tarpu oficialioje Vilniaus pradėjo veikti per metus pasta mintojai negali didinti, nes
darbo biržoje šiemet kreipėsi tytas didžiausias Vilniuje „su Kainų ir konkurencijos tarnyba
Informacijos Skyrius
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 apie 34,000 žmonių. Viso nedir permarketas" (3,000 kv. metrų) uždėtų baudą.
bančių yra kur kas daugiau — „Promenadas", č i a prekiau
Vilniaus „Universalinė"
tai. 703)471-1711
apie 60-70,000. Lengviausia per jama maisto produktais ir namų parduotuvė, didžiausia mieste,
biržą rasti darbą užsienio kalbų apyvokos daiktais. Šalia parduo rugsėjo mėnesį buvo nupirkta
specialistams, aukštos kvalifi tuvės įrengta 200 automobilių bendrovės „Impar". Nauji savi
kacijos darbuotojams, siuvė talpinanti mašinų stovėjimo ninkai buvo pažadėję vienerius
joms, sunkiausia — elektroni aikštelė. „Promenadas" pri metus parduotuvės darbuotoju
kos, radiotechnikos specialis klauso banko „Hermis" finan neatleisti iš darbo. Tačiau po
programa, Pasaulio aplinkosau tams ir, kaip rašo „Sostinė", sinei grupei. Parduotuvės direk dviejų mėnesių atleido daugiau
P A Š T A S TRUKDĖ
gos fondas ir dalis Lietuvos lėšų. girtuokliams.
TARPTAUTINIŲ
torius Ričardas Vaigauskas ti kaip 500 darbuotojų. „Impar"
PASLAUGŲ TARNYBOMS Jei jėgainė būtų pastatyta vien
kisi, kad mėnesio apyvarta viceprezidentas George Kremer
iš skolintų pinigų, šilumos
sieks 1.5 mln. litų.
B U S VARŽOMOS
teigė „Lietuvos rytui", kad
Lietuvos vyriausybė lapkričio savikaina pabrangtų 2-3 kartus,
NEAPMOKESTINAMOS
darbuotojai, žinodami, kad daug
mėnesį buvo priėmusi nutari rašo „Diena".
PARDUOTUVĖS
jų
vis tiek kažkada atleis,
Telaių bendrovė „Eliuda"
mą, kuriuo nustatė, kad tiktai
visiškai
nustojo domėtis darbu.
pradėjo eksportuoti per mėnesį
Lietuvos paštas turi teise su LAPKRIČIO MĖNESI ŪKIS
,,Verso
žinios"
rašė,
kad
Tada
įsivyravo
netvarka. Todėl,
SMUKO
4,000 medinių kėdžių į Australi
rinkti ir pristatyti laiškus, at
vyriausybė nutarė, jog nuo 1996 ją. Taip pat eksportuoja medžio anot Kremer, savininkai nutarė
virukus bei spaudinius. Muiti
Statistikos departamento duo m. 50 proc. prekių, kuriomis dirbinius į Skandinavų kraštus. išmokėti 6 mėnesių vidutinio
ninkai tada sulaikė per 250
menimis,
lapkritį, palyginti su prekiaujama neapmokestina „Eliudos" savininkai skun atlyginimo dydžio kompensaci
siuntų, kurias gabeno tarptau
spalio
mėnesiu,
šalies pramonė, mose (duty free) parduotuvėse, džiasi, kad darbo daug, o neran jas ir atleisti darbuotojus. Pre
tinės kurjerinių paslaugų tar
turės būti pagamintos Lietuvo
nybos, įskaitant Federal Ex- prekyba ir žemės ūkis vėl patyrė je, o prekiaujančios alkoholi da pakankamai kvalifikuotų kės dabar bus parduodamos su
mažinta kaina, kad tik jų at
press, UPS, DHL ir kitas. Ta nuosmukį. Mažmeninė prekių niais gėrimais parduotuvės tu specialistų.
sikratyti. Iki sekančių metų
apyvarta
per
mėnesį
sumažėjo
Kauno
akcinė
bendrovė
čiau po parą trukusios blokados
rės mokėti žyminį mokestį. Be „Dabartinis pluoštas", pade rudenio vyks pagrindiniai re
daugiau
kaip
7
proc.,
buvo
per
buvo paskelbta amnestija ir
nas Gudelis, JAV firmos ,,Frakurjeriai vėl gabena savo siun vežta mažiau krovinių, ir buvo grances International", kuriai dant Austrijos investuotojams, montai. Investuojamos iš užsie
supirkta trečdaliu mažiau gyvu
rado Italijoje geros kokybės ža nio gautos sumos atsipirks per
tas.
lių, paukščių ir pieno produktų. priklauso neapmokestinamoji liavos ir dabar plečia savo ace 4-5 metus, sako George Kremer.
Kaip rašo „Verslo žinios",
Šalies pramonė pardavė beveik parduotuvė Vilniaus aerodrome tatinių siūlų gamybą eksportui
• Rokiškio mašinų garnyknors ir dėl trumpo dokumentų
pusę proc. mažiau, o be naftos prezidentas, pastebėjo, kad bus į Vakarų rinkas. Tam reikalin la,didžiausia Lietuvoje žemės
ir laiškų sulaikymo kurjerinės
perdirbimo pramonės — kuo ne sunku rasti pakankamai atitin gas investicijas, daugiau kaip ūkio mašinų gamybos įmonė,
firmos ir jų klientai patyrė
kamų lietuviškų gaminių, kurie 5 mln. dolerių.paskolino Euro sudarė su viena suomių įmone
7 proc. mažiau.
nuostolių. Viena Philadelphijos
galėtų sudaryti 50 proc. parduo pos rekonstrukcijos ir plėtros milijono litų vertės sutartį.
bendrovė Aydin Corp. skundėsi
tuvės prekių. Daugiausiai Vil
USP atstovybei Vilniuje, kad „SABINA" TRAUKIASI IŠ niaus aerodrome prekiaujama bankas, vėl su austrų parama, Pagrindinė įmonės produkcija
yra grėbliniai šieno vartytuvai,
rašė „Respublika".
VEIKLOS
dėl sulaikytų siuntų ji pavėlavo
parfumerija, alkoholiniais
kultivatoriai, akėčios ir kiti pa
„Kaunas
plius"
televizijos
laiku įteikti dokumentus Vi
gėrimais ir tabaku. Nerandant
dargai, įmonė bando prasimuš
„Lietuvos
ryte"
rašo
Jadvyga
akcijas
(30-35
proc.)
ketina
pirk
daus reikalų ministerijos orga
l i e t u v i š k ų laikrodžių, par
ti į rinkas Vokietijoje, Pietų
Pekarskaitė,
kad
Kauno
verslo
ti
Lietuvos
Pramonininkų
kon
nizuotam Pasienio policijos in
fumerijos ar pakankamai įvai
Korėjoje, Lenkijoje ir Kali
bendrovė
„Sabina",
ketverius
federacija.
Televizijos
bendrovę
formacijos sistemų įdiegimo
rių tabako gaminių, „teks pirkti
konkursui. Bendrovės atstovas metus sėkmingai dirbusi Lietu 40,000 skirtingų gabaliukų gin „Kaunas plius" šiuo metu valdo fornijoje, įmonė rodė savo gami
pasižymėjęs Kauno EBSW susi nius ir vienoje vykusioje pa
Lietuvoje, Algimantas Zemlic- voje, išparduoda savo turtą ir taro", pareiškė jis.
vienijimas. Pasak „Lietuvos rodoje Kanadoje.
kas, aiškino, kad dėl to visas mažina veiklą. Jau parduotos 9
ryto", Pramonininkų konfedera
pasirengimas konkursui nuėjo degalinės. Bus taip pat par
ŽEMAIČIAI P R A D E D A
Rima J a k u t y t ė
cijos prezidentas Bronislavas
perniek. Projektas buvo vertas duotos kai kurios parduotuvės
AUGINTI
AVIS
Lubys pareiškė, kad televizijos
apie 20 milijonų dolerių. Rei ir automobiliai. Planuojama at
leisti
daugiau
kaip
šimtą
dar
akcijas pirktų jo valdoma trąšų
kėtų tikėtis, kad panašių, kon
T e l š i ų rajono ū k i n i n k a s
buotojų.
Pasak
„
S
a
b
i
n
o
s
"
gamykla „Achema", Alytaus
kurencijos varžomų, nutarimų
valdybos pirmininko Gintauto Vytautas Kondrotas pradėjo šaldytuvų gamykla „Sraigė" ir
ateityje nepasikartos.
Kazlauske, įmonė išveža dalį v e r s t i s avininkyste, rašo Baldų pramonės susivienijimas.
. savo kapitalo į Rusiją, kur ati „Lietuvos rytas". Jis yra vienas Pasak B. Lubio, pramonininkai
JAV BANKAS TRUMPINA darė filialų. G. Kazlauskas skun iš tik kelių žemdirbių, kurie tuo nori savo televizijos todėl, kad • REIKMENYS FOTOGRAFAMS
PASKOLOS LAKĄ
dėsi korupcija ir, kad Lietuvos užsiima. V. Kondrotas turi 230 galėtų geriau reklamuoti savo
IR MĖGĖJAMS
valdžios politika nepalanki ha žemės ir augina 300 avių. prekes ir kritikuoti vyriausybės
Sako,
kad
lietuviškų
avių
vilna
Kaip rašėme anksčiau, Lie verslui.
Daug sutaupysite, pirkdami čia
nutarimus, kurie kenkia pramo
yra dar per šiurkšti. Šįmet iš
tuvos energetikų ir finansi
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
nės ir verslo vystymui.
Baltarusijos Kondrotas atsivežė
ninkų delegacija lankėsi Va
togiu planu atidedant pasi
VERSLAS NESIMUŠA l
Panevėžio „Lietkabelis",
70 švelnios vilnos avių. Jis žada
šingtone derėtis su JAV EXIM
rinktus
reikmenis, ypatingai
VILNIAUS SENAMIESTĮ
pradėti verpti ir pardavinėti vienintelė Lietuvoje laidus ga
banku dėl paskolos Būtingės
progai.
Pilnai
užbaigtų foto
minanti
elektrotechnikos
vilnonius siūlus, kai bandą
naftos terminalo statybai. Pa
nuotraukų aptarnavimas. Ati
Vilniaus vicemeras (ir buvęs padidins iki 1,000 avių ir kai pramonės įmonė, „bus pasiekusi
sak žinių agentūros BNS, EX- finansų ministras) Romualdas
daryta pirmadienį ir ketvirta
dugną ir jau lipa iš duobės" rašo
IM bankas pasiūlė paskolinti Sikorskis, kalbėdamas Lietuvos pagerės vilnos kokybė.
„Respublika". „Lietkabeliui"
dienį vakarais iki 8 valandos.
žadėtuosius 80 milijonų dolerių privataus kapitalo aljanso kole
pagelbėjo
Anglijos
firma
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit
KYLA N A U J I „SUPER
ne 8.5 metų laikotarpiui, kaip gijoje, pranešė, kad netrukus
„Meritlink
Cables
and
Wires",
lietuviškai.
MARKETAI" VTLNIUJE
buvo planuota, o 5 metams. Tuo bus skelbiamas konkursas pa
padėjusi nusipirkti instaliacinių
met aukštas rizikos mokestis, talpoms senamiestyje išsinuo
3314 West 63rd Street
Šį rudenį Vilniuje atidaryti 3 laidų gamybos liniją ir tapusi
dėl kurio Lietuvos delegacija moti ilgesniam laikui, vėliau jas
beveik
pagrindiniu
šios
pro
nauji „supermarketai" (taip šias
Tel. 776-8998
buvo iškėlusi didelį susirū privatizuojant. Tačiau, pasak
parduotuves vadina „Verslo dukcijos užsakovu. Toliau pane
pinimą, sumažėtų nuo 13 proc. vicemero, per paskutinius pusę
žinios"). Buvusiame sandėlyje vėžiečiai dairosi ir į kitas
iki daugiau prieinamų penkių metų niekas nepasikeitė, vers
įsikūrusi „Ekonomija" vilioja Vakarų rinkas, bet tam būtinos
procentų. „Būtingės nafta" lininkai nesidomi senamiesčio
PARDAVIMAS IR TAISYMAS
klientus mažomis kainomis. Čia 7 mln. dolerių investicijos.
generalinis direktorius Vla pastatais ir nėra jokio plano
„Panevėžio m u i l a s " at
prekybinis antkainis neviršija
M I G L I N A S TV
dislovas Gedvilas sakė, jog 5 kaip vystyti smulkų ir vidutinį
10 proc. š i parduotuvė orien sigauna ir dabar per mėnesį
OE/RCA ATSTOVYBĖ
metų paskolos grąžinimo lai verslą.
2348 W. SStli Street
tuota į plonesnių piniginių pagamina tris kartus daugiau
kotarpis patenkintų Lietuvą,
Tel.: 312-778-1488
Kaip rašo ekonomikos laikraš savininkus.
produkcijos, negu praėjusį
nes įdėti pinigai galėtų at
tis „Litas", verslininkai piktino
sausį,
rašo
„Lietuvos
rytas".
Lapkričio pabaigoje dar vieną
sipirkti per 3 metus. Tačiau pri
si būsimuoju Vilniaus pastatų (jau trečią) parduotuvę sostinėje Prie dabar gaminamų 16 lietu
TAISOME
dūrė, kad toks trumpas atsipir
aukcionu, klausdami kodėl tie, atidarė pagarsėjęs Juozas Bud viško muilo rusių netrukus pri SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
kimo laikotarpis galiotų tik
kurie jau įdėjo savo lėšų remon rikis. Jo parduotuves „Pas sidės dar 7 naujos. Visa produk NAS, ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
tada, jeigu per Būtingės ter
tuojant ar restauruojant pasta Juozapą" ir to paties pavadini cija ekologiškai švari. Vienos SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ
minalą būtų eksportuojama
tus, turės juos pirkti komerci mo restoraną bei kavinę dau- populiarios muilo rūšies pradėjo SINTUVUS.
apie 8 mln. tonų naftos per
H. Deckye
nėms kainomis? R. Sikorskis sa
metus (iš Rusijos ar kitų rytinių
Tel. 312-888-8824
kė, kad jei būtų jo galioje, jis
Nemokomas Pirkinu Sqr-n$a<
šaltinių). Kolitas nėra jokių ga
atiduotų praktiškai veltui sena
rantijų, kad toks naftos kiekis
Joseph E. Stanaitis Investment Properties
miestyje griūvančius namus,
bus gaunamas ir eksportuoja
LlcensedRealEstate Brotgr
kad tik jie būtų atstatyti ir ver
mas per Būtingę.
. JUOZAS PAUKSTBUS,
NĮuosovybė
tingai naudojami. R. Sikorskis
gyv Čikagoje. Mko S * * * Ir Kaalmli
taip pat skundėsi, kad Vilnius
• Acreage
• Žemė
ra* K e * 8 t 1 ii Kauno. Atsiliepkite, rasytcita K. KecStas, Ses*Mekte 12,
sunkiai valdomas, ir kad, atsi DAYR>e\s£ACH
•
Business
•
Biznis
AISA
PLANUOJAMA STATYTI žvelgiant į infliaciją, realus
mm,
RORBA
• Residential
• Namai
GEOTERMINĘ JĖGAINE
miesto biudžetas (buvo planuota
400 mln. litų) bus mažesnis nei
Toli Free 1 -600-330-5478 or 1 - 904-428-2412
Jau senokai nustatyta, kad 1994 m. R. Sikorskis priminė,'
VALOMI
Oi Ayrjilritllr;
Q(
vakarinės Lietuvos žemių gel kad Pasaulio bankas skyrė
KILIMUS, BALDUS,
mėse esama karšto vandens tel 200,000 dolerių senamiesčio
GRINDIS IR SIENAS
kinių. Geoterminis vanduo gali studijai, nors į rezultatus jis
J.BUBNYS
KEPYKLA IR DELIKATESAI
būti panaudotas pastatų šildy žiūri skeptiškai.
737-8188
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
mui. 1993 m. buvo parengta ti
Tel. 312-581-8500
riamoji studija statyti geoter
• Lietuviška duona ir raguoliai
T7
minę jėgainę Klaipėdoje, aprū JUODOJI D A R B O RINKA
• Vestuviniai ir įvairus tortai
YVAGNER
VILNIUJE
pinti karstu vandeniu miesto
• Lietuviškas maistas—"catered"
centralizuoto šildymo sistemą ir
MAŠINOS RAŠTINĖMS
• Siunčiame mūsų produktus UPS
„Lietuvos ryto" priedas „Sos
įmones. Neseniai dienraštyje
Parduoda • Taiso • Priedai
Atidaryta 7 dienas savaitėje
„Diena" buvo skelbta, kad tinė" rašo, kad Vilniaus mieste
ir Reikmenys
Pasaulio bankas sutiko duoti veikia kelios nelegalios darbo
Viri
78 metų
KAVINĖ
paskolą lengvatinėmis sąlygo birios. Viena tokių yra Lazdy
patikimas patarnavimą*
350 N . CUffc, Chicago, H eOMO
mis ir padengti dalį išlaidų nuose. Tenai prie laukiančiųjų
TYPEVVRITERS • COPIERS
Tel. 312-644-7750
jėgainės statybai. Viso statybai retsykiais privažiuoja darb
FAX • CALCULATORS
Kepyklos produktai ir užkandžiai
BAKFfCĮKMf.!
reikėtų apie 18 milijonų dolerių. davys ir pasiūlo darbą vienai ar
8810 S. PtitaoM Rd.
miesto centre
Kiti numatyti finansavimo šal kelioms dienoms. Dažniausiai
Tel. (312)881-4111
Savaitgali uicUryta
tiniai būtų: Europos PHARE sunkus Fizinis darbas statybose.
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ŽVILGSNIS I LIETUVOS
EKONOMIJĄ

MARQUFTTE
PHOTO SUPPLY

C L A S S I F I E D GUIDE
REAL ESTATE

REAL ESTATE
OAKLAWN
REALTY
62S3W.9S8t
Oek Lawn, H-60453

GREIT
PARDUODA

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
BUDRAIČIUI
Bue.7QMM.7000
Fsx70M»-70O6

RE/MAX
REALTORS
(312) 588 5969
(708)425-7181

Rea. 312-77*3871
Paa*7 31M0M907

RIMAS L STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS komptuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių. įkainavimas veltui
» Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir lemą
• Pensininkams nuolaida

S.CCCNT MALTY. INC.
S26S West 95th Streat
O * * Lawn. IMnpie 60463
R*>* Tne a l i t i i H I
HPejaleS* »H^P^W**^' •

• • •

R e * . 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir•kime ir pardavime, mieste ir
.•priemiesčiuose.

KMKC1K KALTOtS
7922 S. rutaati tri.
. . i e U . 43*5 S. Ardus Ave.

DANUTĖ

MAYER

284-1900
Kauno lanaoieUyje parduodamas 2
mlef. butas su patogumais, antrame
aukšte Laiptinėje tik 2 M Galimas ir abiem,
butų pirkimo variantas Bt kaina $30.000.
Skambinti Kaunas, 011-370-7-22-33-S4
nuo S vai. p.».

jei norne parauon ar ptrKu namus,
*****
I PeaeH May ar. Ji prota*>S^wt^Jaaei

8>et4h«L*MV*Bl ar

patarnaus. Įkainavimas veltui

MAMEFOVttU 4 ASSOCIATES, INC, REALTORS*
FETTBt KOMES AND GAIDENS*

•

6505GulfB»vd
StP«teB»ch,Fl. 33706
CX6«: (813) 3*0-2727
Toli Free (800) 3S2-7375
F « (813) 360-3626
Res (813) 360-2329

«H,
JOSEPH A. MIEŽELIS
REALTOR*

H

•fifcSJ

A

FORRENT

IEŠKO D A R B O

FOftRCNT
lojemes ae4iieesaee e
1 mieg. butas 67 & Kedzte
apyl. $355 į mėn. • „tecurity". Tel.
312-778-0418.

Iftn
Tel.

312-928-1782

POR S A L E
HELPVMNTED
Parduodu autonioMIL
Mercury Topaz '86, 4 durų.
Kreiptis: t44. 312-254-8408

smilaus prižiūrėti pensininką ir
padėt namų ruošoje. Kambarys ir
alga. Kalbėt lietuviškai ir angliškai.
Tai 818-884.2823.

MISCELLANEOUS

•LBKTR08
rvUMMAJ - PATAISYMAI
Turtu Chicsoos rr*e*to Mdkną. Dirbuif užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-778-3313

KLAUOUUS

rte padėti moteriai namų ruošo
je ir gyventi kartu. Atskira* kam
barys su vonia. Kreiptis.
tai.418-931-2111,
Žinute galite palikti lietuviškai

rumnm*

MffOlaoaftJO, NAMU, SVBKATOS,

S I Ū L O M I DARŠUS!

m GYVYBES D U A U D S I A S .

AgantBsFrsnkZapoHsirOff Mgr
Auka* S. Karts kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
320»VjWe*t96tn Street

Gail. seserų uauojSfrmi, kon>
panijonems ir namų ruoėos dar
bininkėms. Galima gyventi kartu arba atvykti į darbą ir išvykti.
Kreiptie:
>

Tel (70fl) 424-8654
(312)81 ~

AflCar*

3

J K S CONSTRUCnON
„Shingie" stogai ir visų rūsių
apkalimai (siding): medžio, aluminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. J a n k a u * * * * ,
teL

katamas
atliekami cemento, ,.pk*noing" bei kt
namu. vidaus ir išores remonto darbai.
ai2-rt7-itts

Ta*. 312-738-7900

Turi turėti tavo autiskimo prie
monę. Susidomėjusios skambinM*

RENATA'S DOMESTK
FLACEMENT ACENCY
Positkms jv*iUbk? runniev houseWwprr« for F.nftlnh spraking womm
CM: M2-2M.7247

.-•• .-

i

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. sausio mėn. 6 d.

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA
2711 VVaat 7 1 * StrMt, Chicago. Illinois 60629
912/476-2665 • Fax 312-4364600

A.tA.
MARIJA KERELIENĖ

PATIKRINKITE SAVO „SOCIAL
SECURITY" ra KITUS ĮVAIRIUS
ĮMOKĖJIMUS
Dirbantiems i i algos išskaito
„Sočiai Security" mokėjimus,
įvairius draudimus, pensijas ir
pan. Setas kuris gale metu
patikriname tų mokėjimų su
mas, dažnai net ir nepažiūrime
į gautus įvairius mūsų pensijų,
draudimu pranešimus, tikime,
kad viskas sąžiningai ir atsa
kingai sumokama ir užrekorduojama. Tačiau taip nėra, ypač,
kai žmonės dažnai keičia darbus
ir pranešimai į „Soc. Sec."
įstaigą ateina iš įvairių vietų.
Ten esančiai raštininkei jūs
esate tik kažkoks numeris ir
kartais padaromos klaidos
kurių, jei jūs pats neseksite,
niekas nepastebės, arba paste
bės, kai bus per vėlu. Geras
pavyzdys: ponas Meyer uždirb
davo per metus 50,000 dolerių,
pardavinėdamas namus. Atsiti
ko nelaimė, jį sužeidė sunkve
žimis, ir j i s turėjo keletą
nugaros operacijų. Dabar jis
labai sunkiai verčiasi, gali savo
nuomą užsimokėti, tik savo 80
metų amžiaus motinai pade
dant. Nors „Soc. Sec." adminis
tracija sutinka, kad Meyer
nugaros problemos padarė jį
negalinčiu dirbti — invalidu, bet
jis negauna „Soc. Sec." inva
lidumo pensijos. „Soc. oec.
neturi jokiu 3 metų duomenų iš
1970-jų metų, kada Meyer sako
si dirbęs ir mokėjęs „Soc. Sec."
mokesčius. O be tų 3 metų duo
menų Meyer neturi užtenkamai
išdirbtų „Soc. Sec." ketvirčių,
kad galėtų gauti invalidumo
pensiją. Meyer, dabar 53 metų
niekaVU* nesirūpino patikrinti
savo „Soc. Sec." įmokėjimų, kol
neprašė invalidumo pensijos.

darbovietes, klaidos gali didėti,
kai jūsų darbo istorija darosi
komplikuotesnė. Pvz., vieno di
delės bendrovės vadovo vienerių
metų duomenys „Soc. Sec."
įstaigoje dingo ir rodo, kad jis
per tuos metus nieko neuždirbo,
nors jo tų metų uždarbis buvo
gerokai daugiau nei 100,000 do
lerių. Riziką dėl jūsų darbo
istorijos duomenų padidina tai,
kad firmos paprastai rečiau lai
ko duomenis tų darbininkų, ku
rie paliko darboviete, negu pas
juos dar dirbančiųjų, ypač jei
buvę darbininkai nėra įjungti į
bendrovės pensijų planus. „Soc.
S e c " viršininkai sako, kad klai
dos nėra dažnos, netikslumai
„Soc. Sec." pranešimuose yra
reti, bet pasitaiko. Jei klaidos
pasitaiko, jos gali sumažinti vi
sam gyvenimui gaunamą „Soc.
S e c . " pensiją j a m , ar jo
žmonai/vyrui, ar jo šeimai.

Labdaros vakare „Seklyčioje" pernai gruodžio 9 d. (iš kaires) — programos atlikėjai solistai
Margarita ir Vaclovas Momkai ir JAV LB Krašto valdybos pirm Regina Namšiene.
Nuotr. Zigmo Degučio

kykite šiltu (bet ne karštu) savo automobilį nuo pavogimo.
laidytuvu, vis pakeisdami rudą Yra sakoma, kad nuo profe
Praėjus švenčių laikotarpiui, popierinį maišą, kol visas vaš sionalaus vagies negalima nie
ko apsaugoti, jis visuomet suras
svečiams, priėmimams, poky kas bus sugertas.
Staltiesė sulieta su raudonu būdą pavogti tai, ką nori. Bet
liams, reikia išvalyti namus ir
grąžinti juos j normalaus gyve vynu. Ištempkite staltiese ir iš apsunkinti vagiui darbą mes
nimo vėžes. Svečiai — maži ir aukščiau pilkite verdantį van visada turime pasistengti. Štai
dideli — ne iš blogos valios, denį ant tos vietos, po to nusau keletas patarimų iš „National
Insurance Crime Bureau":
dažnai palieka namuose dėmių sinkite. Dėmė pranyks.
Dėmės ant medinių baldu.
ir nešvarumų. Keli patarimai
1. Maždaug 13% pavogtų au
Sutriuškinkite riešutą ir su jo tomobilių būna dėl to, kad
kaip tai pašalinti:
perpjautu branduoliu smarkiai savininkas pamiršo automobilio
Ir klaidos, pvz., firmos maši
Kai kurie svečiai rūko ir, trinkite tą vietą, kuri sugadin raktus pasiimti su savimi —
ninkė rašydama gali sukeisti du jiems išėjus, visas namas kelias ta. Riešuto branduolio alyva pa paliko juos automobilyje.
„Soc. Sec." numerius, arba dienas „kvepia" nemaloniais ta naikins medyje dėmę.
2. Nuvilkimai sudaro 10% vi
v i e n o asmens ,,Soc. Sec." bako dūmais, tą pašalinti galite,
sų
pavogtų automobilių. Pasta
Dėmės ant j ū s ų sidabro.
numerį užrašyti kitam, tas gali sumirkę kelis rankšluosčius
tydami
automobilį, apsukite
Prieš padedant sidabrinius
labai lengvai ir visai nekaltai acte ir išmėtė juos savo namuo
priekinius
raktus aštriai į kairę
daiktus iki kito vartojimo,
atsitikti, ir jūsų mokami pinigai se. Ateityje patariama j peleni
ar
dešinę
ir įjunkite rankinį
panaikinkite dėmes. Sudėkite
eis kito žmogaus kreditan.
stabdį,
tas
sudarys sunkumų
nes įpilti „cat box litter". Tai sidabrinius daiktus į didelį
Moterims pasitaiko klaidos padeda užgesinti cigaretes ir dubenį, pripiltą vandens, įpil jūsų automobilį nuvilkti.
dažniau nei vyram. Moterų pa sugeria nemalonų tabako kvapą kite vieną šaukštą druskos,
3. Kai paliekate mašiną,
vardės keičiasi, joms ištekėjus ir tuomet niekada nesijaučia ta vieną šaukštą kepimo sodos ir įjunkite pavojaus signalus, jei
ar išsiskyrus ir, jei oficialiai, bako kvapo namuose.
į meskite porą gabaliukų aliumi juos turite.
raštu nepranešami „Soc. Sec."
4. Niekada nepalikite įvairių
Ž v a k i ų v a š k u a p i p i l t a s nio popieriaus. Palikite visa tai
įstaigai tie pakeitimai — padaro kilimas. Ant tos vietos, kur stovėti apie valandą laiko. Dė pirkinių bei kitų daiktų ant
mos klaidos. įvairiose profesi papiltas vaškas, padėkite rudą mės išnyks nuo sidabro ir jos automobilio sėdynės ar matomo
jose įvairuoja klaidos, kaip pra popierinį prekių maišą ir brau- atsiras ant aliuminiaus popie je vietoje. Tas gundo vagį juos
neša „General Accounting"
riaus. Po to sidabrą nuplaukite pasiimti.
rastinės. Pvz., sako, kad įvairių nėra klaidų jūsų „credit report" karštu vandeniu, ir nušluostyki
5. Sumažinti galimybę tapti
kontraktorių raportuose rasta 4 arba norite žinoti , ką jūsų te su minkštu šluostuku. Jūsų „carjacking" auka, važiuokite
klaidos ir 100 pranešimų, o že automobilio draudimo agentas sidabras bus gražus — be dėmių vidurine gatvės ar greitkelio
mės ūkio darbininkų atveju ras gali žinoti apie jūsų vairavimą, kitam naudojimui.
linija.
Ir toks paprotys — netikrinti ta, kad padaryta klaidų vienam jūs turite dvi galimybes: jūs
6. Nestatykite automobilio
— yra tipiškas. Daugumas žmo iš penkių. Gal dėl to, kad žemės galite rašyti pats, arba prašyti,
nuošalioje vietoje, toli nuo
JŪSŲ AUTOMOBILIS IR
nių neprašo ,,Soc. S e c . " ūkyje dirba daug nelegalių dar kad tai atliktų specialios
pirkimo centrų, motelių ar
VAGYS
pranešimų, kurie parodo jų dar bininkų. Dėl visų šių, priežasčių įstaigos. Viena tokių įstaigų yra
pastatymo aikščių.
bo istoriją, įmokėjimus ir gali- dirbantieji reguliariai turėtų „Privacy Guard" 800-374-8273,
7. Įrėžkite savo mašinos ID
Šiais laikais vagys yra taip
nratt gauti „benefits", nors „Soc. tikrinti savo „Soc. Sec." rekor kuri susumuoja jūsų „credit
numerį tokiose vietose, kurios
išsilavinę vagysčių metoduose,
Sec." administracija siunčia dus. Ateityje tas bus lengva report" duomenis, gautus iš
yra sunkiai randamos. Taip bus
pranešimus visiems, kurie už padaryti. Šiais metais „Soc. trijų pagrindinių kredito įstaigų kad sunku visiškai apsaugoti lengviau atpažinti jūsų automo
pildo specialią blanką, gauna Sec." administracija pradėjo au į vieną lengvai suprantamą pra
bilį, kai po pavogimo bus
mą, skambinant 800-772-1213. tomatiškai išsiuntinėti meti nešimą ir papildo jį kas tris apie jūsų vairavimo duomenis. surastas.
Finansiniai planuotojai jau se nius pranešimus žmonėms, kurie mėnesius naujais pranešimais. Jums tai gali kainuoti nuo
8. Palikite paslėptą savo
niai pataria dirbantiems tikrin yra sulaukę 60 metų ar dau Taip jūs galite lengvai sekti vieno iki dešimt dolerių.
vizitinę kortelę ar adresą po
3. Sveikatos informacijos
ti jų „Soc. Sec." duomenis kas giau, ir kurie dar negauna „Soc. pasikeitimus. Ši įstaiga už pir
automobilio kilimėliu, ar po
biuro
pranešimas — „Medical
Sec."
pensijos.
0
1
9
9
9
metais
tie
trejus metus. Šis patarimas ga
mus tris mėnesius neima pini
sėdyne, ar įmeskite pro lango
lioja ir dabar. Dirbantieji turi pranešimai bus siuntinėjami gų, po to jūs turite mokėti 49 information bureau report". Nu plyšį į durų vidų. Tuo būdu
būti dabar dar atsargesni, negu kasmet visiems, kurie yra su dolerius metams. Per tą, trijų siųskite savo pavardę ir adresą policija galės pavogtos mašinos
bet kada. Nors Kongresas yra laukę 25 metų ar vyresni.
mėnesių bandymo laiką jūs P.O. Box 105, Essex Station, savininką lengviau surasti.
palengvinės taisykles, pagal,
galite užsisakyti visus pra Boston, Mass., 02112. Jūs
9. Ant lagaminų naudokite
kurias dabar lengviau ištaisyti
nešimus, kad žinotumėte, ar tas gausite klausimų lapą, kurį tu savo darbo ne namų adresą, kad
Kaip patikrinti kitus jūsų
rėsite grąžinti su aštuonių
padarytas rekordų klaidas dėl
patogumas vertas pinigų.
asmeninius duomenis
išsaugotumėte privatumą ir ne
dolerių čekiu.
uždarbio duomenų, dirbantieji
duotumėte savo adreso vagims.
O čia pateikiame, kaip jūs
Naudotasi medžiaga iš „Chi
turi skaitytis su faktu, kad,
Amerikoje yra labai svarbu g a l i t e
patys
pasirūpinti
Paimta iš „State Farm" drau
pagal mokesčių įstaigų taisyk turėti gerą „kreditą". Jei jūsų reikiama informacija, išlei cago Tribūne'' (Your Money dimo brošiūros.
1995.6.29).
les, darbovietes gali panaikinti kreditas blogas, jums bus sunku džiant kuo mažiau pinigų:
Aldona Šmulkštienė ir
Aldona Šmulkštienė ir
dirbančiųjų darbo duomenis po gauti įvairias, dideles ar malas,
1. „Credit report" — kredito
Birutė Jasaitienė
Birutė Jasaitienė
trejų metų. Ir jei darbdaviai tai paskolas, niekas jumis nepasiti
įvertinimas. Parašykite trim pa
padaro, o „Soc. Sec." įstaigoje kės. Kartais ir čia yra padaro
grindiniams „credit bureaus»ir
padaroma klaida, dirbantieji ga mos klaidos, sumaišomos pavar
paprašykite savo „credit report"
li neturėti pakankamai įrody dės ar kito blogi mokėjimai, ar
kopijos. Tai kainuoja 8 dol. iš
mu, kad „Soc. Sec." ištaisytųjų nemokėjimai, yra įrašomi į jūsų
Equifax (P.O. Box 105873, At
uždarbio duomenis.
kredito raportą.
lanta, GA 30348; telef. 800Kai dirbantieji dažnai keičia
Jeigu jūs norite patikrinti, ar , 685-1111) ir Trans Union (P.O.
Box 390, Springfield, PA 19064;
telef. 610-690-4909). Jūs galite
Mirė 1995 m. rugsėjo 2 d. ir buvo palaidota rugsėjo 6 d.
gauti vieną pranešimą metuose
ORTOPEDIJOS SKYRIUS
Holy Cross kapinėse, North Arlington N.J., šalia savo vyro
nemokamai iš TRW (P.O. Box
Jono Savicko ir dukters Evelinos Brazinskienės.
2350, Chatsworth, CA 91313;
Nuoširdžiai dėkojam visiems giminėms, draugams ir
telef. 800-682-7654). Duokite
pažįstamiems ui dalyvavimą laidotuvėse, gėles, prisiminimą
tikslią pavardę ir adresą pa
šv. Mišiomis, už aukas „Lietuvos Vaikų Vilčiai" ir už
skutinių penkerių metų, gimi
išreikštas užuojautas artimiesiems.
mo datą, „Soc. Sec." nr.,
Nuliūdę duktė Regina, žentai Vytautas ir Algirdas,
telefono nr., darbdavio pavardę
anūkai, proanukai ir gimines Lietuvoje.
ir pasirašykite. Pridėkite savo
tapatybės įrodymo dokumentą,
pvz. vairuotojo leidimo kopiją.
Jei neseniai jums buvo ne
duota kredito, turite teisę gauti
A.tA.
nemokamą pranešimą iš kiek
vienos anksčiau minėtos įstai
VLADUI DARUI
gos, bet turite pridėti ir kopiją
to laiško, kuriame rašoma, kad
mirus, jo žmonai DANUTEI DARIENEI ir artimie
jums kreditas neduodamas.
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu
Amsrlkiselų gydytojų visHo —ta aaatarlakrą Ugeninsįs Vilmoj* prt« orto2. Pranešimas apie jūsų vai
liūdime.
padrjoe akyliam, įruošto „Lietom* Vaikų vUttee" orgaatsacttoa pastangomis,
ravimą.
Rašykite
ar
nueikite
į
matom* dr. A. čapulį (kairėje), lydėjusi amerikiečius, Elena Oervickien*,
Antanas ir Veronika Kriščiūnai
„Lietuvos Vaikų rinite" komiteto pirm. Lietuvoje ir dr. K. Seniuk*, „Lietu vietinį „Department of Motor
Vehicles'*
ir
prašykite
kopijos
vos Vaiku vilti**" chirurgą Lietuvoj*.
PO ŠVENČIŲ

PADĖKA

A.tA.
SOFIJA SAVICKIENĖ

Gyveno Chicagoje, Gage Park apylinkėje.
Mirė 1996 m. sausio 4 d., 10:30 vai. ryto sulaukusi 99
metų.
Gimė Lietuvoje, Kretingoje. Amerikoje išgyveno 47 m.
Nuliūdę liko: duktė Rūta Jautokienė, žentas Viktoras,
anūkai: Raminta su vyru Curt ir Paulius; sūnūs: Alfonsas,
marti Jolanda, anūkės: dr. Vilija ir Svajonė; Albertas, marti
Irena, anūkai: dr. Jovita su vyru Raymond, proanūkas Lukas;
Gintarė au vyru Kurt, proanūkai — Aleksandras, Andrius ir
Petras; Dainė su vyru Dovydu ir Albertas, Jr. su žmona Lile;
brolis Vincas Borumas su šeima Lietuvoje.
Velionė buvo žmona a.a. Jono.
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir Lietuvių Saulių
sąjungai.
Velionė pašarvota sekmadienį, sausio 7 d. nuo 2 iki 9 v.v.
Petkus Maiųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St
Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 8 d. Iš laidojimo namų
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv.
Mišios už veliones sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Sv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gėlių prašoma aukoti labdaros organizacijoms savo
nuožiūra.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: duktė, sūnūs, žentas, marčios, anūkai, pro
anūkai, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

UETUV1Ų LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
24veJ.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
a n d EUDEIKIS FUNERAL H O M E
B R I G H T O N PARK 4330 S. C A U F O R N I A AVE.
T O W N O F LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVYEST MGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL PHONES
1-706-974-4410

PETKUS * S O N
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W .71 ST
CICERO 5940 W. 35 ST
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (Ar DERBY RD.)
EVERCREEN PARK 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONWIDE TOLL FftEE (nemokamas) Tel. 1-M0-994-76O0

KAIRYS BALTIC EXPEDITING
Greitai ir garantuotai pristato dolerius gavėjui
| rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą.
4% iki $2400.00 — 3% virš $2,000.00
Siunčiama suma
$
Paslaugos 4 ar 3%
$
Pristatymas i rankas
$
12.00
VISO
$
Siuntėjas.

Tel..

Gavėjas.

TeL.

Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:
Genei-Vytui Kairiams, 517 Fndtland Rd. Stoncy Creek, Ont,
CanadaLSE 5A6 tel 905-643-3334.
"Pristatome Lietuvoje sudarytus maisto paketus.
*Mss galime palydėti Ju» važuojant JLietuvą apsigyventi arba tik lankytis.

i

Regėjimas kiekvienam žmo
gui yra labai svarbus, todėl
reikia pasistengti, kad akių
šviesa kaip galima ilgiau vi
siems tarnautų. Šv. Kryžiaus
ligoninėje šeštadienį, sausio 27
d., nuo 10 vai. r. iki 2 vai. p.p.,
„ S a u l u t ė s " , Lietuvos vaikų bus atliekamas akių patikri
globos būrelio susirinkimas nimas (nemokamas), ieškant
bus ketvirtadienį, sausio 11d., kataraktų, glaukomos ir kitų
7:30 vai. vak., Pasaulio lietuvių ligų. Taip pat bus pokalbiai apie
centro, Lemonte, konferencijų tinkamą akių bei regėjimo
kambaryje. Kviečiami ir visi, priežiūrą. Toks patikrinimas
norintys dirbti, kad bent trupu ypač svarbus žmonėms, sulau
tį palengvėtų gyvenimas našlai kusiems daugiau kaip 60 metų
čiams, invalidams vaikams ir amžiaus, arba s e r g a n t i e m s
daugiavaikėms šeimoms Lietu cukralige. Pasižymėkite sausio
voje.
27 datą savo kalendoriuje ir
Rytoj — sekmadienį, sausio 7 pasitikrinkite akis Šv. Kryžiaus
d. — Švč. M. Marijos Gimimo ligoninėje (2701 W. 68th St.,
bažnyčioje 10:30 vai. ryto šv. Mi Chicago). Daugiau informacijų
šių metu galėsime dar kartą iš galima gauti, paskambinus tel.
gyventi Kalėdų džiaugsmą, be 312-471-8600.
klausant parapijos choro (vad.
muz. Antanas Linas) kalėdinių
Vyresniųjų centre, „Sekly
giesmių, taip pat instrumen- čioje", sausio 10 d., trečiadienį,
talisčių Rimos Polikaitytės ir 2 vai. popiet, kalbės kun. An
Lindos Valeckytės, solistų tanas Saulaitis, SJ. Bus ro
Genovaitės Mažeikienės, Mar domos įdomios skaidrės — ma
garitos ir Vaclovo Momkų. Prie tysime Lietuvos, Ispanijos ir
vargonų — muz. R i č a r d a s Olandijos vaizdus. Padraugausi
Šokas. Tai prasmingas būdas me ir papietausime k a r t u . Visi
užbaigti Kalėdų laikotarpį (rytoj kviečiami ir laukiami įdomiai
yra Trijų karalių šventė). Kvie praleisti trečiadienio popiete.
čiami visi lietuviai.
Atvykite!
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
S v e i k i n a m e lituanistines
mokyklas, po Kalėdų ir Naujų
metų atostogų vel sugrįžusias j
šeštadienių kasdienybę semtis
žinių apie savo lietuvišką kilmę,
tėvynes meilę ir kultūrą. Lin
kime sėkmingai užbaigti šiuos
mokslo metus!
L i e t u v o s vyčiu Vidurio
A m e r i k o s apygardos 36-tasis
metinis banketas, paminint
Lietuvos nepriklausomybę ir
įteikiant specialų žymenį nusi
p e l n i u s i a m lietuviui, b u s
vasario 4 d., 4:30 vai. p.p., Martiniąue pokylių salėje, Evergreen Park, IL. Šį kartą bus
pagerbta Ateitininkų federacija,
o žymuo įteiktas jo vadui Juozui
Polikaičiui. Jau galima rezer
vuoti vietas, skambinant Julie
Zakarka 708-425-5015.

Ateitininkų dabartinės
v e i k l o s n u o t r a u k o s , ypač
jaunimo, reikalingos šeštadie
niniam ..Iš Ateitininkų gyveni
m o " puslapiui „ D r a u g e " .
ALTo Čikagos skyriaus val
Nuotraukas siunčiant, prašoma
dybos
ir tarybos posėdis šau
pažymėti, kad jos skiriamos
kiamas
sausio 11 d., ketvirta
ateitininkų skyriui.
dienį, 5 vai. popiet, Centro
Lietuvos vyčių 112 kuopos patalpose (Balzeko Lietuvių
pirmasis šių metų susirinkimas kultūros muziejuje, 6500 S. Pušaukiamas antradienį, sausio 16 laski Rd.).
Dail. Prano Domšaičio pa
d., 7:30 vai. vak., Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. Visi roda, vykusi Lietuvių dailės
kuopos nariai
kviečiami muziejuje, Lemonte, uždaroma
šį sekmadieni, sausio 7 d.
atvykti

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore
darni tikrai kokybiškai išversti
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikietiškąją NTSC ir atvirkščiai,
kreipkitės į INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO,
3533 S. Archer Ave., Chicago,
IL 60609. Tel. 312-927-9091.
Sav. Petras B e r n o t a s .
(sk)

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

NAUJI METAI
DRAUGO FONDE
Liaudies išmintis sako, kad,
jei sekasi per pirmąsias Naujų
metų dienas, — seksis per visus
metus. Pirmoji 1996 metų dar
bo diena į Draugo fondą atnešė
tūkstantį dolerių. Antroji diena
— vienuolika šimtų. Prie jų
malonūs skaitytojų laiškai su
geriausiais linkėjimais Draugo
fondui. Jei prie laiškų nebūtų
stambesnių čekių, neišsipildytų
ir tie linkėjimai pasiekti mili
joną. O jei tiek linkėjimų su
čekiais atneš kiekviena 1996
metų diena, — iki milijono liks
tik mažas šuolis metų gale.
Gera Naujųjų metų pradžia
teikia d a u g vilčių, kad su
parama Draugo fondui atsilieps
ir tie „Draugo"' skaitytojai, ku
rių nesulaukėme praėjusiais
metais. Su jų pagalba, ant tvir
tų investavimo pagrindų sto
vintis Draugo fondas, per 1996
metus vėl išaugins šimtus tūks
tančių su naujų garbės narių,
narių ir rėmėjų įnašais.
Žengiant pro Naujų metų var
tus (pagal vyr. redaktore Danu
tę Bindokienęi į Draugo fondą
su naujais, ar papildomais įna
šais, tuos vartus laikysime
plačiai atvertus visiems, vi
siems, kuriems rūpi spausdinto
lietuviško žodžio išlaikymas.
Per tuos vartus kviečiame visus
užsukti į Draugo fondą, susi
pažinti su jo nariais ir rėmėjais.
Sustoti prie Draugo fondo gar
bės narių lentos ir pažiūrėti į
vardus bei pavardes tų didžiųjų
mūsų vienintelio dienraščio
mecenatų, kurie lieka pavyz
džiu m ū s ų ir ateinančioms
kartoms.
Sėkmingai pradėję 1996 me
tus, sėkmės linkime ir visiems
Draugo fondo nariams, rėmė
jams, su gilia padėka už Drau
go fondo auginimą.
Naujų metų įnašai

(sk.)

x A.a. Algio D a n t o s atmi
nimą pagerbdami, George ir
Susan Dūda iš Huntington Valley, PA, atsiuntė $50 Lietuvos
Visų laukiamas bet kokio lietuviško renginio įvykis: laimėjimo bilietėlių našlaičiams. Reiškiame užuo
traukimas. Bėjo neapsiėjo ir Labdaros vakaras „Seklyčioje" pernai gruodžio jautą velionio giminėms, o
9 d. Iš kaires: Kostas Dočkus. Antanas Valavičius ir Elena Sirutiene.
aukotojams dėkojame! „Lietu
N'uotr. Zigmo Degučio vos Našlaičių globos" komi
tetas.
x „Saulutė", Lietuvos vaikų
x Dalia ir Rimvydas J a k a i ,
(sk)
Norristown PA. kurie jau remia globos būrelis, dėkoja už a u k a s
našlaiti Lietuvoje, pratęsdami padėti našlaičiams, beglobiams
x Tragiškai žuvusio rašyto
paramą ateinantiems metams, vaikams, vaikams su negalia ir jo, poeto a.a. Vaidoto Daunio
a t s i u n t ė $150. Dėkojame! gausioms šeimoms Lietuvoje: šeimai, likusiai žmonai su ma
..Lietuvos Našlaičių globos" Barbara Boerner $25; dr. Austė žais penkiais vaikučiais, kurių
komitetas, 2711 W. 71 St., ir dr. Mindaugas Vygantai $25 amžius nuo 11 metų iki 6 mėn.,
a.a. Onos Kavaliūnienės atmi
Chicago. IL 60629.
dar vieną mėnesį tęsiamas aukų
fsk) nimui; anoniminė geradarė $20; rinkimas.
dr. Austė ir dr Mindaugas
Norintieji padėti nelaimės iš
x Vilniaus Styginis k v a r  Vygantai $475. Labai ačiū!
tiktai
šeimai, aukas prašome
t e t a s atliks programą sekma „Saulutė", 419 Weidner Rd.,
siųsti:
Lithuanian R o m a n
dienį, sausio 28 d., 12:00 v a i . Buffalo Grove, IL 60089, tel.
Catholic
Charities, INC, c/o
p.p. tuoj po 11:00 vai. Mišiųj 708-537-7949, 708-541-3702,
DRAUGAS
4545 W. 63rd St.,
Lietuvių dailės muziejuje Le- TAX ID# 363003339.
Chicago IL, 60629.
mont. IL. Pajamos skiriamos
(sk)
(sk)
varganiems vaikams Lietuvoje.
x Dėmesio 1996 m. gimna
Koncertą ruošia „Saulutė",
zijos abiturientų tėveliai! Šau
Lietuvos vaikų globos būrelis.
kiamas susirinkimas abiturien
(sk;
tų pristatymo pokylio ruošai ap
tarti. 1996 m. s a u s i o mėn. 14
Advokatas
d., Pasaulio lietuvių centre.
GINTARAS P. ČEPĖNĄ
Lemonte 'posėdžių kambaryje)
2MD W 0 SL, Chicago. IL 60629
12:15 v. p.p. Laukiame visų!
M 11-312) 770-5162

]

KUR PRALEISTI SENATVĘ,
NETURINT SANTAUPŲ
Mes, lietuviai, turime būti dė dą „Gardens N u r s i n g Center"
kingi Dievui, kuris, matydamas (2829 S. C a l i f o r n i a Bldv.,
mūsų tautos tragediją, artėjant Chicago). Šioje prieglaudoje
žiauriam komunizmo siaubui, gyvena apie 10-12 lietuvių
sudarė sąlygas nemažam mūsų senukų, kurie, atlikę tam tikrus
būriui patekti į Ameriką. Čia formalumus su vietine valdžia,
atvykę lietuviai, vieni pas gimi čia gyvena už pensiją. Aplamai
nes, kiti pas pažįstamus, gana p r a g y v e n i m a s p r i e g l a u d o s e
greitai įsikūrėme, įsijungėme į Amerikoje yra labai brangus, ne
organizacijas, parapijas, sukū visur vienodai, bet daugumoje
rėme daug fondų, lituanistines — 2—3,000 dol. per mėnesį. Ką
mokyklas, kurios suklestėjo gi turi daryti žmonės, kurie
dėka pasiaukojančių lietuvių tokių s a n t a u p ų neturi? Mes
kalbos mokytojų.
džiaugiamės, kad turime Socia
Daug ką mes sujungtomis linių reikalų skyriaus darbuoto
r a n k o m i s p a d a r ė m e , išau jas Birutę J a s a i t i e n ę ir Aldoną
ginome lietuviškas šeimas, ne Šmulkštienę, kurios „Draugo"
visų laimė buvo vienoda, ne visi dienraščio Socialinių reikalų
galėjome susitaupyti tūkstan skyriuje teikia vertingus pata
čius senatvei. Daug kam iškyla rimus šiais klausimais. Ne visi
klausimas, kur dėtis, sulaukus prieglaudų senukai yra „biedsenatvės ir neturint santaupų? niokai", bet jie mokėjo sutvar
To mes, lietuviai, nenumateme. kyti savo dokumentus, sugebėjo
n e į k ū r ė m e lietuviškų in įrodyti, kad neturi nekilnojamo
stitucijų, tvarkomų lietuviška jo turto, tokiu būdu, galėjo
ranka ir meile — senelių prie patekti gyventi prieglaudon tik
glaudų. Ačiū Dievui, gyvename už pensiją. Kiti senukai už tokį
Amerikoje, kur tokių įstaigų mokestį į prieglaudą pateko
yra. Reikėtų tik vieno dalyko, susirgę, dažnai iš ligoninių,
pakeisti lietuvių sąmonėje įsi neturintys artimųjų.
tikinimą, kad „prieglauda — tik
Geriau susipažinti su „Gar
truputį toliau nuo pragaro".
dens N u r s i n g Center"' teko.
Norėčiau aprašyti apie mano bendraujant su dviem šios prie
kaimynystėje esančią prieglau- glaudos tarnautojomis, lietuvai
tėmis — Zina Bagdoniene ir Ja
x „Piko valanda" pirmau nina Bareiša. Zina ten dirbo tik
janti išeivijoje radijo laida šeštadieniais, dabar persikėlė į
skelbianti naujausią, necenzū kitą prieglaudą, o J a n i n a dirba
ruotą informaciją iš Lietuvos. pilną darbo laiką ir yra paskir
Politika, ekononuja, sociologija, ta k o o r d i n a t o r ė s pareigoms
kalbančių
teisėtvarka, religija, moterų l i e t u v i ų k a l b a
senelių
r
e
i
k
a
l
a
m
s
.
Ji puikiai
klausimai, kultūra bei sportas
atlieka
savo
pareigas,
tariasi su
— viskas judriam besidominčiam
šių
namų
vadovybe,
namuose
Lietuvos ir išeivijos klausimais
yra
įvesta
d
a
u
g
pagerinimų,
klausytojui. Gyvenate Illinois,
Indiana, Michigan ar Wiscon- buvo k e l i a m a s klausimas pra
gaminti
lietuviškus
sin? Neužmirškite „Piko valan dėti
valgius.
Ši
prieglauda
tikrai
dos" pirm. - penk. imtinai 4 v.
p.p. per WNDZ 750 AM. Visais gražiai tvarkoma: švariai baltai
klausimais, įskaitant komer i š d a ž y t i k a m b a r i a i , g r a ž i
cinius skelbimus bei mirties patalynė, slaugytojos — manda
pranešimus, kreipkitės adresu: gios ir rūpestingos. Nevaikš
LITHUANIAN NEWS RA- tančius ligonius slaugės vežioja,
DIO, PO Box 1161, Oak Park, susirgus — seneliai vežami Į
f L 60304 arba red. tel. 708- ligoninę, k u r gydymą apmoka
Medicare. P a s v e i k u s , prie
8864)656.
glaudos gyventojai grįžta į savo
(sk)
pamėgtą kampelį.

X Juozas Bacevičius patą r
x Baltic Monumente, Inc., naus namų, apdraudų, „income
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. tax" reikalais. Casa Blanca
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių R.E., 6S29 S. Kedzie, Chicago,
paminklai, žemiausios kainos, IL, tel. 708-403-7334.
geriausiomis sąlygomis.
(ski

'sk

x Kelionė į Puerto Vallarta, Meksika, kaina $599, sep
tynios dienos. I kainą įskaičiuo
jama: skrydis ir viešbutis.
Skambinkite: Travel Centre,
Ltd., Teresei Lesniausldenei,
tel. 7085264)773.
(sk)

Advokatas Gibaitis
6.247 S kedzie Av*.
Chicago, II. 60629

Tel. 1-312-776-8700
Kriminaline Teis?

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
Dr. Raimundas Sidrys Vilniuje su tės į Mutual Federal Savings,
nauja archeologine savo knyga 2212 West Cermak Road tel. (312) 847*7747.
„Baltica".
Nuotr Donato Tijūnėlio

(sk)

Šioje prieglaudoje jau 10 metų
gyvena Aldonos Ankienės teta.
kuriai —jau 101 metai, ir ji la
bai šiais n a m a i s patenkinta
Aldonos Ankienės dėka. teko
susipažinti su šių namu gyve
nimti. nes mos. Lietuvos l)uk

terų draugijos valdybos narės,
lankome senelius, kas mėnesį
nunešdamos Lietuvos Dukterų
simbolinių dovanėliu. A. Ankie
nės ir J. Bareiša širdingumo ir
pasišventimo dėka. šiuose na
muose puikiai reprezentuoja
mas lietuvių vardas. Kas metai
namuose ruošiamos šv. Kūčios.
k u r i a s organizuoja Lietuvos
D u k t e r y s . Ir kitų tautybių
seneliai turi savo maldos bū
relius, kurie lanko senelius šv.
Kalėdų, kitų švenčių progomis.
Nes, kun. Gurecko žodžiais, „ne
duonos šaukia vargšai žmonės.
bet širdies ir žmoniškumo".
Šiuose namuose gyvena dau
giausiai juodosios rasės žmonės,
ne visi „biedniokai"'. patekę į
šiuos namus, todėl sugeba išrei
k a l a u t i , kad būtų geresnė
priežiūra ir tvarka.
Todėl ir mes. lietuviai, neno
rėdami savo vaikams būti naš
ta, turėtume pamiršti savo am
bicijas ir pasimokyti iš kitų tau
tybių žmonių, kurie jau seniai
naudojasi Amerikos valdžios
lengvatomis. Juk mes. kaip ir
jie. esame Amerikos piliečiai ir
t u r i m e vienodas teises, tik
reikia mokėti tvarkytis taip.
kad galėtume patekti i prieglau
das už minimalu mokestį.
Kiekviena kartą, kai išeinu iš
šių namų. išsinešu padėkos
jausmą Amerikai, kad senas
žmogus, kai kuris, palaužtas
gyvenimo negandų, nėra išmes
tas Į gatve, turi pastogę, yra
pavalgydintas, aptvarkytas,
turi savo ramu kampelį. Nes. ir
gyvendamas su vaikais, senas
žmogus nebus visai laimingas.
negalėdamas pats savęs apsi
tvarkyti. Dažnai ir lietuviu
šeimose yra apleistu senelių, o
ka kalbėti apie tuos. kurie ne
turi jokių giminių?
„Gardens Nursing Center"
gyvenančius senelius gali lan
kyti, paguosti, išklausyti, pra
džiuginti kokia dovanele, taip.
kaip daro Aldona Ankiene.
kiekviena dieną atnešdama
meilę ir rūpestingumą sene
liams.
I z a b e l ė Stončienė

x Greit parduodu vienos ir
dviejų šeimų namus Chicagoje
ir apylinkėse. Skambinkite
RE/MAX REALTORS, Rimas
Stankus, tel. (312) 5805959 ar
ba (708) 425-7161.
fsk t
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x J e i reikia isigyti vairavi

'sk) mo teises (IL Driver's License),

M3ZS S Beii Rd . Lockport 11.00441
7>l (708) •MM-****
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ADVOKATAS
Vvtenis Lietuvninkas
4^.16 W.Mth Street
( hieago. IL60629
^Keršai gat\es nuo ..Draugo'
Tel : 112-284-0100
Valandos pagal susitarimą.

Su 500 dolerių:
Ada S u t k u v i e n ė (iš viso
$1,550.-), garbės narė, Homevvood, IL.
Su 200 dolerių:
Dr. Vacys Šaulys (iš viso
$950.-), Chicago, IL.
JAV LB Arizonos apylinkė,
per Aldoną Klemką (iš viso
$400.- ).
Agnės Bigelis (iš viso $400.-),
Three Oaks, MI.
Donatas ir Marian Greb (iš
viso $800.-). Oakland, CA.
Povilas ir Rūta Kiliai, Palos
Heights, IL.
Marija Krauchunienė, Chica
go, IL.
Emilija Kielienė, a.a. vyro
Mariaus Kielos atminimui, Willow Springs, IL.
Su 100 dolerių:
Stasys Liepas ($105.-), So Bos
ton, MA.
Jonas ir Josefina Žebrauskai
(iš viso $1.000.-), garbės nariai,
Chicago, IL.
J. A. Matonis, Burbank, IL.
Aldona Rimas, a.a. vyro dr.
Motiejaus Rimo atminimui,
Comfrey, MN.
Fondo iždininkas

California Gardens slaugos namuose gyvenantys lietuviai seneliai su jų aplankyti atėjusiomis
Lietuvos Dukterų draugijos narėmis ir svečiais LD suruoštose seneliams kūčiose.

kreipkitės į Ed Sumaną, tel.
1-708-246-8241. A i padedu
pensininkams.
fgfc)
x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraiti, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Kedzie
Ave., E v e r g r e e n Pk., IL
60805-2325. Tel. 708-422 3455
(sk)

• 1865 m. gruodžio 25 d buvo
atidarytos garsiosios Čikagos
skerdyklos (prie Falsted ir
39-tosios gatvės).
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„žiburėlio" Monteaaori mokyklon Lemonte mokiniai Kalėdų eglutės programoje pernai gruodžio
18 d. PaMulto lietuviu centre. Lemonte.
Nuotr Lydoa Budrienė*

