
* 

S23 i-i u k h . ' i ū 
THE LIBkARY OF CONGRESE 
REFERENCE DEPARTRENT 
SERIALS D I V I D I O N 

2-CL 

2N0 CLASS 
May 14, 1994 

MAIL THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 

italVIJOS UCTUVIŲ DIENRAŠTIS 
4645 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINCNS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXV Kaina 60 c. ŠEŠTADIENIS - SATURDAY. GEGUŽĖ - MAY 14, 1994 Nr. 94 

Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuvos ligoninės 
daugins apmokamas 

paslaugas 
Vilnius, gegužės 13 d. (Elta) 

— Grėsminga Lietuvos sveika
tos apsaugos sistemos ekonomi
nė būklė aptarta ketvirtadienį 
įvykusiame ministro pirminin
ko Adolfo Šleževičiaus susiti
kime su gydytojų organizacijų 
vadovais. „Mūsų ligonines", 
anot sveikatos apsaugos minist
ro Jurgio Brėdikio, „slegia 
didžiulės skolos. Vien įsisko
linimas už komunalines pa
slaugas siekia 6 milijonus litų. 
Gydymo įstaigose stinga vaistų, 
aparatūros, tvarsliavos, drabu
žių ir kitų būtiniausių dalykų". 

Ministras priminė, jog sveika
tos apsaugos reikmėms dar nėra 
pervesta iš biudžeto 9 milijonai 
litų už balandžio mėnesį. Dėl 
sunkios ekonominės būklės, dar 
nesukūrus medicinos draudimo 
sistemos teks didinti mokamų 
medicinos paslaugų kiekį. Taip 
pat planuojama 30% sumažinti 
neracionaliai naudojamų ligoni
nių lovų skaičių, o plėsti am
bulatorinį gydymą. 

J A V vyriausybinė delegacija 
tars is dėl Lietuvos gynybos 

Pirmadienį Vilniuje, „Karo
linos" viešbutyje vyks pirmosios 
JAV vyriausybės delegacijos ir 
atsakingų už Lietuvos krašto 
apsaugą ir saugumą struktūrų 
dvišalės derybos. 

JAV delegacijoje — JAV gyny
bos sekretoriaus padėjėjas tarp
tautinio saugumo klausimais 
Charles Freeman. JAV ambasa
dorius Lietuvoje Darryl John
son, JAV valstybės sekreto
riaus pirmasis pavaduotojas Eu
ropos re ika lams Alexander 
Vershbovv, JAV Ginkluotųjų pa
jėgų Europoje planavimo ir po
litikos direktorato vadovas ge
nerolas majoras Charles Link 
bei kiti pareigūnai. 

JAV vyriausybės delegacija į 
Vilnių atvyksta sekmadienį. Šią 
poilsio dieną jie susipažins su 
miestu, aplankys KGB muziejų, 
fotografijų parodą „Lietuva 
1940-1990 metais". 

LDDP be perspektyvos, s a k o 
b u v ę s n a r y s 

Iš Seimo daugumos — LDDP 
— frakcijos pasitraukęs Seimo 
narys rašytojas Vytautas Bub
nys vakar surengė spaudos kon 
ferenciją. Rašytojas kritikavo 
tiek LDDP frakciją, tiek ir opo
ziciją. 

Lengva LDDP pergalė Seimo 
rinkimuose, rašytojo žodžiais, 
buvo pirmasis jos žingsnis į pra
laimėjimą. Didele klaida j i s 
pavadino sprendimą LDDP va
dovu išrinkti ministrą pirmi
ninką Adolfą Šleževičių. „Di
desnės perspektyvos politinia
me gyvenime LDDP neturi ir 
neturės", konstatavo rašytojas 
ir pasakė, kad perspektyviau
sios, jo nuomone, Lietuvoje y ra 
Krikščionių Demokratų ir nese
niai susikūrusi Valstiečių parti
jos. 

Vytautas Bubnys taip pat pa
žymėjo, kad jam nerimą kelia 
neseniai susikūrusi Socialistų 
partija, kurią, jo žodžiais, gali 
išnaudoti užkietėję marksistai. 
Rašytojas pareiškė nuostabą, 
kodėl LDDP nėra pareiškusi sa
vo pozicijos dėl šios partįjos. 

Bal t i jos ša lys t u r i 
d r a u g i š k a i k o n k u r u o t i 

Šiandien Jūrmaloje, Latvijoje, 
prasidėjo ketvir toj i Baltijos 
Asamblėjos sesija. Joje planuo
jama priimti 11 dokumentų, 
tarp jų „Kreipimąsi į Vakarų 
Europos Sąjungą", „Rezoliuciją 
dėl santykių su Rusija". 

Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis savo kalboje apžvelgė 
trijų Baltijos valstybių bend
radarbiavimo istoriją, pasakė, 
kad nieko nuostabaus, jog dabar 
šalys varžosi tarpusavyje eko
nomikos ir kitose srityse; svar
bu, kad tai neperaugtų į nesu
tar imus, o d a r svarbiau, kad 
visos trys drauge pasiektų tiks
lą, t.y., integruotųsi į Vakarų 
Europą. 

Lietuvos delegacijos vadovas 
Egidijus Bičkauskas išreiškė 
apgailestavimą, kad Baltijos 
šalių bendradarbiavimas dar 
neapima visų gyvenimo sričių. 
Asamblėjos sesija t r u k s tris 
dienas. 

V. L a n d s b e r g i s a p g y n ė h a b . 
d a k t a r o l a i p s n i 

Lietuvos Muzikos Akademijos 
vargonų auditorijoje habili
tacinį darbą dak ta ro laipsniui 
apgynė šios aukštosios mokyk
los profesorius, Tėvynės Są
jungos (Lietuvos Konservatorių) 
partijos pirmininkas. Seimo opo
zicijos vadas Vytautas Lands
bergis. 

Mokslinio darbo t e m a „M.K. 
Čiurlionis — laikas ir turinys". 
1978 m. buvo išleista V. Lands
bergio monografija ..Čiurlionio 
dailė", 1986 m. — „Čiurlionio 
muzika". Iš viso Čiurlionio 
tema Vytautas Landsbergis yra 
išleidęs šešias knygas, paskel
bęs labai daug straipsnių perio
dikoje, parengęs spaudai gaidų 
albumus, kaip pianistas įrašęs 
į plokšteles Čiurlionio fortepio-
ninės muzikos kūrinių. Vytau
tas Landsbergis Lietuvos Kon
servatoriją (dabar — akademiją I 
baigė 1955 metais . 1969 m. ap
gynė mokslų kandidato diserta
ciją. 

Senel ių n a m a i 
s u g r į ž t a n t i e m s 

t r e m t i n i a m s 

Pirmieji Lietuvoje senelių 
namai grįžtantiems į Lietuvą 
politiniams kal in iams ir trem
tiniams steigiami Vilniuje. Tam 
tikslui vyriausybė leido ne kon
kurso tvarka miesto savivaldy
bei išsinuomoti pastatą rekrea
cinėje sostinės zonoje — Vala
kampiuose. Didelis pastatas bus 
remontuojamas už Kalifornijos 
lietuvių paaukotus pinigus, 
įrengiant j ame 80 kambarių 
kar tu su valgykla, medicinos 
kabinetu ir koplytėle. 

Tremtinių Grįžimo Fondo val
dybos pirmininkas Vytautas Ci-
nauskas sako, kad norinčių 
grįžti į Lietuvą yra ne šimtai, o 
tūkstančiai ir kad Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugos šaly
se esančios Lietuvos ambasados 
turėtų daugiau parodyti jiems 
dėmesio, padėti labai varginan
čiose dokumentų tvarkymo pro
cedūrose. 

Palestinietis policininkas bučiuoja palestiniete moterį, su džiaugsmo ašaromis pasitikusia palesti
niečių vidaus policijos kadrus. Ketvirtadieni pirmas 20 palestiniečių policininkų kontingentas 
pradėjo patruliuoti palestiniečių „sostinę" Jericho miestą Izraelio okupuotame Vakariniame 
krante. Jų atvykimas pakeisti išvykstančią Izraelio okupacine kariuomene yra tiesioginis 
rezultatas gegužės 3 d. pasirašytos Izraelio ir Palestinos Išsilaisvinimo Organizacijos sutarties. 

Jelcinas bijo 
prezidentinių 

rinkimų 
P a r y ž i u s , gegužės 2 d. (Itar-

Tass) — Pasikalbėjime su Pran
cūzijos žurnalistais savo atsimi
nimų prancūzų kalba išleidimo 
proga Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas pasakė, kad didžiausią 
pavojų Rusijai kelia būsimi 
prezidento r inkimai , po kurių į 
valdžią gali ateiti neaiškios 
politinės jėgos. Savo pareigas 
Jelcinas žada eiti iki 1996 m. 
prezidento rinkimų, o apie da
lyvavimą juose prezidentas dar 
nenori kalbėti. Jelcino nuomo
ne, d a b a r Rusijoje nematyt i 
asmens, galinčio pretenduoti į 
šalies vadovo postą. 

Didžiausia politine klaida bu
vusios Jugoslavijos atžvilgiu 
Jelcinas laiko delsimą. Pasak 
prezidento, Amerika t u r i di
desnę įtaką musulmonams, Vo
kietija - kroatams, o Rusija - ser
bams, tad bendri veiksmai būtų 
davę geresnių rezultatų. Dėl 
d a b a r t i n ė s p a d ė t i e s š i a m e 
r e g i o n e J e l c i n a s n e l i n k ę s 
kal t int i vien serbų. 

K l a i p ė d o s naf tos į m o n ė s 
r e k o n s t r u k c i j ą p l a n u o s 

o l a n d a i 

Klaipėdos valstybinės naftos 
įmonės rekonstrukcijos projekto 
ruošimo konkurso nugalėtoja 
p r i p a ž i n t a Olandi jos f i rma 
Tebodin, nusprendė Lietuvos 
Energetikos ministerijos suda
rytas ekspertų komitetas, iš
analizavęs šešių pretendavusių 
užsienio šalių firmų techninius 
ir f inansinius pasiūlymus. 

Šio komiteto vadovas, naftos 
įmonės generalinis direktorius 
Mart in Gusiatin pasakė, kad 
Olandijos firmos Tebodin spe
cialistai, tur in tys didelę tokios 
paskirties objektų projektavimo 
Rytų Europoje patirtį, pateikė 
geriausius principinius naftos 
produktų perpylimo iš geležin
kelio cisternų į tankla iv ius 
technologinės schemos moderni
zavimo techninius sprendimus, 
realią šio objekto statybos ir 
montavimo darbų kainą. 

Manoma, kad ateinančią sa
vaitę įmonė pradės derybas su 
Tebodin firmos atstovais dėl 
konkrečios sutarties sąlygų. Kai 
kontraktas bus pasirašytas, pra
sidės terminalo rekonstrukcijos 
projektavimo darbai. 

• Antradienį 11:30 vai . nak
ties Konarskio gatvėje Vilniuje 

Pridėtinės vertės 
mokestis pakėlė 

kainas 
Vilnius, gegužės 12 d. (AGEP) 

— įvedus pridėtinės ver tės 
mokestį daugumos prekių kai
nos pakilo apie 20^-30%. Prem
jero Šleževičiaus nuomone, toks 
kainų pakėlimas yra privačių 
firmų vykdomas sabotažas, nes, 
jo nuomone, ka*nns beveik netu: 
rėjo padidėti . 

Savo ruožtu, verslininkai ste
bisi kodėl kainos turėjo nepa
kilti — nuo šiol už įvežamas 
prekes ir žaliavas muitinėje iš 
karto reikia sumokėti 18% pre
kių vertės. 

Vyriausybės nuomone, jei 
kainos per artimiausią mėnesį 
nenukris , reikės gyentojams iš 
valstybės lėšų skirti papildomas 
išmokas. 

Vyriausybė jau patvirtino są
rašą prekių ir paslaugų už ku
rias neskaičiuojamas naujasis 
mokestis. Neapmokestinamų 
prekių sąraše — karstai, vaistai, 
laikraščiai, knygos. Numatyta, 
kad užsienio piliečiams, išve-
žantiems specialiose parduotu
vėse pirktas prekes, mokestis 
bus grąžintas. 

— Vi ln iaus savivaldybės pa
minklotvarkos skyriaus virši
ninkė Gražina Juknevičienė 
skundžiasi, kad Kazys Bobelis 
statosi namą Žvėryne, ant 
Neries kranto, rekreacinėje 
poilsio zonoje. Projektas nebuvo 
derintas su savivaldybe, nes 
buvo duotas aukštesnių parei
gūnų leidimas. 

sprogo į automobilį įmontuota 
bomba, užmušdama vairuotoją 
ir sužeisdama vieną žmogų, 
įvykio vietoje apgadinti šalia 
stovėję automobiliai, išbyrėjo 
gretimų namų langai. Dar neži
noma, kas užtaisė bombą. Spro
gimas įvyko šalia Lietuvos Tele
vizijos ir Radijo rūmų, kurie 
taip pa t yra Konarskio gatvėje. 

• Seimas patvirtino įstatymą, 
kuriuo bus sukurtos trys naujos 
ministerijos - visiškai nauja 
Aplinkos apsaugos ministerija 
ir dvi iš perorganizuotos Kul
tūros ir švietimo ministerijos: 
Kultūros miiisterya ir Švietimo 
ir mokslo mnisterya. Numaty
tos taip pat ministrų be portfelio 
pareigybės. Jų funkcijas bei 
kompetenriji nustatys prem
jeras. Manona, kad ministrai 
be portfelio tvarkys valdymo 
reformos be savivaldybių rei
kalus. 

Konservatoriai jau turi 
trečdalį parašų turto 

indeksavimo referendumui 

Gruzijos 
parlamentarai — 

ginkluoti 
Tbilisi , Gruzija, gegužės 4 d. 

(Elta) — Gruzijos p a r l a m e n t e 
atidaryta speciali g ink lų sau
gojimo kamera . Daba r deputa
tai privalo eiti į posėdžių salę be 
ginklų. Dėl visa ko , jie y ra 
t ikrinami metalo ieškikliais ar
ba tiesiog paž iūr ima, kas jų 
kišenėse. 

Toks retas pasaulio parlamen
tinėje praktikoje sprendimas 
priimtas po incidento balandžio 
28 d., kai posėdžių salėje vos 
nekilo masinės peštynės. Pasak 
vieno iš deputatų, mažiausia i 
30 jo kolegų nuolat a t e i n a į po
sėdžius su ginklais. 

Nuo gegužės 15 d. Gruzijoje 
įsigalioja įs ta tymas dėl ginklų, 
pagal kurį respublikos parla
mento deputatai nemokama i 
aprūpinami asmenin ia i s gink
lais ir tur i teise, k a i p ir ka
riškiai, Vidaus re ika lų minis
terijos specialiųjų t a rnybų dar
buotojai, juos nuolat nešiotis. 
Bet deputa tams d r audž i ama 
įeiti į par lamento pas t a t ą su 
ginklais. Toks d raud imas galio
jo ir anksčiau, bet jo mažai buvo 
paisoma. O ka i kur i e į s ta tymų 
leidėjai pasirodydavo salėje su 
asmens s a r g y b i n i a i s , k u r i e 
būdavo akivaizdžiai apka r s ty t i 
ginklais. 

Gruzijos prezidentas Eduard 
Ševardnadzė mėgino asmeniniu 
pavyzdžiu paveikti depu ta tų 
„ginklanešius" ir a t s i sakė savo 
apsaugos pa r l amen to salėje, 
bet juo mažai kas pasekė . Be 
ginklų saugojimo kameros, prie 
įėjimo į Gruzijos pa r l amen tą 
p r a d ė t a s m o n t u o t i a r k i n i s 
metalo ieškiklis, pro kur į dabar 
turės praeiti k iekvienas parla
mento narys. 

Švedija ir Lietuva 
keisis stažuotojais 
Vilnius, gegužės 1 1 d . (EltaJ 

Lietuvos socialinės apsaugos 
ministras Mindaugas Stankevi
čius ir Švedijos Darbo minis t ras 
Boerje Hoernlund Stokholme 
pasirašė ta rpvyr iausybinę su
tar t į dėl pasikei t imo stažuo
tojais. Tai antroji tok ia su ta r t i s 
— prieš metus panaš i su ta r t i s 
buvo pasirašyta su Vokie tya . 

Sutartis reguliuoja pasikei
t imo stažuotojais tvarką . J a i s 
laikomi susi tar iančių šalių pi
liečiai, ribotam laikui vykstan
tys į vieną iš šalių g i l in t i savo 

V i l n i u s , gegužės 11 d. — 
Trečiadienį Seimo rūmuose įvy
ko Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių - TS (LK) -
programos ir veiklos krypčių 
1994-1997 metams pristatymas. 

Kaip praneša Seimo opozicijos 
atstovė spaudai Rasa Rastaus-
kienė, Tėvynės Sąjungos pirmi
n inkas Vytau tas Landsbergis, 
pr i s ta tydamas programą pasa
kė: „Dabar žmonės galės susi
pažinti i šsamiau su mūsų tiks
lais, su mūsų siūlymais, su 
mūsų matomomis Lietuvos per
spektyvomis . Ta i ga l i būti 
ma toma iš mūsų veiklos Lietu
vos Seime, iš mūsų teikiamų 
įs ta tymų projektų, diskusijų, 
apie kur i a s visuomenė labai 
mažai žino". J i s pasakė t ikįs jog 
spaudoje nebebus sakoma, kad 
Tėvynės Sąjunga neturi prog
ramos. Programa gana plati, jo
je išdėstyti TS (LK) pasiūlymai, 
veiklos kryptys , ką reikėtų 
Lie tuvoje per šį laikotarpį 
(1994-1997 m.) padaryt i . TS 
(LK) p i rmin inkas pasakė, kad 
yra ruošiamas ir glaustesnis 
programos var iantas . 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) valdybos pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
pr iminė , kad T S (LK) pradėjo 
savo veiklą 1993 m. gegužės 1 
d. steigiamojoje konferencijoje. 
t u rėdama 800 narių, o dabar TS 
{LK) y r a viena didžiausių par
tijų Lietuvoje ir jos nar ių skai
čius artėja prie 20,000. Tėvynės 
Sąjungos s t ruktūrose veikia 
polit iniai ir profesiniai komi
te ta i , moterų organizacija ir 
Jaunųjų Konservatorių Lyga. 
Svarbiausias šios programos. 
kaip ir konservatorių kituose 
kraš tuose , t iks las yra sukurti 
p i l i e t inę t v a r k ą p a s a k ė G. 
Vagnorius. 

Tęs i a s i Tėvynės Sąjungos 
(LK) savaitės renginiai Vilniuje. 
Seimo nariai, partijos vadovai, 
valdybos nariai susitinka su vil
niečiais gamyklose, mokyklose, 
l igoninėse. 

Kuriama nacionalinė 
naftos kompanija 

V i l n i u s , gegužės 6 d. (AGEP) 
— Lietuvoje kur iama nacionali
nė naftos kompanija, kuri sava
noriškai turėtų sujungti visas 
naftos įmones Lietuvoje ir koor
dinuoti investicijas į juos. Šiai 
idėjai pr i tarė Energet ikos mi
nisteri ja, tačiau ją aprobuoti 
tu rė tų vyriausybė ir Seimas. 

Ka ip pasakė Mažeikių naftos 
pe rd i rb imo įmonės . .Nafta" 
genera l in is direktorius Bronis
lovas Vainora, nacionalinė naf
tos kompanija apimtų įmonę 
, , N a f t a " K l a i p ė d o s naftos 
įmonę, „Lietuvos kurą", naf-
totekį, t a ip pat valstybines fir
mas , užsi imančias naftos gavy
ba Lietuvoje. 

specialybės ir kalbos žinių. Sta
žuotojais gali būt i įvairių spe
cialybių žmonės, tačiau pradė
dami dirbt i , j i e turi bū t i ne 
j aunesn i negu 18 ir ne vyresni 
ka ip 30 metų. 

Numaty ta , kad kiekvienos su-
s i tarančios šalies išduodamų 
leidimų skaičius (kvota) negali 
viršyti trijų š imtų per metus, o 
s tažuotės t rukmė negali būti 
t r u m p e s n ė nei t rys mėnesiai. 

S u t a r t i s įsigalioja nuo šių 
metų liepos 1 dienos. 

Trečiadienį, gegužės 11 d. su 
Vytauto Landsbergio paskaita 
apie Tėvynės Sąjungos užsienio 
pol i t ikos k r y p t i s prasidėjo 
paskaitų ciklas svarbiausiais 
valstybės gyvenimo klausimais. 

Visoje Lietuvoje renkami pa
rašai ekonominiam referendu
mui „Dėl neteisėto privatiza
vimo, nuver t intų indėlių ir ak
cijų bei pažeistos teisėsaugos". 
Per dešimt dienų surinkta dau
giau negu trečdalis reikalingų 
300,000 parašų. Parašai bus 
renkami iki birželio 21 d., 
numatoma juos rinkti ne t ik 
namuose, bet ir įvairiose žmo
nių susibūrimo vietose. 

Kaip buvo rašoma balandžio 
23 d. „Lietuvos aide", tarp k i tų 
pasiūlymų kompensuoti netei
sėtai privatizuotą turtą, būsi
mame referendume būtų siūlo
ma ir iš valstybinio valiutos fon
do skirti iki 6 milijonų dolerių, 
kad iš jų būtų visiškai kom
pensuoti žmonių valiutiniai 
indėliai, laikyti 1992 m. Rusijos 
likviduotame buvusios Sovietų 
Sąjungos ekonominių ryšių 
banke. 

Estijai grasinama dėl 
garantijų 

karininkams 
Viln ius , gegužės 3 d. — Pasi

rašius sutartį su Latvija balan
džio 30 d., Rusijos prez. Boris 
Jelcinas spaudos konferencijoje, 
be kita ko, pareiškė, kad Rusi
ja jokių karinių tikslų ir inte
resų Estijoje neturi. 

..Rusija ketina išvesti visą 
kariuomenę iš Estijos, bet mes 
norime, kad tai būtų padaryta 
teisiniu pagrindu, kaip j au 
vyksta Rusijos santykiuose su 
Lietuva ir Latvija", pabrėžė B. 
Jelcinas. Šia proga jis priminė, 
kad Rusija griežtai vykdo savo 
susitarimus su Vokietija ir „šių 
metų pabaigoje rusų kareiviai 
paliks šią šalį". 

..Jeigu Estija parodys gerą 
valią", teigė Boris Jelcinas, „tai 
ir mes visiškai pritarsime". 

Kiek ki taip šią problemą 
žurnalistams pateikė Rusijos 
delegacijos deryboms su Latvi
ja vadovas S. Zotovas. Pasak 
Latvijos žinių agentūros LETA 
jis pareiškė, kad Rusijos ka
riuomenė nebus išvesta iš Esti
jos, kol nebus pasirašyta su
tartis. Pasak Zotovo, tokia si
tuacija susidarė Estijai at
sisakius pasirašyti atitinkamus 
susi tar imus, konkrečiai — dėl 
Rusijos kariuomenės pensinin-
kų. 

Paklaustas , ką darys rusų 
kariai Estijoje, jis atsakė, kad 
..darys tą patį, ką ir dabar — bus 
išvedimo stadijoje". 

Šiuo metu Estijoje dar y ra 
2,300 Rusijos karių. Nuo 1991 
metų iš trijų Baltijos šalių buvo 
išvesta apie 130.000 rusų karių. 

KALENDORIUS 

Gegužes 14 d.: Šv Motiejus; 
Bonifacas, Gintaras, Milda. 

G e g u ž e s 15 d.: Septintas 
Velykų sekmadienis; Izidorius, 
Sofija, Algėdas, Jaunutė. 

G e g u ž ė s 16 d.: Ubaldas, 
Jonas. Andriejus, Bazilė, Inga, 
Bitė. Ateitininkų ideologas Sta
sys Šalkauskis gimė 1886 me
tais. 

G e g u ž ė s 17 d.: Paskalis, 
Gailė, Vi rkantas , Tautmilaa. 

. 
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ATEITI REGIM TĖVYNĖS LAIMINGĄ 
XII tojo Ateitininkų Kongreso rengėjai 

kviečia viso pasaulio studentus ir moksleivius ateitininkus \ 

PRIEŠKONGRESINĘ STOVYKLĄ 
1994 liepos 11-14 

BERČIŪNUOSE, LIETUVOJE 

f'lrmadienis. liepos 11 
Susipažinimo vakaras 

Susitiksim su bendraamžiais ateitininkais iš Lietuvos, 
Kanados, Voheajos, JAV ir kitur 

Antradienis, liepos 12 
Darbo diena ° laužas ° Linksraavakaris 

Dirbdami kartu pagertnsim Berčiūnų stovyklavietę 
Remontuasim patalpas, darysim namelius, 

kasim pamatus naujai bažnytėlei 
Bendradarbiaudami pajusim savo sąjūdžio jungtį ir galią. 

Trečiadienis, liepos 13 
Akademine programa o f'žsiėmimų popietė o Susikaupimo vakaras 

Pagvildensim užduotis jaunimo kuris siekia 
"VISA ATNAUJINTI KJUSTUJE" ir kurti 

"TĖVYNĖS ATEITĮ LAIMINGĄ". 
Ruošimės dalyvavimui Kongrese 

Ketvirtadienis, liepos 14 
Keliausim kartu stovyklavimo nuotaikos vedini į 

pirmą pokarinį Ateitininkų Kongresą laisvoje tėvynėje 

LAUKIAM GAUSAUS IŠEIVIJOS DALYVAVIMO 
Vietų skaičius ribotas. Skubėkite registruotis pas Audrių Polikaitį -

(708) 257 2022 iki š.m birželio 15 

Ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikaitis jaunučiui Laniauskui sega 
ženkliuką š.m. balandžio 10 d. vykusioje Clevelando ateitininkų metinėje 
šventėje. Ženklelio laukia ir jaunute N. Degesytė. 

Nuotr. Dr. M. Laniausko 

„ATEITĮ REGIM TĖVYNĖS 
LAIMINGĄ../ 

SVARBI INFORMACIJA 
VYKSTANTIEMS Į ATEITININKŲ 

KONGRESĄ 
Ateitininkų Kongreso metu 

vyks labai svarbus Ateitininku 
Federacijas organizacinis posė 
dis. Jame bus svarstomi ir 
priimti kai kure organizacinės 
struktūros pakeitimai, vykdom' 
Ateitininku Federacijos vyriau 
siųju vadovybių rinkimai, da
romi spr^iHimai ateities veiklai 
tvarkyti. Posėdyje balsavimo 
teisę turės viso pasaulio atei 
tininkai - sendraugiai, studen
tai ir moksleiviai - su specialiais 
atstovų pažymėjimais. Papras
tai tokie atstovai yra renkami 
arba skiriami proporcingai pa
gal kuopų, skyrių ar draugovių 
narių skaičių. Taip greičiausiai 
darys Liet ivos ateitininkai. 

Tačiau a -įžvelgiant j palygin
ti nedidelį iš užsienio i Lietuvą 
vykstančių skaičių. Ateitininku 
Federacijos valdyba savo gegu
žės 4 d. posėdyje nutarė suteikti 
balsavimo teise visiems JAV. 

» 

Kanados ir kitų užsienio kraštu 
ateitininkams, kurie dalyvaus 
kongrese. Visi vykstantieji atei 
tininkai, tiek moksleiviai, tiek 
ir studentai bei sendraugiai pra 
šomi jau dabar skubiai regis
t ruot is šiuo adresu: AF 
Valdyba, 1209 Country Lane, 
I^mont . IL 60439, USA, pri 
siunčiant savo pavardes, ad
resus ir nurodant, kuriai kuo 
pai, draugovei ar skyriui pri
klauso. Registruojasi ir tie atei
tininkai, kurie gyvena toliau 
nuo ateitininkiškų vienetų ir 
negali jiems priklausyti. 

AF valdyba, turėdama užsie
nio ateitininkų sąrašą, Vilniuje 
registracijos metu išduos oficia
lius Ateitininkų Kongreso ats
tovų įgaliojimus su teise bal
suoti. 

J uozas Baužys 

Clevelando ateitininkų me
tinė šeimos šventė vyko ba
landžio 9 ir 10 d. Kasmet visi 
drauge — nuo jaunučių iki send
raugių — tai šventei ruošiamės, 
visų vienetų valdybos bendrai 
posėdžiaujam, planuojam. vieni 
kitus skatinam ir, pagaliau, 
drauge tą savaitgaį išgyvenam. 

Balandžio 9 d., šeštadienio va
kare Čikagos „Vaidilutės" teat
ras vaidino Petro Vaičiūno me
lodramą ..Nuodėmingas ange
las". Seniai Clevelando lietuviai 
nematė lietuviško teatro, tad 
susidomėjimas buvo nemažas. 
Po vaidinimo bendravome su ar
tistais ir svečiais prie vaišių 
svetainėje, kur buvo progos 
pasidalinti įspūdžiais. Šio ren 
ginio įgyvendinimas iš sendrau 
gių valdybos ir narių pareika 
lavo daug pastangų ir laik' 
Valdyba dėkinga visiems pri" 
šio rengino prisidėjusiems, o 
ypač tiems, kurie nuoširdžiai 
priėmėjau penktadienio ryta at
vykusius artistus į savo namus, 
juos apnakvydino ir globojo. 

Sekmadienio rytą visi -•• nuo 
jaunučių iki sendraugiu.su savo 

vėliavomis organizuotai dalyva
vome šv. Mišiose Dievo Motinos 
parapijos bažnyčioje. Jaunučių 
sukurtos ir procesijoj atneštos 
vėliavos su Kristaus simboliais 
ir AŠ ESU MESIJAS žodžiai ta
rytum sujungė visus su Kristu
mi... Dėjomės širdin ir kun. G. 
Kijausko pamokslo mintis, ska
tinančias ne kalboms, bet akty
viam darbui. 

Po Mišių ir kavos puodelio 
svetainėje rinkomės didžiojon 
salėn iškilmingai akademijai, 
kuriai vadovavo Vida Švarcie-
nė. Visada jaudinantis vaizdas 
matant jaunučius ir mokslei
vius nuoširdžiai kartojančius 
priesaikos žodžius ir pagarbiai 
bučiuojančius savo organizacijos 
vėliavą... Egzaminus išlaikė ir 
priesaiką davė: jaunučiai — 
Nida Degesytė, Aidas Idzelis, 
Lukas Laniauskas, Paulius 
Rukšėnas ir Tomas Tatarūnas; 
moksleiviai — Linas Alšėnas, 
Jurgita Marcinskaitė ir Rimas 
Švarcas. 

CREDO ir Ateitininkų himno 
žodžiams skambant, jungėmės 
dvasioje ir ryžomės ir toliau 

STULGINSKIO KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Balandžio 29 d. 7 v.v.. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte, susi
rinko moksleivių ateitininkų 
Prezidento A. Stulginskio kuo
pa. Šis susirinkimas buvo skir
tingas nuo kitų. nes jį ruošė 
MAS centro valdyba. 

Rima Polikaitytė pravedė dis
kusijas apie kuopos veiklą ir jos 
atei t ies darbus. Visi buvo 
įtraukti į diskusijas ir gyvai 

AFV Gen. sekretorius dalyvavo. Pagrindinės temos 

O v a * <>>. vnHns kun Ci Kijauskas. SJ, Clevelando ateitininkų metinėje Šventėje prnma jaunurMu 
Laniauskas, A Idzelis, P. Rukšėnas ir T Tiitarūnas 

Nuotr Dr. M. Laniausko I* k N I)et?<'syte. I. 

kurias diskutavome, buvo: val
dybos pareigos, vasaros veikla, 
stovyklos, Šeimos šventė, temos 
metų veikloje. 

Susirinkimas praėjo labai 
idomiai. Jautėmės kaip vadovų 
kursuose. Rima ir kiti dalyviai 
pavyzdžiu parodė kaip užtik
rinti kuopos veiklą. 

Susirinkimą užbaigėme pozi
tyvia nuotaika. Skirstėmės 
galvodami apie ateinančią 
Šeimos šventę, kuri bus gegužės 
15 d. Žinoma, su nerimu lau
kiame stovyklos Dainavoje, ku
ri, tikimės, bus labai įdomi. Ne
kantriai laukiame kitų metų 
veiklos. 

Gytis Vygantas 

SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas sekmadienį, gegužės 
22 d., 12:15 vai. p.p. vyks Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. And
rius Kurkulis kalbės apie inves
ticijų strategijas, kuriomis gali 
pasinaudoti jaunos šeimos. Jie 
pateiks pasiūlymu, kaip galima 
pasiruošti aukštinio mokslo fi 
nansavimui. Tai labai svarbi 
tema jaunoms Stirnoms, turin
čioms mažus vaitus. Kad tėvai 
galėtų pilnai dalyvauti susi
rinkime, bus priežiūra vaiku
čiams. Po susirinkimo bus ka
vutė 

dirbti ir kovoti dėl Lietuvos... 
Clevelando ateitininkai džiau

gėsi savo tarpe turėdami Atei
tininkų Federacijos vadą Juozą 
Polikaitį. J is pasidalino min
timis apie pasaulio ateitininkų 
kongresą, kuris vyks Vilniuje 
liepos 15-17 d. Skatindamas 
„dirbti, kovoti už Kristų ir dėl 
Lietuvos", jis teigė, kad mūsų 
visų pareiga padėti tiems, kurie 
siekia sugrąžinti Kristų į tautos 
gyvenimą. Tai reikalauja daug 
darbo, pastangų ir maldos. Rei
kia melsti, kad Dievas suteiktų 
dar vieną stebuklą — tautos 
dvasinio atgimimo stebuklą. 
Kongrese iškeltos mintys bus 
tik pradžia — įžanga veiklai. 
Kongresas turi būti paskatas 
eiti į savo aplinką ir liudyti 
Kristų... 

Trumpą, bet prasmingą meni
nę programą atliko moksleiviai 
ateitininkai su skaitymais ir 
vaizdiniu 5 principų pailius-
travimu. 

Šventė praėjo. Artinasi vasa
ra, didysis kongresas Lietuvoje. 
Federacijos vado J. Polikaičio 
žodžiai verčia susimąstyti: visi 
vienu ar kitu būdu prie kongre
so sėkmės galime prisidėti — ir 
darbu, ir malda. Ir norisi kas
dien kartoti jaunimo maldos 
žodžius, kartu tartus šventės 
metu: „Viešpatie Jėzau, kuris 
esi kelias, tiesa ir gyvenimas, 
kartais nelengva jausti Tavo 
šviesą mumyse ir kituose. Bet 
kaip giedra širdy, kai įsitiki
name, jog mūsų niekuomet ne-
apleidi, kad visuomet esi arti. 
Padėk visai žmonijai, o ypač šiai 
mūsų ateitininkų šeimai, pajus
ti Tavo meilę ir matyti Tavo ke-
lią". 

Dalia Staniškienė 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LrGOS 

15300 Weet Ave., Orlend Perk 
708-349-61OO 

10 W. Martin, Nepervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 709-857-9383 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St. 
Tel. (1-312)735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 6C439 

Tel. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9358 S. Roberte Road 
Hickory Mills 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)787-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmotogas/Akių Chirurgas 
CMcego RMgo Med. Center 

• 8 3 0 S. RMgetand Ave. 
CMcego RMge, IL 80415 

708 838-8822 
4148 W. 63rd St. 

312-7357709 
CMcego, IL 
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gavus prašymą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Meln St. 
Metteeeon, IL 60443 

Tel. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
8441 S. Puleekl Rd., Chicago, IL 

Rez. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582 0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem, tel . 708-594-0400 
Bridgviev/. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Puleekl Rd. Tel. (312) 585-2802 

Pirm., antr., penkt 9 v.r.—3 v.p.p. 
ketv 10 v,r — 7 v.p.p . trečd . 

šešt 10 v . r - 2 v p p 
Susitartimo nereikia trečd ir šeštd 

Sumokėme po vizito 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FimHy Madteil Cttnic 
15505—127 St., Lemont, IL 60439 
Priklauso Patos Community Hosprtal ir 

Silver Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (708) 257-2265 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60652 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Ch.cago 312-726-4200 
Elgm 706 622-1212 

V "e -. 815 344 5000. P« 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
Tai. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
Wo«tchaater, IL 601 ?3 

T84. 700-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

KENNETH J . YERKES 
BOB DOKHANCHI 

Danty Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St.. Chicago. IL 
Tai. 312-736-6856 

4707 S Gitoert. LaGrenge. i i 
Tai. 706-382-4487 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7 9 1 5 W . 171st 
Tinley Park, IL 80477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, PC 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260 

Cardiac Dlagnosis, Ltd. 
Marquerte Medlcal Bulldlng 

6132 S . Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Puleekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tai. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave. . Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tol. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirrnd 3 v p p -7 v v antrd 1? 30-3 v p p 
trečd uždaryta ketvd i -3vpp 

penk! >r šeštd 9 vr-12 vpp 

OR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hickory Hills. IL 
1 myha Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzta Ava.. Chicago 
(312) 776-6969 arba (312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chicago. IL 
Tei. (312)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec\ Sešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 6. Rulaskl Rd. , Chicago, IL 

Tai. 312-566-1955 
172 tchlller St.. Elmhurst. IL 60126 

7 0 6 - 9 4 1 - 2 6 0 6 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te1 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p.p. ir ketv 2-5 v p p 
Seštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, Chicago 60662 
Tai . 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p - 7 v v . antr 9 v r -12, 
ketvd 12 - 4 v p p . penktd 12 - 6 v v 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.cJ 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
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Rimties valandėlė 

BAŽNYČIA NUOLAT 
KEIČIASI 

Kris tu i įžengus į dangų, apaš
ta la i ir jų bendrystėje esantys 
pirmieji Jėzaus sekėjai turėjo iš
mokt i veikti i r vadovautis j au 
be jo fizinio buvimo jų tarpe. 
K a r t a i s m a t a n t Bažnyčioje da
romus pakei t imus , kur ie gal 
m u m s nepa t inka , ga l i ki l t i 
k laus imas , kodėl iš viso daromi 
pakei t imai , k a d Bažnyčia tu r i 
l i k t i t o k i a , kok ią K r i s t u s 
į s t e i g ė . T a s n o r a s t a č i a u 
nerea lus , nes toji bažnytinė 
san tvarka , kurioje mes augome 
ir k u r i o s k a r t a i s i l g imės , 
p r i s iminę s t ip r ius rel iginius 
išgyvenimus vaikystėje, buvo 
jau be galo skir t inga nuo Jėzaus 
žemėje paliktos bendruomenės, 
kur i i r pati n u o pirmųjų dienų 
keitėsi. Sekmadienio Mišių skai
t in iuose matome, kad keitima
sis pagal savo misijos reika
lavimus buvo Bažnyčios bruožas 
nuo pa t pirmųjų dienų ir kad 
Kr i s tu s kaip t ik dėl to meldėsi 
už savo mokinius, prieš eidamas 
mir t i . 

Skait inyje iš Apašta lų Darbų 
knygos (Apd 1:15-17, 20-26) ran
dame apaš ta lus ir su j a i s bend
raujančius tikinčiuosius, tebesi-
meldž ianč ius a u k š t u t i n i a m e 
kambaryje — tame pačiame, ku
r i ame ta ip neseniai Jėzus su 
savo mokiniais paskutinį kartą 
vakar ieniavo. Pastebime, kad 
šioje Jėzaus sekėjų bendruo
menėje kar tu su apaštalais buvo 
ir moterys: , ,Jie visi ištver
minga i ir vieningai atsidėjo 
maldai kar tu su moterimis ir 
J ėzaus motina Marija bei jo 
brol ia is" (Apd 1:14). 

Šios grupės (kurios nariai, 
kaip ir pats Jėzus , dar buvo visi 
žydai) vadas aiškiai yra šv. 
Pe t ras ir čia matome jį, paėmusį 
iniciatyvą, k a d po J u d o nusi
žudymo apaš ta lų skaičius vėl 
būtų a t s t a ty t a s į simboliškai 
svarbų skaičių — dvylika. Sa
va ime dalyvauja likusieji vie
nuol ika apaštalų, bet kar tu su 
ja is t a m e „brolių" ta rpe , ku
r iame, kaip skai tėme minėtame 
skirsnelyje, dalyvavo ir mote
rys, buvo 120 žmonių — dar vie
nas svarbus simbolinis skaičius. 
Žydų bendruomenę valdančiam, 
į s t a tymus pr i t a ikanč iam orga
nui — teismo tarybai a r sanhed-
r inu i — reikia 10 ka r t 12 vyrų, 
t.y. 120 (pr is imename, kad žy
dams 12 yra svarbus skaičius, 
nes t iek buvo Jokūbo sūnų, iš 
kur ių kilo 12 žydų genčių, pa
siekusių Dievo pažadėtąją žemę 
ir ją pasidalinusių). 

P a m i n ė d a m a s skaičių 120, 
Apaš ta lų Darbų knygos auto
r ius šv. Lukas norėjo parodyti, 
kad Jėzaus sekėjų bendruomenė 

buvo t ik ras žydų bendruomenės 
tęsinys ir žydams Dievo duotų 
pažadų bei tradicijų paveldėtoja. 
Bet jau ir tuo metu Jėzaus se
kėjų bendruomenė kai ką darė 
ski r t ingai nuo žydų. Šį krikš
čionišką „sanhedriną" sudaro 
120 žmonių (ne vien vyrų, kaip 
žydų tradicijoje), nes, gyven
dami prisikėlusio Jėzaus dvasio
je, jie suprato tai, ką šv. Paulius 
vėliau parašė savo laiške Gala-
tijos tikintiesiems: kad Jėzaus 
bendruomenėje „nebėra nei žy
do, nei graiko; nebėra nei vergo, 
nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei 
moters: visi jūs esate viena Kris
tuje Jėzuje!" (Gal 3:28). 

Melsdamies i , kad Dievas 
parodytų, kurį iš dviejų pasiūly
tųjų įjungti į dvylikos tarpą, jie 
nelaukė kokio nors ypatingo 
Dievo apsireiškimo, o ėmėsi 
žmogiškos priemonės, kur ia 
žmogus nekontroliuoja rezultato 
— t r a u k ė burtus. Jie suprato, 
kad maldoje kartu su apaštalais 
ir su įgaliotais platesnės tikin
čiųjų bendruomenės atstovais 
(120 žmonių aukš tu t in iame 
kambaryje) Šventoji Dvasia 
veikia per bendruomenės narius 
žmogiškomis priemonėmis. 

Evangelijoje (Jono 17:11-19) 
skaitome, kaip Jėzus meldėsi už 
savo mokinius, prieš eidamas 
mirt i . J i s žinojo, kad klystan
tiems, mirtingiems žmonėms, 
s t e n g i a n t i s veikti bendruo
menėje, nuomonių skir tumai 
dėl tolimesnės veiklos neiš
vengiami, ir kad bendruomenės 
kaip dėl tokių skirtumų skai
dosi ir išnyksta. Tad Jėzus jiems 
p r a š o i š t i k imybės D i e v u i : 
„ Š v e n t a s i s Tėve, i š l a i k y k 
iš t ikimus savo vardui visus, 
kuriuos esi man pavedęs, kad jie 
būtų viena, kaip ir mes". Jėzus 
prašo „kad jie turėtų savyje ma
nojo džiaugsmo pilnatvę" — nes 
Jėzaus džiaugsmas jungia žmo
nes meilėje, kaip tobulą šeimą. 

Tačiau Jėzus taip pat žino, 
kad ka ip t ik dėl to pašaukimo, 
kuriuo Jėzus „pasiuntė juos į 
p a s a u l į " liudyti pr is ikėlusį 
Kristų, veikiantį pasaulyje per 
juo t ikinčius žmones, j i ems 
gresia pavojus patiems būti pa
saulyje veikiančio blogio pa
veikt iems, sugundytiems. Tad 
Jėzus prašė, kad jo Tėvas juos — 
tad ir m u s — saugotų: „Aš ne
prašau, kad juos paimtum iš 
pasaulio, bet kad apsaugotum 
juos nuo piktojo. ... Pašventink 
juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa". 
Dievo mums tartas žodis — 
Šventajame Rašte, Bažnyčioje, 
per žmones — jei, atpažinę jį, 
leisime jam įsišaknyti mūsų sie
lose ir duosime jam išraišką savo 

Vasario 16 gimnazijos tautinių šokių grupė atlieka programa Nepriklausomybės šventės minėjime 
Hiutenfelde. 

Nuotr. M. Šmitienės 

POLITINIAI LIETUVOS UŽKULISIAI 
Išeivijos lietuvių visuomenė 

yra informuojama apie Lietuvo
je vykstančius politinius, kri
minalinius ir kitus įvykius. 

Informacijos yra teikiamos iš 
įvairių šaltinių: valstybės ofi
cialių įstaigų, opozicijos partijų, 
televizijos - radijo; laikraščių, 
žurnalistų, pavienių asmenų, gi
minių ar organizacijų. 

Šios visos žinios, neturėtų būti 
išeivijos lietuvių priimamos 
šimtu procentų. Objektyvus 
ska i ty to jas ar k lausy to jas 
dažnai yra skeptiškas ir gautas 
žinias nori patikrinti iš kitų 
galimų šalt inių. Daryt inos 
išvados yra natūralus veiksnys, 
formuojant savo nuomonę. 

Šia proga norėtume pateikti 
Lietuvoje leidžiamo laikraščio 
„Naujojo dienovidžio", (sausio 
29 dienos) straipsnio, pavadinto 
„Faktų sociologija. Įvykių tes
tamentai . Aukojimo apeigos", 
mintis. 

Straipsnis tuo įdomu-, kad 
atskleidžia nuoseklų naujosios 
istorijos vaizdą po Lietuvos pre
zidento TfcfiĮrmų. Jis pateikia 
faktus ir jų analizavimą. Štai 
kelios ištraukos. 

. .Paradinė LDDP rinkimu 
programa rinkėjams žadėjo 
pabaigą intrigų, gerovę ir do 
rybę". 

Toliau straipsnio autoriai 
Dalia ir Petras Dirgėlos rašo: 
„Visi - aš, tu, mes. jūs -
kolaboravome. Daukantas tar
navo carui, o nusipelnė Lietu
vai. Kaip ir mes. Kolaboruodami 
mes išgelbėjome Lietuva. Ir lie
tuvybę. 

Todėl viskas kas priklausė 
okupantams, dabar yra mūsų. 

darbais, padarys mus šventais 
kaip tik per kasdieninį mūsų 
gyvenimą — šeimoje, darbovie
tėje, prekyvietėje, mokyklose — 
visur pasauly, kur tik mūsų pa
šaukimas mus veda. 

Aldona Zailskaitė 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Mes paveldėjome visą Lietu
vos turtą, mes. kadrai ir spe
cialistai, jį sukūrėme. Ir viską, 
ką jūs gausite, gausite tik iš mū
sų rankų. Nusileiskite mums ir 
gausite. Ir mes drauge išgelbė-
sime nuo atsakomybės, už 
vogimą, už genocidą, už ... Jūs 
geriau žinote, kas slegia jūsų ir 
mūsų sąžinę. 

1992 m. LDDP laimėjo rinki
mus į Seimą. 1993 m. tos pačios 
partijos kandidatas į preziden
tus - tapo Lietuvos prezidentu. 

Tačiau nei Seimo, nei prezi 
dento rinkimai nebuvo demo
krat iniai . 

Jūs veikiausiai tuojau pagal
vojote apie okupacinę kariuo
menę, kuri per r inkimus tebe
buvo Lietuvoje. 

Taip rinkėjai nuogąstavo, kad 
kariuomenė pajudėtų, jeigu jie 
nenusilenktų ..Lietuvos turto 
paveldėtojams". 

Kariuomenė buvo psichologi
nio spaudimo priemonė. Kariuo
menė buvo regimoji r inkimų 
nedemokratinė apraiška. 

Tačiau esmė, nulėmusi rinki
mų nedemokratiškumą, buvo 
neregima, gerai užmaskuota, 
pirštu prikišamai neparodoma. 

Tą esmę galima pasakyt i 
šitaip: dėl mandatų i Seimą su 
Lietuvos politinėmis partijomis 
ir judėjimais varžėsi LDDP. 
politinė jėga, atstovaujanti ne 
tiek Lietuvos interesams pasau
lyje, kiek svetimų valstybių -
pirmiausia Rusijos ir JAV - po
reikiams Baltijos regione. 

Pirmenybės šifruotė šiandien 
būtų tokia: pasaul io naujo 
pasidalijimo vyriausias koor 
dinatoris yra JAV; Vakarų Eu
ropa sparčiai vienijasi, stengda
masi santykius su JAV pada
ryti lygiaverčiais. 

Amerikai tai kelia nerimą ir 
ji daro viską, ką gali, kad grei
čiau atsigautų Rusija. Amerikos 
a t rama Rvtuose. 

Danutė ttindokienė 

Mirtinos pusiausvyros 
belaukiant 

Pagal Amerikos - Rusijos pla
ną pas idal in tame pasaulyje 
Vakarų Europa liktų koordi
natorių šešėlyje, Lietuva - Ru
sijos įtakos zonoje. 

LDDP Lietuvoje eitų pasauli
nės politikos koordinatorių - pir
miausia rusų - vietininkės pa
reigas". 

Toliau straipsnis tęsiamas pa 
sakymu, kad pasaulį iš naujo, 
deja. kaip ir visada - dalijasi jėga 
ir pinigai. 

Ir „tikrų t ikriausia demokra
t i j a " p r i p a ž į s t a m a t ik tos 
„laudies valia", kuri paremta 
jėga ir padengta pinigais. Ver
gai įprato vergauti ir j ie pa
reiškė savo valią. 

Mes čia sakome: mūsų konsti
tucija yra ..tam t ikra". Žmonės 
pasako ir tiesiau: okupacinė 
konstitucija. Ir pasauly - dabar 
įsigali okupacinė demokratija". 

Straipsnio autoriai sako, jei 
norime, bent kiek suprasti, kaip 
šis režimas vykdomas, akylai 
įsižiūrėkite, kas dėjosi Lietuvoje 
1993 metais. 

Kalba faktai, įvykiai šnabžda 
testamentus - stenkimės juos 
suprasti kiekvienas savo galva. 

Baigiant verta pažymėti, kad 
šio straipsnio mintys yra naujos 
ir Įdomios. Kiekvienas mūsų jas 
galime priimti ar nepriimti, va
dovaujantis demokratijos dės
niais. 

Šio autoriaus nuomone, yra 
įdomus pasakymas, kad negali
ma rinkimų pavadinti demo
kra t i ška is , jeigu valstybėje 
tebėra svetima kariuomenė. 

Tas įvyko Lietuvoje. Mūsų 
dalies išeivijos visuomenės tvir
tinimas, kad ten įvyko demo
kra t i šk i r inkimai ir t a u t a 
laisvai išrinko, ką norėjo, yra 
diskutuotinas. 

Dėl demokratiškų rinkimų 
teisės apibrėžimų sąvokos, 
reikėtų pasisakyti politinės ir 
tarptautinėms teisės žinovams 
ir lietuvių politiniams eksper-

Jeigu į Ameriką praėjusią 
savaitę būtų a tvykęs žmogus iš 
kito krašto ir ma tęs televizijoje 
žinių f ragmentus , būtų galėjęs 
pamanyt i , kad amer ik ieč ia i 
sparčiai ruošiasi karu i . Šau
namųjų ginklų parduotuvėse 
grūdosi būriai žmonių ir skubiai 
ginklavosi: pirko au toma t in ius 
puolamuosius ginklus, mokėda
mi daugiau kaip pustrečio tūks 
tančio dol. už „pabūklus", kurie 
nebūtų padarę gėdos bet kurios 
mažesnės valstybės kar iuome
nei. 

Kodėl toks karš t l ig iškas sku
bėjimas apsiginkluoti ..iki dan
tų", įsigyjant ginklus, kurių net 
buvimas civilių rankose prie ge
riausių norų nepate is inamas? 
Juk tie ginklai pagamint i t ik 
vienam tikslui: dideliu greičiu 
ir mirt inu t a ik lumu šaudyti į 

žmones. Pasirodo, kad ir čia veikė 
. .uždrausto va is iaus s indro
mas"'. Gegužės 5 d. pagal iau 
Atstovų rūmuose. ..už*' pasi
sakius 216 nar iams, buvo var
gais negalais p ras tumtas nuta
rimas uždrausti 19 rūšių puola
mųjų ginklų, sus tabdan t jų 
viešą (sakome ..viešą", nes no
rintieji ras. kaip tuos . . įrankius" 
įsigyti) pardavinėjimą. Tai buvo 
vienas didesnių prezidento Bill 
Clinton laimėjimų, tikriausiai ir 
jį patį nustebinęs. Be abejo, 
vienas „mūšis" da r nereiškia 
laimėto „karo", o šis draudimas 
nedaug sumažins aukų. kasmet 
žūstančių nuo šaunamųjų gink
lų, skaičių. 

Štai t ruput is s tat is t ikos (su
vestinė yra iš 1992 metų: ti
kima, kad praėjusiais meta is ji 
dar įspūdingesnė). Iš žinomųjų 
23.760 žmogžudysčių k raš t e . 
15.377 buvo atl iktos šauna
muoju ginklu: 1991 m. net 
18,526 savižudžiai a tėmė sau 
gyvybę nusišaudami. Didžiau
sią šaunamųjų ginklų aukų 
skaičiaus dalį sudaro vyriškos 
lyties jaunuoliai , nes g ink la i 
naudojami gaujų tarpusavio ko
vose. 

Kai kiek anksčiau šiais me
tais buvo pravestas vadina
masis Brady Įstatymas, priver
čiantis pirkėją pa laukt i 5 die-

I nas. kol galės į r a n k a s gaut i 
šaunamąjį ginklą, šiose „Drau-

: go" skiltyse tuo, nors labai 
; voratinklišku. įvykiu pasidžiau

gus, tuoj atsiliepė keli skaity
tojai su įprasta kartot i fraze: 
„Ginklai nežudo, žmonės žu
do".. . Tai nuolat inis i r ame
rikiečių, tiesiog liguistai „įsi
mylėjusių" šaunamuosius gink
lus, argumentas , besitęsiantis 
daugiau kaip 200 metų nuo 
JAV kovų dėl savo valstybės sa
varankiškumo. Taip pat tvir
t inama, kad ši teisė kiekvienam 
JAV gyventojui įs ta tymu su
t e ik t a ir todėl kiekvienas pi
lietis gali j a naudotis. Lengva 
įsikarščiavus, beginant ..teises", 
užmiršti , kad anais laikais , kai 
tos „teisės", buvo suteikiamos, 
krašte gyvenimo būdas ir sąlygos 
buvo t:krai kitos: ne viskas, kas 
t iko prieš 200 metu, t i nka šian
dien. Antra vertus, medžiotojas, 
važiuodamas šaudyti fazanų ar 
stirnų, nesiveža puolamojo gink
lo. Būtų gan juokinga ir „ne-
sportiška", jeigu prieš beginkli 
žvėrelį ar paukštį išeitume lyg 
į p i rmąs ias fronto linijas... 
Medžioklinių šautuvų ne tik 
n iekas nedraudžia, bet ir nesi
ruošia uždrausti. Vadinasi, čia 
nepasiteisinsi.. . O apsigynimui 
- jeigu jau kas būtinai nori - pa
k a n k a ir paprasto rankinio re
volverio. 

Ginklų pardavėjai, žinodami, 
kad brangiaisiais automata is 
nebegalės prekiauti, skuba užsi
t ikr in t i naujas r inkas, nukreip
dami reklamine propaganda į 
moteris ir jaunuolius . Apie 2 
mil. revolverių ir maždaug 4 
mil. šautuvų kasmet Ameriko
je pagaminama ir parduodama. 
Nusipirkt i ginklą beveik leng 
v iau negu aspirino buteliuką 
Vidutinė ka ina - apie 100 dol 
įdomu, kad daugiausia žmogžu
dysčių ir savižudybių atliekama 
kaip tik nedideliais rankiniais 
ginklais, kuriuos lengva nešio
tis, vartoti ir paslėpti. 

Kai prezidentas ir daugeli? 
amer ik ieč ių dž iaug ias i tuo 
nedideliu gegužes 5 d. laimė
j imu, kiti gyventojai ginkluojasi 
toliau. Galbūt ilgainiui bus 
pasiekta mirt ina pusiausvyra 
(kaip šaltojo karo su Sovietų 
Sąjunga me tu i : k i ekv ienas 
Amerikos gyventojas - geras ir 
blogas - turės po ginklą, todėl 
n iekas nedrįs pirmasis ji į k;tą 
žmogų atkišti. Juk taip buvo su 
„senųjų Amerikos V a k a r u " 
kaubojais, šerifais ir banditais.. 

tams. Yra ne tik reikalinga, bet 
ir naudinga pat ir t i daugumos 
lietuvių nuomonę. 

Mes visi mylime savo tėvynę. 

norime jai padėti, džiaugiamės 
jos sėkmėmis ir liūdime kartu 
su ja . Išeivija yra neatskir iama 
lietuvių tautos dalis. 

STUDIJŲ PIRMIEJI, 
LAISVĖS PASKUTINIEJI 

METAI 
V Y T A U T A S VOLERTAS 

Po šio r ū s t a u s potvarkio paskelbimo artėjo kitos 
sava i tės pirmoji paska i ta (prof. Ig. Končiaus, fizikos). 
Apie 7 vai. ry to auditorijos pirmoje eilėje j a u sėdėjo ne
aukš t a s ir nest iprus pilietis, o nuo jo rikiavosi eilė išmė
tytų sąsiuvinių. Vadinasi , atsirado įstatymo nesilaikąs 
barbaras! Narsesni tvarkos saugotojai neklaužadą įspėjo, 
kad j is viešai nusikalstas. Neaukštas ir nestiprus studen
tas šoko ginčytis, be t sąsiuviniai buvo numesti ant 
gr indų, o rezervuotas vietas užėmė kiti. Atvyko ir gra
fai, i šmėtytų sąsiuvinių savininkai. Vėl kilo ginčas, žy
miai s t ipresnis , nes j a m e dalyvavo daugiau žmonių. 
Truput į pas is tumdyta , bet iki paskaitos pradžios audi
torijoje oras pragiedrėjo. 

Ginčo ir pas is tumdymo metu paaiškėjo, kad vietų 
užėmimo mafija, įs tatymo laužytojai ir nedrausmingi 
t r i ukšmada r i a i buvo žydų kilmės. Todėl tos pačios 
paskaitos metu senu būdu skelbiamas naujas įstatymas, 
jau n e m a n d a g u s ir nedemokrat iškas: žydams nelei
dž iama sėsti pirmoje i r antroje auditorijos eilėje, nes jie 
nekolegiškai pasielgė. Vaje, vaje! Dabar ta i prasidės! 

I r prasidėjo. 
K i t a paskai ta masinei auditorijai buvo neorganinės 

chemijos, prof. Petro Juodakio. Pusvalandį prieš ją kilo 
šurmulys , nes pirmoje ir antroje auditorijos eilėje sėdėjo 

vien žydų vyrai, gana anksti susirinkę. Atėjo laikas jėgai 
— įstatymą sulaužiusieji nesirengė paklusti nei žo
džiams, nei barniams. Lietuviai studentai šokosi juos 
išmesti, o tie įsispyrė gintis. Mačiau, kaip vienam nusi
kaltusiųjų užpakalyje ir aukštesnėje pakopoje buvęs 
s tudentas suėmė už galvos, kad jį pakeltų ir išstumtų, 
o tasai prasižengėlis pabalo, neteko žado ir sudribo. 
Maniau, kad jau nėra vyro... Bet po kelių minučių tasai 
nukeipėlis vėl įsijungė mūšin. Mačiau, kaip stipri ranka 
nuleido į kažkokio maištininko veidą kaliošą. Kliudy
t a s veidas paraudo lyg suliepsnojęs. Mačiau ir iš nosies 
varvantį kraują. 

Tiek buvo aukų. Tačiau šurmulys nenurimo ir pro
fesoriui pasirodžius. Prof. P. Juodakis į auditoriją visada 
ateidavo su fraku, buvo aukšto stiliaus džentelmenas 
ir labai nustebo, radęs neramumą. Kai suprato, kas 
vyko, susijaudinęs prabilo apie toleranciją. Kalbėjo la
bai gražiai, o jo žodžiai, tada išsakyti „kolegoms studen
t a m s " , tiktų ir šiandien bet kokiai auditorijai. Prof P. 
Juodakis parodė aukštą kultūrą. 

Antroji prof. Juodakio paskaita tą pačią savaitę buvo 
dramat iška ir jau profesoriui paskutinė. Prisirinko 
didelis būrys jaunų ir stiprių žydų, niekados nematytų, 
nestudijuojančiu, daugiausia iš Vilijampolės priemies
čio. Taigi žydų tarpe, matyt, buvo paskelbta „mobiliza
cija". Vėl muštynės prieš paskaitą, vėl neramumą, jai 
prasidėjus. Šį nemalonų incidentą universitete prrf. P. 
Juodakis sunkiai išgyveno. Gal dešimtį minučių dėstęs 
savo dalyką neramioje auditorijoje, staiga pradėjo kažką 
nesuprantamo murmėti. Studentai nutilo, aprimo Už 
minutės jis vėl tęsė savo paskaitą, lyg nieko nebūtų 
įvykę, bet vos kelias minutes. Nesuprantamas murne-
sys grįžo, mus apėmė siaubas. Šokau iš vietos, pribėgau 
prie aukšto milžino ir paprašiau: 

— Profesoriau, Jums negerai. Eime pailsėti. 
Išsivedžiau jį murmantį į prie auditorijos esantį 

kambarį , ten jis sustojo, atsirėmė į stalą, atgavo žadą 
ir pasakė: 

— Tu vienas, kolega, mane supratai. 

Pasakė ir vėl metėsi į murmesį. Prie jo atsirado 
kažkas daugiau iš profesūros, matyt, kitų studentų 
pašauktas , ir aš išėjau. Prof. Juodakis dėstyti jau 
negrįžo. Ši epopleksija po 10 mėnesių jį. t ikrą tolerantą 
džentelmeną, nuvedė į kapus. Mums chemijos paskai
tas tęsė K. Daukšas, antrojo bolševikmečio metu iškilęs 
kaip mokslininkas. 

Jvykis plačiai nuskambėjo po visą Lietuvą ir pasiekė 
net užsienį. Kai kas jį pavadino politiniu incidentu I 
pabaigą tasai šurmulys gal įgavo politinę spalvą, gal net 
kas nors priėjo prikišo pirštus, kad atrodytų antisemi
tizmo sukeltu pokštu, tačiau jo pradžia nesirišo su jokia 
politika. Kokia politika, jei nurodoma, kad prigrūstoje 
auditorijoje studentas gali tik vieną vietą užimti? Inci
dentą išplėtė užsispyrimas, o tada gal ir politika įsiterpė. 
Juk Europoje vyravo Hitleris. Juk Lietuvoje stovėjo 
sovietinės įgulos. Esu tikras, kad tie auditorijoje muš
tynėms atsiradę žydai nestudentai buvo tie patys 
asmenys, kurie džiaugsmingais šukavimais ir su gėlėmis 
1940.06.15 sutiko Sovietijos tankus barškuolius. 

Visi mano artimi draugai ir aš pats muštynėse ne
dalyvavome. Nebuvo jokio noro ir jokio reikalo. įvykius 
universitete, ypač Technikos fakultete diktavo Kauno 
ir netolimų apylinkių studentija Ka mes. iš provincijos 
atnešti Šapeliai... Čia buvo techniką pradėję studijuoti 
tokie šulai, kaip gen. Vitkausko sūnus 'antrosios 
bolševikų okupacijos metu buvęs Kauno miesto vyriau
sias architektas!. Svilo, Policijos departamento direk

toriaus sūnus, ka r t a i s į paskai tas savo automobiliu 
atvažiuojąs (tada automobil is studentui reiškė beveik 
tiek pat. kiek š iandien erdvės satelitas^. Jerošekas. po 
visą Lietuvą išgarsėjusio s tudentų kvarteto įkūrėjas ir 
vadovas, profesorių, minis t rų , turtuolių vaikai Nors su 
jais bendravome ir buvome pažįstami, bet ne mes ką 
siūlėme, ne mes pradėjome, ne mes organizavome. Ką 
tasai Alytaus. Raseinių. Švėkšnos ar Lazdijų balansas... 
Man tik buvo koktu žiūrėti j auditorijoje muštynių metu 
sėdinčius žydus ir žydaites, gerus pažįstamus ir drau
gus. Voltą, Šachovaitę. Muzikantai tę . Finkelšteinaitę... 
Po tiek metų iš to įvykio štai kokios išvados peršasi: 
kibirkštį įskėlė a tkak lū s , gal bolševizman linkę, o gal 
tik savo teisėms pavojų užjautę, žydai; gaisrui plisti 
talkino šovinizmas, nacių progresa« Europoje, sovietines 
įgulos Lietuvoje ir j auna tv i škas kvailumas. 

Finansinė liga nuo manęs nesi traukė ir visą laiką 
ieškojau išeities. Žinoma, kokios nors lengvos, nes sun 
kūmų niekas nemėgsta. Ir štai švystelėjo viltis, kuri grei 
tai užgeso. Švystelėjo lyg koks tolimas žaibelis, kūno 
pagalba šį tą pamata i . 

Spauda paskelbė, kad Kauno radijui buvo reikalin 
gas pranešėjas (diktorius*. Kažkas mane sugundė: tai 
ideali vieta studentui; gerai atlyginama, o darbo mažai; 
uždėjai plokštelę ir studijuok; tai šokių muzika, tai sim
fonija: iki ankstaus ryto tik sėdėk ir mokykis. Jeigu taip 
lengva ir papras ta , tai kodėl ton vietelen nejsitaisyti? 
Graži muzika, o aš sėdžiu ir studijuoju... 

Tą ir tą dieną, tą ir tą valandą radiofone būsiąs 
konkursas. Pnimsia konkurso laimėtoją, vyrą ar moterį. 

• Bus daugiau* 
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KAIP ILGAI LAIKYTI 
FEDERALINIŲ MOKESČIŲ 

DOKUMENTUS? 

Neseniai pasibaigė federali-
nių mokesčių mokėjimo laikas. 
I r šiuo metu jūs galbūt norėtu
mėte išmesti senus mokesčių 
dokumentus, kad padarytumėte 
vietos š iuomet in iams . Kyla 
k laus imas , kokius mokesčių 
dokumentus reikia saugoti ir 
kokius galima išmesti? 

Papras ta i (bet yra ir svarbių 
išimčių) jūsų užpildytos mokes
čių formos ir visi pateisinamie
ji išlaidų ir pajamų dokumentai 
t u r i būt i saugojami bent 3 
metus . IRS įstaiga tur i teise ir 
gali 3 metų laike pašaukti ir 
p a t i k r i n t i j ū s ų u ž p i l d y t u s 
mokesčių dokumentus. 

Kai kurie mokesčių pildymo 
patarėjai , pa tar ia laikyti su 
mokesčiais susijusią dokumentų 
medžiagą 6 metus. Je igu jūs 
net iks l ia i užrašėte savo pa
jamas , arba . ,pamiršote" kokią 
sumą paminėt i , jeigu savo pa
j amas sumažinote daugiau nei 
2 5 ^ , tai IRS įstaiga gali tikrinti 
net 6 metų laike, tam dalykui 
ve ik ia 6 metų . .S ta tue of 
limitation'". 

Retai atsi t inka, kad asmenys 
. . u ž m i r š t ų " ir d e k l a r u o t ų 
daugiau , negu 2 5 ^ sumažintas 
savo pajamas. Ir todėl daugu
mas mokesčių dokumentų pildy
mo specialistų patar ia doku
men tus laikyti t ik 3 metus. 
Žinoma, yra žmonių, kurie spe
cia l ia i . .pamiršta" ' p r aneš t i 
didele dalį savo pajamų val
džiai. Tokiu atveju nėra jokio 
„s ta tue of l imitation". Jei jūs 
neužpildote savo mokesčių do
kumentų , ar užpildote klaidin
gai ^suktai', ta i IRS įstaiga gali 
griebti bet kur iuo metu. 

Vienas specialistas mokesčių 
pildytojas, T. Beneventi sako. 
kad t i ems asmenims, kurie 
sukčiauja yra geriausia neturėti 
jokių dokumentų, nes tada nėra 
pr ieš juos įrodomos medžiagos. 
Reik ia laikyti dokumentus tų 
metų, kur ia is nepildėte mokes
čių, nes mažai uždirbote. Taip 
pat saugokite tų metų mokesčių 
dokumentus , kuriais nurašėte 
dideles sumas aukoms, arba jei 
y r a mokesčiu formose koks ki
t a s dalykas, kuris galėtų at
kreipt i IRS įstaigos dėmesį, 
ka ip galimą suktybę. 

Yra dokumentų, sąryšyje su 
mokesč i a i s , ku r iuos r e ik i a 
saugoti ilgiau, negu 3 metus. 

1 N a m ų d o k u m e n t a i . Na
mų savininkai turėtų laikyti 
šiuos dokumentus visą laiką: 
mokesčių dokumentus, pirkimo 
dokumentus, sąskaitas už namų 
remontą ar pagerinimą, doku
mentus , surištus su „casualty 
losses". 

Šie dokumentai bus jums rei
kal ingi , parduodant namą, ap
skaičiavimui, kiek jūsų namo 
ver tė pakilo ar nukrito, kiek 
turės i te mokėti mokesčių už 
paki lus ią verte, ar galėsite 
nurašy t i , jei praradote — jei 
namo vertė nukrito. Namų sa
v in inka i tur i saugoti Šiuos 
dokumentus ilgą laiką po to, kai 
namą parduoda. Jums reikės 
šių dokumentų, perkant naują 
namą, kiek jūs uždirbote ir kiek 
j u m s reikia pakeit imui namo 
mokesčių mokėti. Ir ta ip , kiek
vieną namą perkant bei parduo
dant , j ums reikės šių dokumen
tų apskaičiuoti nuostolius ar 
uždarbį namų pardavimo. 

2. I n v e s t a v i m o d o k u m e n 
t a i . „Brokerage s ta tements" 
i r į v a i r ū s d o k u m e n t a i dėl 
„ s t o e k s " , , ,bonds" i r k i t ų 
investavimų turi būti saugojami 
tol, kol jūs esate jų savininkai. 

Jei jūs tuos investavimus par
duosite, jų dokumentus tur i te 
laikyti tiek laiko, kaip ir k i tus 
mokesčių dokumentus. Kad ap
skaičiuotumėte uždarbį (capital 
gain), reikės dokumentų, įro
danč ių , kada jūs tuos in
vestavimus pirkote, kiek už juos 
mokėjote, tarpininko (broker) 
at lyginimus, ir kiek dividendų 
gavote, ar juos vėl investavote. 
Negalvoki te , kad jūsų tar
p i n i n k a s t u r i v isus t u o s 
dokumentus ir duos kopijas, kai 
ateis laikas pardavus pildyti 
mokesčių dokumentus. Yra bu
vę daug atvejų, kad klientai 
negalėjo gauti jokių dokumentų 
iš savo tarpininko (brokerio). 

3. IR A dokumenta i . Da
ran t nenuskaitomus IRA įna
šus, reikia saugoti tuos doku
mentus , kol pinigai bus išimti 
iš IRA sąskaitų. Dokumentai, 
kuriuos reikia laikyti yra: 1040 
taksų formos, taip pat 8606 for
mos, 1099-R ir 5498 formos. 
Tuos dokumentus turite laikyti, 
apsisaugojimui nuo didesnių 
mokesčių mokėjimo, negu reika
linga, kada jūs tuos pinigus iš 
IRA sąskaitos išimsite. 

4. T u r t o nuver t in imo do
k u m e n t a i . Turite laikyti visas 
sąskaitas, susijusias su įvairia 
į ranga, mašinų ir kitokios nuo
savybės pirkinių sau ar savo 
verslui, tol. kol jie nebus tiksliai 
nuvert int i (depreciated). Pvz., 
jei j ū s nurašote kompiuterį per 
5 metus, saugokite sąskaitas, 
kol praeis laikas „statue of 
l imitat ions" paskutinių metų. 
kai pabaigėte nurašyti. 

5. Iš laidos, nurašomos p e r 
ke l i s m e t u s . Laikykite doku
mentus dėl išlaidų nurašymo 
daugiau negu per vienus metus. 
Pvz., jei tur i te įstaigą namuose 
ir jūsų išlaidos prašoka pa 
j amas , jos negali būti tuojau 
nurašytos, bet gali būti perkel
tos į ateinančius metus. Labai 
svarbu turėti tuos dokumentus 
ir juos saugoti, kol p rae i s 
..statue of limitations" periodas 
t iems nurašymams. 

6. Šalut inis ve rs las . Doku
menta i apie jūsų papildomą 
verslą, turi būti saugojami il
giau negu 3 metus. IRS įstaiga 
dažnai tyrinėja šalutinio verslo 

nurašymus, remdamiesi nuomo
ne, kad papildomas verslas y r a 
daugiau pomėgis — „hobby" 
n e g u t i k r a s v e r s l a s . J ū s ų 
papildomo verslo nurašymai y ra 
apriboti pajamų sumos, kurią 
gavote iš to verslo. Šalut in is 
vers las y r a l a ikomas t i k r u 
verslu, jei j is neša pelną bent 3 
metus iš pasku t in ių penker ių 
metų. Jeigu šis šalutinis verslas 
neneša pelno, j ū s gali te vis t iek 
nurašyti sumą nuostolio, kur i s 
perviršija pajamas. Tačiau tuo 
atveju jūs tu rės i t e IRS įstaigą 
įtikinti, kad tur i te t ą verslą 
tikėdamiesi gaut i pelną. Tą 
norėdami įrodyti, t u r i t e turė t i 
visus dokumentus , sur iš tus su 
to verslo pajamomis ir nuosto
liais. 

7. Į rodomie j i d o k u m e n t a i . 
Įvairūs dokumentai , kur ie būtų 
reikalingi IRS įstaigai įrodyti, 
kad jūs teisingas, kada jie tikri
na jūsų mokesčių apskaičia
vimus. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tr ibūne" (5-3-94. Your 
money). 

V e r t ė . s p a u d a i p a r u o š ė 
Aldona Š m u l k š t i e n ė ir Bi ru tė 
J a s a i t i e n ė . 

T E L E F O N O B E N D R O V I Ų 
P A T A R N A V I M A I 

Paskut iniu laiku įsisteigė la
bai daug įvairių telefono patar
navimų bendrovių. Jos visos 
tiesiog „kar iau ja" dėl klientų: 
kiekviena žada visokių lengva
tų ir pigaus skambinimo planus. 
Mes visi gerai žinome, kad nie
kas neduoda nieko veltui, o nau
jos — tik įsisteigusios — bendro
vės turi iš ko nors gyventi . To
kiu būdu pras ideda visokie 
sukčiavimai. 

Visada a tk re ipk i te dėmesį į 
savo telefono sąskaitą , ar jūsų 
telefono bendrovė, nė ra pakeis
ta be jūsų žinios? O AARP žur
nalas rašo: „Pa t ik r ink i te telefo
no sąskaitą k a s mėnesį, kad 
žinotumėte, a r telefono patar
navimai yra sute ikiami jūsų 
pasirinktos bendrovės" . 

K. Smith Sloan, AARP žurna
lo vartotojų reikalų atstovė, 
sako, kad jos įstaiga paskutiniu 
laiku gavo d a u g nus iskundimu 
apie telefono bendrovių ir patar 
navimų pakei t imus, vartotojui 
nieko nepranešant . Kad to iš 
vengtumėte, ji siūlo: 

1. Jei jūs galvojate pakeisti 
telefono bendrovę, prieš t a i 
padarant, prašyki te , kad ben
drovė raš tu j u m s pat iektų jų 
siūlomų patarnavimų sąrašą. Ir 
gerai apgalvokite, prieš keisda
mi bendrovę a r j u m s tai ap
simoka da ry t i . Je i keičiate, 
būki te t i k r i , kok ius pa ta r 
navimus jūs norite gauti , nes j ie 
gali jums duoti daug ir brangiai 

LIETUVIŲ TELKIMAI 

LOS ANGELES, CA 

L O S A N G E L E S A L T O 
V E I K L A 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles skyriaus susirin
k imas įvyko š.m. gegužės 15 d. 
Susirinkimą pravedė Fel iksas 
Masai t is . ALTo pirm. An tanas 
Mažeika turėjo nemažai vargo 
rast i kandidatus ir gaut i jų 
su t i k imą b ū t i r enkama i s j 
naują valdybą. 

Dauguma i vaidybos nar ių 
su t ikus įsipareigoti d a r vienai 
kadencijai, susir inkime teko 
išr inkti tik dvejetą naujų narių. 
Tuo pačiu buvo perr inkt i ir 
pa s i l i k t i su t ikus ie j i . Vietoj 
pasi traukusios v-bos sekretorės 
Elenos Gedgaudienės buvo iš
r i nk t a Ona Šepikaitė, o vietoj 
mirusio finansų sekretoriaus 
Simo Kvečo, išrinktas Antanas 
Bulota. Ir Revizijos komisija 
per r inkta ta pati . 

Trafaret iniai valdybos narių 
pranešimai nesudaro esminio 
ALTo ateities veiklos. Tai buvo 
tik išvardinimas praeityje at
liktų darbų. 

įdomiausia susir inkimo dalis 
— klausimai i r sumanymai. Iš
kel ta nemažai įdomių klausi
mų, pasisakymų ir pasiūlymų. 

Diskusijose dalyvavo: V. Šeš
tokas, A. Mažeika. V. Vidugiris, 
V. Mikalonis, K. Karuža, A. Pe
čiulis, A. Bulota ir kt . 

V. Šeštoko keltas k laus imas 
dėl tol imesnės ALTo egzisten
cijos. Be papildymo naujomis 
jėgomis, ateities perspektyvos 
miglotos. P i rm. A. Mažeika 
surado vieną naują ir j auną as
menį. Vicepirm. V. Šeštokas irgi 
tur i j auną kandidatą papildyti 
senstančią valdybą. 

įvyko gyvos diskusijos dėl 
PLB išleistos „Lietuvos Kančių 
istorijos" ir netikslumų jos I-me 
tome. Susirinkimui tuo reikalu 
buvo pasiūlyta pri imti atitin
kančią rezoliuciją ir pasiųsti ją 

kainuojančių, bet j u m s visai 
nereikalingų, patarnavimų. 

2. Keisdami telefono bendro
vę, laikykilės naujos bendrovės 
nurodymų, pvz., dokumento pa
s i r a š y m e a r d e r a n t i s dėl 
pa tarnavimų, ka lban t neap
mokamu (toll-free) numeriu . 

Visada reikia a ts imint i , kad 
pasiūla, kuri skamba neįtikėti
nai gerai, tikriausia y r a nereali. 

Naudotasi medžiaga iš AARP 
žurnalo (May. 1994). 

A l d o n a Š m u l k š t i e n ė i r 
B i r u t ė J a s a i t i e n ė . 

ALTo centrui ir Tarybai, tuomi 
šiam skyriui prisidedant pr ie 
ALTo CV ir Tarybos nu ta r imo , 
kad tok ia „Lietuvos Kovų ir 
Kančių istorija", yra t ik so
vietinių melagingų dokumentų 
rinkinys, sovietų okupantų ir j ų 
koloborantų ataskaitos ir in
strukcijos. 

ALTo Los Angeles skyrius 
dėkoja visoms organizacijoms už 
parodytą darnų bendradarbiavi
mą ALTo darbuose. Deja t ame 
bendradarbiavime t rūks ta pa
žangos, nes Los Angeles ALTui 
priklausančioms 28 organizaci
joms pas iun tus kviet imus į 
metinį susirinkimą deleguoti po 
du a t s t ovus , iš l a u k t ų 56 , 
susir inkime kar tu su valdybos 
nariais , dalyvavo tik 21 asmuo. 
Toks mažas dalyvių skaičius ne
teikia daug vilčių ateičiai. Todėl 
visų organizacijų ateities darbas 

— ieškoti daugiau jaunų žmonių,, 
kurie, įsijungę į ALTą, pratęstų 
jo tol imesnę veiklą. Bendras 
lietuvių politinis ir ku l tū r in i s 
apsnūdimas tu r i būti sustabdy
tas. Visi įsijunkime į lietuvybės 
tęst inumo darbą. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 

Viešnios ii Lietuvos lanko ligonines Califormjoje. Iš k. — vadovas vietinis 
daktaras, gyd. Diana Siudikaitė. gail. ses. Lina Stankūnaitė, gyd. Inesa 
Poniškaitienė ir gail. ses. Ona Kurklietienė. 

Nuotr. J . Prakapo 

BAKERSFIELD, CA 

V I E Š N I O S IŠ LIETUVOS 

Lietuvos draugų McKenna 
šeimos kvietimu, š.m. balandžio 
19-30 dienomis Bakersfieldo 
mieste lankėsi Kauno ka ta l ikų 
senelių slaugos ligoninės gydy
toja Inesa Poniškaitienė ir gai
lestingos seserys Ona Kurklie
tienė ir Lina Stankūnai tė , ta ip 
pat žinoma Kauno poetė ir daili
ninkė. Kauno vaikų ligoninei 
atstovavo gyd. Diana Siudikai
tė. , i . 

VASAROS KAINOS \ LIETUVĄ 
Birželio 15 d. — rugsėjo 15 d. 

Iš New Yorko ar Chicago į Vilnių ir atgal 
Iš Vilniaus į Chicago ar Nevv York ir atgal 

$730 p l i u s m o k e s č i a i 

Kai kurios dienos jau išparduotos. Kainos žemesnės prieš birželio 15 d. ir po rugsėjo 15 d. 

Grupinės kelionės į dainų ir šokių šventę: 
birželio 29 d.-liepos 13 d. iš Newark 

birželio 30 d.-liepos 13 d. iš JFK 

Kaina $1,893 
\ kainą įskaitoma: lėktuvo bilietai, (pridėtinis mokestis iš kitų miestų); viešbučiai—Vilnius, 

Kaunas, Palanga; trys valgiai kas dieną; bilietai į dainų ir šokių festivalį; visa trans-
portacija; idomių vietų apžiūrėjimas; gidai anglų ir lietuvių kalbomis; bagažų nešiojimai; 

patarnavimo mokesčiai. 

VYTIS TRAVEL 
2129 Knapp St. 

Brooklyn, NY 11229 
Tel.: 718-769-3300 1-800-77-VYTIS 

Vienos iš moderniausių Cali-
fornia valstijos ligoninių — 
Memorial direktorius ir vadovy
bė oficialiai sutiko ir pasveikino 
viešnias iš Lietuvos. Priėmime 
dalyvavo vietos televizijos stočių 
korespondentai. Viešnias paro
dė vakarinių žinių programose. 

Ati trūkusi nuo savo darbo, 
reg. gai l . sesuo M a u r e e n 
McKenna beveik dvi savaites 
rodė moderniausius medicinos 
įrengimus, dalyvavo operacijo
je ir pasikalbėjimuose, taip pat 
Bakersfield ir California univer
siteto gail. seserų mokyklų pa
mokose. Aplankė Lake Isabella 
miestelio, Atascadero psichiat
rinę ir katalikų Mercy bei Kern 
apskrities ligoninę. McKenna 
šeima porai dienų viešnias nu
vežė į Ramiojo vandenyno ku 
rortą Pismo Beach, k u r vietos 
pranciškonų bažnyčioje šv. Mi
šių metu visiems maldininkams 
pristatė Lietuvos katalikų ligo
ninės a ts toves . Aplankė ir 
vietos parkus, buvo oficialiais 
svečiais Vendenbergo raketų 
bazėje. 

Ponų McKenne rūmuose pri
ėmime, kar tu su svečiais iš 
Lietuvos, dalyvavo didelis būrys 
McKenna draugų-amerikiečių. 
Didžiuliame svečių kambaryje 
prie JAV vėliavos stovėjo didelė 

lietuviška tr ispalvė. Taip pat 
valgomajame ant stalo — mažos 
lietuviškos vėliavėlės. 

Susirinkus svečiams į kamba
rį l ietuvaitės įžengė dainuo
damos žemaitišką dainą. Nete
ko ilgai sėdėti. Dak ta rė Inesa 
prie pianino — ir lietuviškas 
suktinis. Suktinio amerikiečiai 
nemokėjo, bet l ietuvaitės iš
judino visus senus ir jaunus-lie-
tuviškas ratelis. Ir įsijungė visi. 
Vieno amerikiečio žodžiai: „Tai 
a tmint inas pirmas susi t ikimas 
su lietuviais. Iki šiol nežinojau-
net kur yra Lie tuva" . 

Paskutinę mieste svečiavimo-
si dieną, v ien in te lė mieste 
gyvenanti lietuvių šeima pa
kvietė viešnias vakarienėn. 

Pastebėtina, kad abi gydyto
jos puikiai kalba angliškai, 
vertėjų nereikėjo. 

Paskutines dienas lietuvaitės 
praleido Disneyland. o sekma
dienį — lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijoje Los Angeles. Gegužės 
2-rą išskrido Lietuvon. 

H e n r i k a s K u d r e i k i s 

• 1541 m. b a l a n d ž i o 22 d. 
Ignacas Lojolą iš r inktas pir
muoju jėzuitų vienuolijos virši
ninku. 

CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. I 

KAINOS į DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ 
ATLANTA $990.00 BOSTON $890.00 CHICAGO $950.00 
DALLAS $1050.00 HOUSTON $1050.00 LOS ANGELES $1150.00 
MIAMI $995.00 NEW YORK $890.00 WASHINGTON, D.C. $890.00 

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

GRĮŽIMAS: liepos 17. liepos 19, liepos 20. liepos 22. liepos 24. ar jūsų pasirinkta data. 

EKSKURSIJOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas 
su „Draugo" kelione... Nationai Geographic Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7, 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje. 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

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

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms' 

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

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

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9828 SOUTN 79TN AVENUE 
MCKORV NILU, ILLINOIS 
00457 

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

Member 

ASTA 
American Society 
of Trovel Agents 

'-' Ctty C——t m-tmmmmmmt 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-184 

TELJFAK (370) 2-223-148 



MOKSLO, SIEKIŲ IR 
DARBŲ HARMONIJA 

Mes pažįstame profesiniame 
ar visuomeniniame gyvenime 
iškilusius asmenis, bet retai 
žinome jų asmenybės esme, 
kurioje didžiausią vaidmenį 
vaidina noras tapti naudingu 
žmogumi, darant vertingą įnašą 
į šeimos, į profesinį bei visuome
ninį gyvenimą, bet taip pat ran
dant aukso vidurį tarp įsiparei
gojimų. Dalia Puškorienė, dip
lomuota psichologė, Lietuvių 
fondo atstovė Omo valstijoje, LB 
Ohio apygardos tarybos narė, 
Toledo „Forensic Psychiatry" 
centro egzekutyvinė direktorė, 
savo darbštų gyvenimą yra pa
dalinusi tarp Toledo ir Clevelan-
do. Savaitės bėgyje ji gyvena 
Toledo, bet savaitgalius pralei
džia Clevelande, priklauso 
Dievo Motinos parapijai, lanko 
visus renginius ir didžiausią 
laiko dalį pašvenčia visuomeni
niams reikalams. 

1955 m. ji baigė Mt. St. Jo 
sephs kolegiją su sociologijos 
bakalauru, sekančiais metais iš
tekėjo už dr. Viktoro Puškoriaus 
ir užaugino keturis sūnus ir tris 
dukras, kurie visi lankė li
tuanistines mokyklas. Jauniau
siam sūnui pradėjus lankyti 
vaikų darželį, ji nutarė tęsti 
mokslą. 1972 m. įstojusi į Cle-
veland State universitetą, 1974 
m. jį baigė su psichologuos ma
gistro laipsniu. Ji keturiolika 
metų važinėjo į netolimą Medi
nos miestą, ten dirbdama kaip 
psichoterapiste ir šešis metus 
kaip klinikinė direktorė; lankė 
ir Case Western Reserve univer
sitetą, kuriame įsigijo nepelno 
siekiančių organizacijų ad
ministracijos mokslų pažymėji

mą. „Studijavau psichologiją, 
nes ji nagrinėja žmogaus asme
nybe, o sociologiją todėl, kad ji 
nagrinėja asmens santykius su 
visuomene. Nepelno siekiančių 
organizacijų mokslo siekiau to
dėl, kad jis analizuoja jų struk
tūras, funkcijas ir įstatymus 
kurie jas įteisina ir jas apribo
ja", aiškina ji. 

1988 m. jos mylimam vyrui dr. 
Viktorui Puškoriui mirus, ji 
nutarė ieškoti administracinio 
darbo. Nuo 1989 m. ji eina To
ledo Forensic Psychiatry centro 
egzekutyvinės direktorės parei
gas. Centras aptarnauja trylika 
Ohio valstijos šiaurės vakarų 
apskričių. Jo pagrindinis užda
vinys yra teismams pateikti 
psichologinius ir psichiatrinius 
tyrimus. Sąryšyje su savo tar
nyba, Dalia Puškorienė turi 
daug keliauti, lankydama teis
mus trylikoje apskričių ir kas 
mėnesį vyksta į centrų suvažia
vimus Ohio sostinėje. Tarnyba 
yra labai atsakinga, daug reika
laujanti, o sąryšyje su ja atsiran
da ir kiti darbai: dalyvavimas 
profesinėse organizacijose ir 
Toledo patikėtinių taryboje bei 
su jos darbu susiję įsipareigoji
mai už tarnybos ribų. 

Į visuomeninį darbą Dalia 
Puškorienė įsitraukė palaips
niui, jos pačios žodžiais tariant: 
„įdomiai vystėsi mano pro
fesinis gyvenimas ir, atsiradus 
progai, išsivystė ir visuomenė 
veikla". Oldenburgo tremtinių 
stovykloje ji priklausė mokslei
viams ateitininkams, o atvykus 
į Clevelandą dalyvavo studentų 
ateitininkų valdybose. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybe, pra-

NAUJA LIGONINĖ UOSTAMIESČIO 
JŪRININKAMS 

Dalia Puškorienė. 

sidėjo jos visuomeninė veikla. 
Paskutinius tris metus ji yra LB 
Ohio Apygardos tarybos narė ir 
jau ketvirti metai eina Lietuvių 
fondo įgaliotinės pareigas Ohio 
valstijoje. „Toje srityje mano 
atsakomybė yra ne vien ieškoti 
fondui asmeniškų įnašų, bet 
rūpintis lėšų padidinimu kitais 
metodais", sako ji. Todėl pa
skutinių trijų metų bėgyje ji 
Clevelande surengė tris aukšto 
lygio pasisekusius koncertus, 
kurie pareikalavę didelio jėgų 
įtempimo, rūpinantis iš Lietu
vos atvykusiais menininkais, jų 
kelionėmis, bilietų platinimu, 
vaišėmis ir t.t. Ji tarpininkau
ja tarp Lietuvių fondo ir Ohio 
LB narių; kaip fondo atstovė, 
lanko lituanistinę mokyklą, 
įteikia dovanas, lėšas, remia 
kultūrines organizacijas, pager
bia mirusius fondo narius. 

Šiais metais vėl kan
didatuodama į LB Ohio apygar
dos tarybą, Dalia Puškorienė 
aiškina, kad trejų metų kaden
cijai išrinktos tarybos pareiga 
yra nustatyti veiklos gaires, 
sušaukti tris suvažiavimus, iš
rinkti naują krašto valdybą. Ji 
pabrėžia, kad yra svarbu akty
viai dalyvauti suvažiavimuose, 

Balandžio 9 d. iškilmingai ati
daryta 360 vietų Klaipėdos jūri
ninkų ligoninė. Pasak atidary
me dalyvavusio sveikatos ap
saugos ministro Jurgio Brėdi 
kio, Klaipėdos krašto gyvento
jams nebereikės medicinos pa
galbos važinėti j Vilnių ar 
Kauną, nes naujojoje gydymo 
įstaigoje dirba geri specialistai 
ir yra pakankamai modernios 
medicinos įrangos. Ligoniai ar 
medicinos draudimo organizaci
jos jau galės rinktis geresnį 
aptarnavimą ir specialistus iš 
kelių uostamiesčio ligoninių, 
prasidės ne dubliavimo, kaip 
kai kuriems atrodo, o konkuren
cijos metas. 

nes tai įsipareigojimas balsuoto
jams. Tarybos nariai suorgani
zavo JAV ambasadoriaus Dar-
ryl Johnson viešnagės programą 
ir priėmimą Clevelande. 

Stebint jos pareigomis per
krautą gyvenimą, darosi įdomu, 
ar ji randa laiko ir asmeniš
kiems malonumams bei pomė
giams. „Mėgstu meną ne kaip 
menininkė, bet kaip jo mylėtoja. 
Viešėdama pas savo sūnus Va
šingtone, visada aplankau 
Valstybinę galeriją. Mėgstu 
muziką, mėgstu keliauti, ypač 
po tuos kraštus, kuriuose galiu 
panaudoti savo išmoktas kalbas 
— prancūzų, ispanų ir italų", — 
sako ji. 

Dalia Puškorienė yra plačiai 
išsišakojusio intelekto asmeny
bė, kurios didžiausias nuopelnas 
yra tas, kad ji pajėgia puikiai 
suderinti savo darbus su parei
gomis šeimoje, profesijoje ir 
lietuviškoje visuomenėje, tuo 
pasiekusi nuostabią harmoniją 
tarp pareigos, siekių ir 
malonumo. 

AureUja M. Balasaitienė 

Ligoninės vyriausiasis gydyto
jas Jonas Sąlyga papasakojo, 
kad savą gydymo įstaigą žvejai 
jau turėjo nuo 1956 m. Nau
josios statybos kertinis akmuo 
buvo padėtas 1988 m. kovo mė
nesį. Jos statybai ir naujai 
medicinos įrangai lėšų skyrė 
dauguma Klaipėdos jūrinių or
ganizacijų. Pagal akcinės 
bendrovės „Miestprojiktas" 
projektą ją pastatė akcinės 
bendrovės „Ranga" ir kitų 
firmų statybininkai. 

Naujojoje ligoninėje veikia 
kardiochirurgijos, angiochirur-
gijos, ginekologijos, endoskopi
nės chirurgijos, gastroenterolo
gijos, dietologijos, kardiologijos, 
bendrosios terapijos, hematolo
gijos, darbo medicinos, neurolo
gijos, nefrologijos skyriai. Įreng
ti modernia aparatūra aprūpinti 
hemodializių (dirbtinių inkstų), 
hiperbarinės designacijos (gydy
mo deguonimi), rentgeno diag
nostikos, tradicinės medicinos 
kabinetai, įvairaus profilio labo
ratorijos. Vienvietėse, dvivietė
se ir keturvietėse palatose 
gulinčius ligonius aptarnaus 80 
gydytojų ir 230 medicinos 
rų. Gegužės mėnesį čia bus at
likta pirmoji širdies operacija. 

Ligoninės kolektyvą sveikino 
kolegos iš kitų gydymo įstaigų, 
miesto vadovai, jūrinių, statybi
nių organizacijų atstovai. Be
veik visi jie įkurtuvių proga 
šeimininkams dovanojo tapybos 
ar grafikos darbus, kuriais 
pasipuoš dažais tebekvepiantys 
skyriai ir kabinetai. Modernią 
kompiuterinę duomenų apdoro
jimo sistemą ir pirmosios 
medicinos pagalbos priemonių 
rinkinį J. Sąlygai įteikė 
vokiečių firmų „Abbott" ir 
„Drager" atstovai. 

Po oficialiosios dalies, apžiū
rėję ligoninę, visi susirinko 

DRAUGAS, šeitadHmiB, 1994 m. gegužės mėn. 14 d. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 
PAREIŠKIMAS 

Paskutinio šimtmečio didžiau
sia Lietuvos Tautos tragedija 
buvo Lietuvos Nepriklausomos 
valstybės brutali — karinė, 
sulaužanti visus tarptautinius 
valstybės — valstybei įsiparei
gojimus sovietinė okupacija iš
vadoje Hitlerio • Stalino pakto. 
Penkiasdešimt metų trukusi 
okupacija padarė Lietuvai ir 
lietuviams neapibūdinamą 
visokeriopą žalą. Be grubaus, 
žiauriausiais metodais vykdomo 
tautinio genocido, Vakarų 
pasaulis buvo sąmoningai — 
klaidingai informuojamas, kad 
Lietuva pati savo noru, 
laisvanoriškai įsijungė į Sovietų 
Sąjungą ir kad Lietuvoje jokio 
persekiojimo nėra ir žmonės 
laimingai gyvena. 

Išeivijos lietuviams teko 
daugelį metų kovoti, kad šį 
Sovietų Sąjungos melą Vakarų 
valstybės atmestų. 

Ir štai dabar Vilniuje yra 
išleista knyga „Lietuvos kovų ir 
kančios istorija", parašyta 
Henriko Sadžiaus, G. Rudžio, 
Eugenijaus Grunskio, Vandos 
Kašauskienės, kurioje surinkti 
sovietiniai dokumentai, 
liečiantys lietuvių trėmimą į 
Sibiro tundras yra neatitinkan
tys tikrovės. 

Tai yra mūsų Tautos kančių 
tragedijos iškraipymas. Šicje 
knygoje yra viskas sąmoningai 
sufalsifikuota, visi dokumentai 
yra vienašališkai surinkti, 
suklastoti, persunkti sovietine 
propaganda iš buvusių oku
pantų archyvų. Knygoje ra
šoma, kad buvo tremiami tik 

įvairūs nusikaltėliai, booiis, 
banditai, prostitutės ir kt. Kad 
tremtiniai buvo vežami kelei
viniais vagonais, kad kiek
vienas gaudavo po 5 rub. 60 
kap. dienpinigių, kad stotyse 
buvo duodamas šiltas maistas, 
o vaikams pienas ir t.t. Kad 
turėjo daug bagažo ir •smdAsi 
krovikus jam perkelti iš trau
kinių į baržas. Koks baiaus 
melas! 

Nei prie vieno įdėto dokumen
to nėra komentaro, paaiški
nimo, kad tai yra suklastotas, 
teisybės neatstojantis, klai
dinantis dokumentų rinkinys. 

Ateinančios kartos ir Vakarų 
pasaulio žmones, kurie savo 
akimis nematė vykusių trėmi
mų tragedijų, galvos, kad ten 
tikrai nebuvo tautinio trėmimo 
genocido — kaip kad lietuviai 
skelbia. Tai noras pateisinti ir 
sufabrikuoti trėmimo ir šimtų 
tūkstančių nukentėjusių lietu
vių istoriją. 

Aš apeliuoju į Jus, gerbiami 
Lietuvos Respublikos Seimo 
kolegos, priimti nutarimą, 
pasmerkiantį šios knygos, kaip 
klastojančios Lietuvos genocido 
istorįją, išleidimą, sustabdyti 
knygos platinimą ir tolimesni 
jos leidimą pavesti Lietuvos 
Respublikos gyventojų Genocido 
ir Rezistencijos tyrimų centrai. 

Dr. Kasys J. Bobelis 
Užsienio reikalų komiteto 

pirmininkas 
Lietuvos Respublikos Seimas 

1994 m. gegužės 9 d. 
Vilnius 

hidroterapijos skyriuje. Šampa
no taurės buvo keliamos kol kas 
dar vandens nepripildytame ba
seine. 

• Perskaitęs „Draugą", pa
siūlyk, kad ir kaimynas taptų jo 
skaitytoju. 

NEW YORK Į RYGĄ 

Taupios Kelionės 
$ 

nuo 

TAI'PYKITE LAIKA... tiesioginė kelionė iš \ew Yorko Kennedv aerodromo 
iki Rygos (Latvija). American Trans \ir vra greičiausias kelias į Pabaltijį! 

T U PYKITE PIMGIS... palyginkit ir sutaupysit keliaudami su \merican 
Trans Air. Jums geriausias aptarnavimas ir prieinamiausią kaina! 

KAINA | VIENĄ PUSE IŠ ŠIŲ MIESTU: 
(Persėdimas \ l \ V\\ V>rko J.K.k.) 

Kelionė į vien§ pusę, perkant 
biliete į abi puses 

Šiot kotnoi yro ntmtoninu kdtcfnmo komoj Koi pn»id» W'<»mo ttionos *Off 
nok* jot bw» tyimoi branguti Miata rwkk> u*vwkyt. bent 21 aWio pnei įdrydi 
VtahMti mohMto $32 95 bui priekti pr» keJior** b.l*#v k» ui juo* mokėsi* 
&o» ATA't skrydtiy N*w YbnVRygo **T9» 9°i«>*> "«° 5/7/94 A. 10/31/94 

Ml.inl.i nuo 

Boston nuo 

Cleveland nuo 

Chieago nuo 

$411 
$279 
$370 
$434 

Delmil nuo 

l,os \ngclos nuo 

Vii,imi nuo 

Vtinnrapolis nuo 

s344 
$397 
s419 

s329 

l'hiladrlphia nuo 

Pittsbuig nuo 

Seatlie nuo 

S.in Francisco nuo 

s324 
$329 
$399 
$397 

\r Jus skrenda! biznio reikalais, ar 
pasimatvti su giminėmis. Jus norit 
ten nukeliauti kuo greičiau Nereikia 
persėsti j kita lėktuvą, nereikia IM* 
reikalo išleisti dar daugiau pinigu 
AT Vs tiesioginis skrvdis iš Nevv Yorko 
j l'ahallijj yra patogus, ekonomiškas, 
ir labai paprastas. Juk Jus visada to 
ir norėjote. 
Dėl. pigiausios kelionės i Pabaltijį skam
binkit Jū>ąi kelionių agentui arba \TV 

800-382-5892 

>4k 
American Trems Air 

file:///merican
file:///ngclos
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Ore le , La Paima, CA 90623 
• tel (714) 521-8694 • fax (714) 5^1-1210 

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS 

B a n k i n i n k a s A n t a n a s G r i n a 
vėl Lietuvoje 

Maždaug po pusmečio iš JAV 
į Lietuvą vėl atvyko dirbti 
bankininkas Antanas Grina, 
anksčiau konsultavęs centrinį 
Lietuvos banką, dabar sako 
atvykęs kaip savanoris kon 
sultantas bankininkystės klau 
simais ir dirbąs Akciniame in-
ovaciniame banke. ,,Lietuvos 
aidui" (05.07.) kalbėdamas apie 
investicijų Lietuvai būtinybę. 
A. Grina pastebėjo: ..Reikia viso 
paketo įstatymų. Lito stabilu 
mas ar nestabilumas — ne vie
nintelė, ne pagrindinė sąlyga 
užsienio investicijoms pritrauk 
ti. Firma, kurioje dirbau, in 
vestavo lėšas Argentinoje. Bra 
zilijoje. Pinigai buvo nestabilūs, 
infliacija siekė net 1,000-1.500^ 
per me tus , bet f irma ten 
uždirbo. 

Jeigu nėra jokių suvaržymų. 
o įstatymai palankūs užsienie 
čiams, investicijų bus. Lietuvo
je mažai reklamuojama, kuo ir 
kaip galima privilioti užsienio 
investicijas, trūksta įstatyminių 
aktų, politinių žingsniu, aiškių 
ūkio programų, patrauklių už 
sieniečiams. Svarbu, kad Lietu 
va susidomėtu užsienio bankai. 
Girdėjau, kad jau yra projektų 
kurti tarptautinius bankus. Pa
galiau perjuos plūstantis užsie
nio kapitalas padėtų įgyvendin 
ti Lietuvos ūkio programas. 
Malonu, kad nuo 1992 m. pra
džios, kai čia dirbau, daugelis 
komercinių bankų toli pažengė. 
Konkurencija bus, ir tai gerai, 
net jeigu kursis bendri su uisie 
nio kapitalu bankai." 

P a s a u l i s sužinos a p i e 
Lie tuvą 

Lietuva bus reklamuojama 
žurnale ,,Newsweek". Šalies 
vyriausybė balandžio viduryje 
paskyrė 15 mln. litų, kad būtų 
parengtas specialus 16 puslapiu 
rek lamin is priedas , ,News 
vveek" žurnale apie Lietuvą. 
Dvylika dienų Lietuvoje dirbo 
šio žurnalo specialių priedų kon 
sultantas ir žurnalistas B.P.J. 
Moynahan. J i s aplankė Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą, Palanga. 
Juodkrante. Raseinius, susitiko 
su Lietuvos prezidentu, prem
jeru, Seimo pirmininku, keliais 
ministrais, centrinio banko pir
mininku. Svečias kalbėjosi su 
keleto valstybinių bei privačiu 
bendrovių ir bankų, Lietuvos 
Informacijos instituto. Atviros 
Lietuvos fondo atstovais. Iš 
dienraščių JAV žurnalistas pa 
sirinko ..Lietuvos rytą". 

16 puslapių reklaminis prie 
das, kurio tekstus B.P.-3 Moyna 
han tikisi parašyti per 10 dienu, 
bus iliustruotas jo paties bei 
Lietuvos fotografų nuotrauko 
mis, bus ir šiek tiek reklamos. 
Priedas bus išspausdintas pi r 
mosios liepos savaitės ..N'evvs-
week" žurnalo numeryje. Lietu 
vos vyriausybė gaus nemoka
mai 50.000 egzempliorių, kurie 
bus platinami Lietuvos am
basadose užsienyje. 

„ L i e t u v o s r y t u i " B.P .J . 
Moynahan, lygindamas padėtį 
Estijoje ir Lietuvoje, pasakė, 
kad Estija reformas pradėjo 
anksčiau, tačiau Lietuvos rinka 
yra didesnė ir todėl patraukles 
nė Vakarų investuotojams. Žur
nalistas Lietuvoje lankėsi pirma 
kartą ir per 12 dienų susidarė 
įspūdi, jog Lietuvos politinė ir 
finansinė padėtis yra pakanka 
mai pastovi, o kai kurių darbi 
ninku ir tarnautojų kvalifikaci 

ja pakankamai aukš ta . Pasak 
B.P.J. Moynahan, verslininkai 
nesidomi poli t ika, todėl j is 
nerašysiąs apie negatyvius reiš
kinius Lietuvoje, tačiau ketinąs 
paminėti, kad biurokrata i dar 
trukdo verslininkams. Zurnalis 
to nuomone, sąlygos investuo
ti Lietuvoje yra pakankamai 
geros. 

„ U ž k o n s e r v u o t a " k o n s e r v ų 
p r a m o n ė 

Straipsnį tokiu pavadinimu 
spausdina , ,Lietuvos a idas" 
(06.06.). Žurnal is tas Antanas 
Anskaitis teigia, kad konservų 
fabrikuose padėtis l iūdniausia 
— šalies konservų pramonė dir 
ba tik trečdaliu pajėgumo, o virš 
kai kuriu įmonių jau antr i me
tai kabo bankroto kilpa. De
šimtmečius Lietuvos konservų 
pramonė buvo Sibire gyvenan
čių žmonių maitintoja — kiek 
konservų fabrikai pagamindavę 
pa t ieka lų p i e tums , t iek jų 
suvalgydavo sibiriečiai . Per 
kelis dešimtmečius Lietuvos 
konservu pramonė, nejausdama 
konkurencijos ir neduodama 
valstybei pelno, techniškai at 
siliko ir, a t s i d ū r u s i r inkos 
ekonomikos sąlygose, merdi. 
Vakaruose dešimtmečio senumo 
išvaizdos s t iklainiais 'ir tie be 
užsukamų dangtelių), neišvaiz
džiomis et iketėmis nieko nesu
viliosi. Patys konservų gamin 
tojai skundžiasi apyvartinių 
lėšų t rūkumu netgi žaliavoms 
įsigyti. Kaip teigia Vilniaus 
konservų fabriko . .Gerovė" 
direktorius P. Lapė, neturėdami 
apyvart iniu lėšų, yra priversti 
imti bankų paskolas su 80-90'; 
metinių palūkanų. Fabrikui va
sarą sumokėti už žaliavas reikia 

2 mln. litų, o pasiskolinus, 
grąžinti t enka apie 4 mln 
Trūks t an t lėšų, neįmanoma 
modernizuoti gamybos. 

Ki ta vertus, neranda, o gal ir 
neieško, bendros kalbos tar
pusavy je ž a l i a v ų t i ekė ja i , 
perdirbėjai ir prekybininkai . 
Antai Molėtų rajono ūkininku 
kooperatyvo ..Carota" pirminin
kė I. Gutauskienė sako kelis 
mėnesius vaikštanti ministerijų 
ir bankų koridoriais, norėdama 
gauti kreditą morkų perdirbimo 
linijai įsigyti, kai tuo tarpu to
je pat ..Gerovėje" tokie įrengi

mai stovi beveik nenaudojami. 
,.Gerovė" mielai perdirbtų Mo
lėtų ūkininkų morkas. Konser 
vų fabrikai neturi kur dėti pro
dukcijos, o parduotuvėse jos 
nėra , nes komersantai mieliau 
prekiauja, tegu ir brangiais, bet 
s p a l v i n g a i s u ž s i e n i e t i š k a i s 
konservais . P rekyb in inkams 
nesvarbu, kad šiandien Lietu 
vos žmogus ieško pigesnių, o 
dažnai ir sveikesnių lietuviškų 
produktų. Kodėl patys konservų 
gamintojai , užuot sendinę pro
dukciją sandėliuose, nesiima ja 
prekiauti firminėse parduotuvė
se, ar bent skyriuose, taip pat 
neaišku. Žurnalistas A. Anskai 
tis tokį išdidumą vadina ..plik
bajorių sindromu ir pastebi, 
kad jau esama pirmųjų požy
mių, jog ir konservų pramonę 
p a g a u n a p e r s i t v a r k y m o 
n u o t a i k o s : konse rvų fabr i 
ka i p r a d e d a b e n d r a i su 
Daržininkų ir sodininkų asocia 
cija spręsti savo problemas, 
ketina rengti net savo produkci
jos degustaciją. 

Va l s tyb inė je v e r t y b i n i ų 
popie r ių b i ržoje 

Vertybinių popierių biržoje 
šiuo metu prekiaujama 115 
emisijų vertybiniais popieriais. 
Tai reiškia, kad pasir inkimas 
biržoje didėja, o biržos'infor
maciniame biuletenyje gal ima 
rasti išsamią informaciją apie tų 
įmonių veiklos pobūdį, finansi
nę padėtį, išmokėtus dividen
dus. Biržos generalinis direkto 
rius Rimantas Busila „Lietuvos 
ry te" rašo, kad pelningiausiai 
praėjusiais metais dirbo komer 
ciniai bankai , todėl labiausiai 
paklausios biržoje — bankų 
akcijos. Jeigu bankai išlaikys 
savo veiklos s t ab i lumą, jų 
akcijų k u r s a s t u r ė t ų k i l t i . 
Atvirkščią tendenciją gal ima 
stebėti t a rp investicinių akcinių 
bendrovių (IAB). Jų akcijų 
ka ina biržoje svyruoja t a rp 
40 6 0 ^ jų nominalios vertės, 
{ver t inan t , kad metai IAB 
finansiškai nebuvo sėkmingi, 
dividendų dydis akcininkams 
neviršija 10' ; . Todėl prognozuo
dama, kad artimiausiu metu šios 
akcijos paklausos neturės ir jų 
kaina kris toliau. Nelabai sėk
mingos privatizacijos rezultatus 
galima stebėti analizuojant ak
ciniu bendrovių akcijų paketų 
judėjimą biržoje. Kaip rašo R. 
Busila. stambesni akcijų pake
tai perparduodami tiesioginių 
sandėriu pagalba, o tai reiškia, 
kad toliau vyksta privatizuotų 
įmonių kapitalo dalybos. Pirmi
ne privatizacija nesukūrė tikrų
jų savininku ir masinė privati
zacija pagimdė kolektyvine 
nuosavybę. Tikriausiai reikės 
dar ne vienų metų. kol privati 
zuotos įmonės atsidurs tikrųjų 
savininku rankose, kurie suge 
bės rasti lėšų šioms įmonėms 

per tvarkyt i ir modernizuoti. 
Iš pa te ik tų prekybos vertybi

nių popierių biržoje duomenų 
matyt i , kad daugiausia akcijų 
parduodama tie-ioginėje preky
boje, t.y., kai pardavėjas ir 
pirkėjas patys -suranda v ienas 
kitą. o biržoje t ik į t e i s i na 
sandėrį. Tokiu būdu, pvz., par
duota 8 6 ^ Vilniaus f i rmos 
. .Plasta" visų išleistų akcijų, 
panašiu mas tu savininkus pa
keitė firmų „Leta", . .Aur iga" . 
. .Žėrutis" ir kitų akcijos. O 
pasku t inė j e , 32-ojoje b i r žos 
prekybos sesijoje p rek iau ta t ik 
4 kompanijų vertybiniais popie
riais . Je igu ankstesnėse preky 
bose IAB „Visvaldas I I" akcijos, 
kurių nominali vertė 5 l i ta i , 
buvo parduodamas po pustrečio 
lito. tai šioje prekyboje jų k a i n a 
jau nukr i to ik- 2 litų. Nieko 
nuos tabaus , nes , ,V i sva ldo" 
bendrovė už praėjusius m e t u s 
visiškai nemokėjo dividendų 
savo a k c i n i n k a i s . Netgi tokios 
garsios „Kaun* Holdingo" in
vesticinės bendrovės akcijos 
ankstesnėse prekybose pa rduo 
tos tik už pase nominal ios 
vertės kainos. 

20 litų b a n k n o t a i n e i š g y v e n o 
v i e n e r i ų m e t ų 

Nuo birželio 1 d. iš apyvar tos 
išimami 1991 m. laidos 20 litų 
banknotai . Tad pirmieji, neišgy
venę I-erių metų. Viliaus Baldi-
šio banko valdybos li tai j a u 
miršta. Beje, Vidaus r e ika lu 
ministerijos įvykių ir nus ikal t i 
mų suvestinėse irgi dažniausiai 
minimi 20 litų banknotų padir
binėjimo faktai. Nekokybiškai 
išspausdinti litai lengvai padir
bami. Yra žinių.kad gre i ta i ir 
senieji 100 litu banknota i b u s 
keičiami naujais, nors naujo 
pavyzdžio šimtines apyvartoje 
d a r nepas i rodė . Tuo t a r p u 
General inė p rokura tū ra gegu
žės 5 d. vėl i š s i u n t ė į 
Aukščiausiąjį teismą baudžia
mąją bylą riel litų bankno tų 
gamybos. Iš Aukščiausiojo teis
mo „litų byla" buvo grįžusi į 
General ine prokura tūrą papil
domam tyrimui. Teismas norė
jo, kad prokura tūra vis iškai 
garan tuotų žalos, pada ry to s 
valstybei, at lyginimą. Buvęs 
Lietuvos banko valdybos pir
min inkas V. Baldiš is ir jo 
padėjėjas R Pur tu l i s pake i t ė 
litų spausdinimo s u t a r t i e s su 
..U.S. Banknote Corpora t ion" 
sąlygas. Eksper tų skaič iavi 
mais, dėl nekokybiškai išspaus

dintų litų banknotų valstybei 
padary ta daug iau nei 5 mln. 
dolerių žala. 

R i m a J a k u t y t ė 

H E L P V V A N T E D 

VALYMO DARBAS 
Ieškoma moteris valyti namus bei 
rastines. Alga nemažesne, kaip $310 iki 
$370 į sav. Reikia gyventi Chicagos 
priemiestyje Kambarys bus parūpintas 

Skambinti: 1-70S-3S3-7040 

IMEX A M E R I C A , INC. 
8404 S. Oketo Ave.. 
Bridgevievv, IL 60455 

Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 

perveda dolerius į Lietuvą 
Tel. 708-430-2119 
Fax. 708-430-3152 

Skambinkite darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v. 

X 
AMERICAN TRAVEL SERVICE 

1994 METŲ GRUPINĖS KELIONĖS 
701 
702 
703 
703a 

704 

705 
706 

L'etuva - Kopenhaga 
Lietuva - Daing švente - Kopenhaga 
Skandinavija - Danija. Švedija.Norvegija 
Skandinavija - Danija. Švedija. Norvegiia 
Įskaitant kelionę i Damų Šventę 
Kelionę DO Pabaltijį 

Lietuva - Viena 
Aiaska - Pnncess Cruises 

birželio 13-26 d.d 
liepos 2-17 d d 

liepos 15-29 d d 
liepos 16-29 d.d 

liepos 30 -
rugp. 13 d d 

rugpjūčio 7-21 d.d. 
rugpjūčio 11-22 d.d. 

Siūlome specialias kalnas Į Dainų/Šoklų Šventę Uetuvoje 1994 
m. Dar turime labai ribotą skaičių vietų sekančiom datom: 

l i č l k a g o a 
birželio 30 d. 
liepos 3 d. 

l«N«wark 
hepos 1 d. 

l i S e a t l I e 
birželio 30 d 

I i Los Angeles 
birželio 26 d 

l Čikagą 
liepos 20 d 

| Newarh 
liepos 19. 23 d 
| Seattle 
liepos 17 d. 
Į Los Angolos 
liepos 19 d 

Galima pasirinkti išvykimo ir grįžimo datas iš aukščiau pasiūlytų. 

Informacijai prašoma kreiptis tel 708-422-3000. Darbo vai : pirmd., 
antrd , trečd.. ketvird. ir penktd. 9 v.r - 5 v. p.p ir šeštd. 9 v.r - 1 v p p. 
American Travel Service 9439 S. Kedzle Ava., Evergreen Parfc, 
IL 80642. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737 -5168 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
G E / R C A A T S T O V Y B Ė 

2346 W 69th Street 
Tel . : 312-776-1486 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed. Bonded. Insured 

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

BEN SERAPINAS 708-636-2960 

D e n g i a m i s t o g a i , kalamas 
, , s id ing " , bei at l iekami namų 
v idaus remonto darba i . Skam
bint i S ig i tu i : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

DĖMESIO! 
Čikagos ir apyl. namų savininkai! 

Atlieku vidaus ir išorės remonto ir deko
ravimo darbus. Taip pat ,,wall paper-
ing". dažymą ir kt. įvairius darbus 

Vytas: 312-523-7289 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chlcago, IL 80638 
To l . 581-8500 

IEŠKOM PARDUOTUVĖS TARNAUTOJŲ! 

Gera proga pr ik lausyt i sėkmingų , augančių maisto krautuvių 
grandinei ! „ W h i t e H e n P a n t r y " ieško draugiškų, entuzias
tiškų žmonių d i rbt i jų k rau tuvė je pi lnas a rba dal ines valan
das {vairus pama inų la ikas. Suinteresuot ie j i tur i būt i 21 m. 
ir kalbėti ang l iška i . D ide l i s p l iusas, jei tur i te patyr imo 
vadovaut i p a m a i n o m s G e r a a lga , apmokymas , proga tar
nyboje kilt i . In formac i ja i k re ipk i tės : 

© 

CLASSIFIED GUIDE 

R E A L E S T A T E REAL ESTATE 

Gnfcjct KMIECIK REALTORS 
21 7922 S PuUski Rd-
***' 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ M AVER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. j i profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

LEMONT, IL PARDUODAMI 
6 medžiais apaugę sklypai 

149' x 270' dydžio. 
Kreiptis: tel. 312-233-1815. 

Kalbėt angliškai. 

SS 
GREIT 

PARDUODA 

r 
RE/MAX 

R E A L T O R S 
(312)586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

> Perkant ar parduodant | 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
' MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
> Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
»Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

Galvojate apie namo pardavimą? 

• / 

Tomas Vieraitis 
Rrai Esute CoosuJtant 
RE/M.AA HOME CE.VTER 
6000 S. Pulaski 
Chicago, UI. 60629 

312-735-6000 Offfice 
312-820-9745 Pager 

Office hourv Monday ihru Fridav 9 AM. to 9 P.M. Saturday and Sondaj 10 A.M. to 5 P.M. 
M HOUK ANSWER1>G SERVICE 

'S! 
^ ^ J L REALMART, INC. 
^ A T l fc 6602 S. Pulaski. 

B 4 | I Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavybe 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.:312-585-6100. res.: 312-778-3J71 

Ontuijį 
21 

ACCENT REALTY, IMC~ 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-83S-S400 
Re*. 768-423-0443 

ASTA T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 

Į ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

VVHITE HEN PANTRY 
H u m a n R e s o u r c e s D e p a r t m e n t 

7 0 8 - 8 3 3 - 3 1 0 0 
E O E 

M I S C E L L A N E O U S 

10%—20°/o—30<Vr*pigiau mokė
sit už apdraudąnuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Vi Wo«t 95th Street 

Tol. — (708) 424-8854 
(312)581-8854 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SAVININKAS PARDUODA 
namą: 4 mieg. 2 vonios, oro 
vėsinimas, įrengtas rūsys; 2 
auto. garažas, įvairūs priedai. 

Namas atviras apžiūrėjimui 
gegužės 1b d. 

1 v. p.p. - 5 v. p.p. 
6749 S. Kostner Ave. 

Tel. 312-767-1097 

FOR RENT 

APDRAUDŽIAME 
SVEČIUS iš UŽSIENIO! 
Siūlome nelaimingų 
atsitikimų ir sveikatos 
planus. 
Nelaukite! 
Apdrauskite savo svečius dar prieš 
jiems atvykstant į JA V -bes. 
Kreipkitės į mus telefonu arba i aišku 
lankstinuką /apdraudos formą. 

. . . . . . . . . . . 

M M 
IMT" 

. Atsiųsime 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPtY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos AntracT.irtrečiad susikalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

I š n u o m o j a m a s apš i ldomas 4 
kamb. 1 m ieg . butas 67 & Kedzie 
apy l . $ 3 5 5 [ m ė n . + ..security 
d e p " T e l . 3 1 2 - 7 7 9 - 6 1 9 3 . Ka l 
b ė t i ang l iška i . 

i š n u o m o j a m a s vasarnamis 
Union Pler.Michigan 

Tel. 1 -618 -469 -3428 arba 
7 0 8 - 4 2 3 - 5 8 2 6 

I E Š K O B U T O 

D v i e j ų a s m . i e l m a i e š k o 
išsinuomoti nebrangų butą 

T e l . 3 1 2 - 4 7 1 - 3 3 1 0 

F O R S A L E 

Chesapeaf te BenefHs Organization, Ine 
170 Jennifer Poad • Suite 260 

Annapof is , MD 21401 • USA 
410*41 5010 (Batt/Annp) * 301-970-2256 (DC) 

410-266-7318 FAX 

WAQNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPICRS 

FAX • CALCULATORS 
5910 8 . Putas*! M . 

Pliene (312) 561-4111 

PARDUODAMAS 
grynas bičių medus. Pristatau j 
Chicago Taip pat galima gauti ir 
Lemonte po pamaldų Skambinti bi
tininkui Kaziui Laukaičiui, tel. 
708 323 5326 



„DRAUGO" RĖMĖJAI 

60doL Teodoras Blinstrubes, 
Chicago, IL. 

SOdoL Regina Juškienė, Det 
roit, MI; Joeeph J. Rakštis, Se 
minole, FL; M. Mackus, Cicero, 
IL. 

32 doL Povilas Korla, Sche-
nectady, NY. 

30dol. Alius Austras, Brain-
tree, MA; Petras Vėbra, Chica
go, IL. 

25 dol. Jonas Hartvigas, 
Amsterdam, NY; dr. Birutė Bal
čiūnas, Baltimore, MD; „Aušros 
Vartų" skaučių tuntas Čikagoje 
(per Eleną ir Vytautą Nami-
kus), Elmhurst, IL; dr. Jonas 
Stankaitis, Chesterland, OH; 
Fort Myers Floridos Lietuvos 
Laisvės Forumas (aukos surink
tos Vasario 16-tos minėjime ir 
persiųstos per Ireną Lukaus 
kienę), Fort Myers, FL. 

20doL Petrė Kasperavičiutė, 
St. Petersburg, FL; Kazys 
Skripkus, Lockport, IL; Ignas 
Malcius, St. Petersburg Beach, 
FL; F. Paulikas, Chicago, IL; dr. 
Arūnas Vaitiekaitis, Lakeport, 
MI; Mečys Balys, Cleveland, 
OH; Vladas Vižinas, Chicago, 
IL; Jonas Asminas, Livonia, MI. 

15 dol. Jonas Jonynas, Meri-
den, CT. 

10.58 doL Vytenis Kirvelaitis, 
Lemont, IL. 

10 dol. Vladas Jomantas, 
Redford, MI; J. Kavaliauskas, 
Worcester, MA; Balys Raugas, 
Delran, NJ; Stasys Liepas, Mi-
chigan City, IN; Birutė Šileikis, 
Chicago, IL; Jeronimas Bliujus, 
Cicero, IL; Jonas Mikelėnas, 
Berwyn, IL; Marta Stankaus 
kas, Cleveland, OH; dr. Leonas 
P. Šulas, Portage, WI; Vytas A. 
Vilčiauskas, Roswell, NM; Jo
nas Lietuvininkas, Cicero, IL; 
Edward Mankus, Chicago, IL; 
Aušrelė Sakalas, Omaha, NE; 
S. Klimas, Lake Mary, FL; Ire
na Ulpaitė, Dorchester, MA; Jo
nas Jovarauskas, Wisconsin 
Delis, WI; Vytautas Šernas, 
MVatsonville, CA; Aldona Plop-
lys, Edwardsville, IL. 

60.00 dol. Marija Krauchu-
nas, Chicago, IL; Feliksas Kriš
čiūnas, Collinsville, IL; Jurgis 
Grigalauskas, Berwyn, IL; Gra
žina Kenter, Danbury, CT; J. 
Bacevičius, Toronto, Kanada; 
Kazys Paškonis, Eastlake, OH; 
dr. K. Katilius, Tucson, AZ; 
Stanislova Gritenas, Melrose 
Park, IL; 

50.00 dol. Juozas Markaus
kas, Cicero, IL; Liuda Velunas, 
Chicago, IL; Jungtinių Ameri
kos Valstybių LB Vidurio Vaka
rų Apygarda (per Kęstutį Ječių), 
Villa Park, IL; Mečys Ragaus
kas, Hamilton, Kanada; Algir 
das Brazis, Palos Heights, IL; 
dr. Edward Domanskis, New-
port Beach, CA; Vaclovas Bud
nikas, Elizabeth, N J; 

40.00 dol. Mikas Jurgaitis, 
Venice, FL; F. Liktorius, Fort 
Lauderdale, FL; Stefania Bur
ba, Oak Lawn, IL; 

35.50 dol. P. Pranis, Vista, 
CA; 

35.00 dol. Kunigunda Vaito
nis, Waterbury, CT; dr. H. So 
lys, Juno Beach, FL; 

30.00 dol. Genovaitė Kauf 
manas, Springfield, VA; J. Gra
mas, Oak Lawn, IL; dr. A. Šau
lys, Shoreham, NY; Stasys Meš
kauskas, Sioux City, IA, Petras 
M. Staras, Worcester, MA; 

25.00 dol. Austrą Puzinienė, 
San Mateo, CA; Lietuvių Žaga
rės Klubas (per Bernice Zemgu-
lis), Chicago, IL; Vytautas 
Požėla, Omaha, NE; 

20.00 dol. Modestas Kevalai 
tis, Fallbrook, CA; Victoria Pi
kelis, Chicago, IL; Vytautas Na
ruševičius, Toronto, Kanada; A. 
Cibavičius, Chicago, IL; Casi-
mer Valis, Maywood, IL; S. Bač-
kaitis, Great Falls, VA; An
tanas Osteika, Warren, MI; Vy
tautas Stanevičius, Chicago, IL; 
Anthony Rubonis, North Halen 
don NJ; Alfonsas Kasputis, 
Warren, MI; Elena Sniegaitis, 
Juno Beach, FL; Elena Puodžiū-

naitė, Waterbury, CT; Joseph 
N. Glebus, Cleveland, OH; 
Jadv. Jonušas, Grand Rapids, 
MI; Jonas Rejeris, Oak Lawn, 
IL; 

17.69 dol. Dr. Stasė Žadeikis, 
Barrington, IL; 

15.00 doL Taura Underienė, 
Livonia, MI; Birutė Ciplijaus-
kaitė, Madison, WI; 

14.25 dol. Juozas Račius, 
Phoenbc, AZ; 

13.00 dol. Genė Puniška, 
Madeira Beach, FL; 

10.00 dol. Lucia Tarvydas, 
Edina, MO; Jonas A. Adleris, 
Mobile, AL; Edita Liutermozai-
tė, Boca Raton, FL; Vaclovas 
Slusnys, Detroit, MI; Vytas Šar
ka, Cashiers, NC; Elena Bace
vičius, St. Pete Beach, FL; Jonas 
Šarka, Omaha, NE; Leonora Pa-
keturis, Chicago, IL; Vytautas 
Rastonis, Centerville, MA; Emi
lija Grigaliūnas, St. Petersburg 
Beach, FL; Stasė Tamašauskas, 
Waukegan, IL; M. Ugenas, St. 
Pete Beach, FL; Antanas Zapa-
rackas, West' Bloomfield, MI; 
Anna Kiškis, Dearborn Hei
ghts, MI; Emilija Zinkevičius, 
Chicago, IL; Petras T. Norkus, 
Bermuda Dunes, CA; Jurgis 
Gepneris, Union Pier, MI; 

Valerya Yurkus, Naperville, IL; 
dr. Bronė Motušis, Cicero, IL; 
Hugo Berchau, Napa, CA; V. 
Sirutis, Los Angeles, C A; Birutė 
Svilas, Medway, MA; Arvidas 
Karas, St. Charles, IL; Alfonsas 
Jankauskas, Woodhaven, NY; 
Stasys Pabrinkis, Cleveland, 
OH; Liudas Kirkus, Palos Hills, 
IL; Juozas Bekeris, Gardner, 
MA; Alfonsas Lauras, South Pa 
sadena, FL; Valeria Ciapas, 
Gulfport, FL; Ant. V. Dundzila, 
Mclean, VA; Atlanta Import 
Export Inc., Chicago, IL; Liud
mila Stulpinas, Eastport, ME; 
Albinas Girdauskas, Chicago, 
IL; Felicija Gresys, Chicago, IL; 
Jonas Jurkūnas, Beverly Sho-
res, IN; Pranas Mažrimas, Chi
cago, IL; E. Varekojis, St. Pete 
Beach, FL; Tomas Pankus, 
Wheeling, IL; Nina Norris, 
Chicago, IL; A. Marčiulionis, 
Chicago, IL; Adolfas Dirgėla, 
Oak Lawn, IL; Vladas Simutis, 
Redford, MI; Jadvyga Savickas, 
Nashua, NH; Juozas Maciulai-
tis, Sunny Hills, FL; Aldona 
Nemanienė, Dearborn, MI; Vla
das Šoliunas, Willow Springs, 
IL; Elena Jurkynas, St. Peters
burg Beach, FL; Antanas Ado
mėnas, La Crescenta, CA; 
Juozas Gruzdąs, North Miami 
Beach, FL; Elena Pajeda, Chi
cago, IL; dr. Arvydas Matonis, 

Wilbraham, MA; Liuda Petravi
čius, Chico, CA; Pranas Gudai
tis, Lockport, IL; Agnė Berner, 
Lemont, IL; D. Zakaras, Sun Ci
ty, AZ; Vladas ir Aniceta Ged-
mintas, St. Petersburg Beach, 

FL; Adolph Sunkus, Ormond 
Beach, FL; \ 

Ačiū visiems, prisidėju
siems prie dienraščio gyvavi
mo savo aukomis! 
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A.tA. 
Dr. ONAI SRUOGIENEI 

mirus, dukrai VITAI KEVALAITIENEI, žentui 
MODESTUI, anūkams - VITAI ir ANDRIUI su 
šeima, reiškiame gilią užuojautą. 

Olimpija ir Mindaugas Baukai 
Natalija Sodeikienė 
Jagvyga Jelmokienė 

*? • 

A.tA. 
VALERIJAI BANKAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiu jos dukrą DANGUTĘ ir 
žentą PETRĄ GRIGANAVIČIUS su šeima, bei kitus 
gimines išeivijoje ir Lietuvoje. 

Kartu liūdžiu . 
Julija Šileikienė 

Toronto, Ont. 

A.tA. 
VALERIJAI BANKAUSKIENEI 

mirus, reiškiu nuoširdžią užuojautą dukros 
DANGUOLĖS GRIGANAVIČIENĖS šeimai. 

Albinas Beniulis 

atlan ta 
\IMPORT-EXPORT Inc. 

2719 West 71th Street, Chicago. IL 60629 
TeL (312)434-2121 1-800-775SEND 

SKOME, CLEVELAMD, ST. PETE BEACH, NEWYORK, 
DETROIT, ORAMD RAPIDS. KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PITTSBUROH, HOTSPRINOS, ST. LOUIS, ROCMESTER, Pristatome siuntinius j namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, t&rainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerifciettiko maisto siuntiniai. 

ĮPrateslams vizas, ruošiame Iškvietimus. 

::>mfL *^to Basi 

A.tA. 
JONAS MILAS 

Gyveno Willoughby, OH. 
Mirė 1994 m. gegužės 8 d., sulaukės 84 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: žmona Sophie Milas ir broliai bei seserys 

Lietuvoje. 
Laidotuves įvyko gegužės 11 d., trečiadieni. Ii Švč. M. 

Marijos Nuolatinės Pagalbos bažnyčios, Cleveland, OH po 
gedulingų iv. Mišių už velionio siela, velionis buvo palaidotas 
Ali Souls kapinėse, Chardon, OH. 

Nuliūdusi žmona. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

DANUTĖ O. MIČIŪNIENĖ 
Mirė 1994 m. balandžio 20 d., sulaukusi 58 metų. 
Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs

tamiems, padėjusiems mums skaudžiose liūdesio dienose ir 
pagerbusiems velionę gausiu dalyvavimu. 

Labai dėkojame už gėles, aukas šv. Mišioms, Lietuvių Fon
dui ir kitiems tikslams; už pareikštas mums užuojautas 
spaudoje, bei laiškais. 

Nuoširdžiai dėkojame Dievo Apvaizdos parapijos klebonui 
kun. Viktorui Kriščiunevičiui už sukalbėtą rožinį koplyčioje, 
už atnašautas gedulingas šv. Mišias, gilių minčių pamokslą 
ir maldas kapinėse. 

Didelis ačiū Algiui Zaparackui už šermenų tvarkymą, 
Pranui Zarankai už giedojimą psalmių, dr. Jonui Mikulioniui 
už eilėraštį velionei ir skaitymą ištraukos iš Saulės Giesmės, 
Jadvygai ir dr. Adolfui Damušiams už jautrią telegramą, 
kurią perskaitė Rūta Mikulionienė. 

Ypatinga padėka vargonininkui Vidui Neverauskui. 
Nuoširdus ačiū Edvardui Skiočiui ir Astai Jurgutytei už 

gražų giedojimą šv. Mišių metu. 
Dėkojame karsto nešėjams už suteiktą paskutinį 

patarnavimą. 
Nuoširdus ačiū laidotuvių direktorei Jolandai Zapa-

rackienei už sklandų patarnavimą. 
Nuliūdę: vyras Antanas, Eugenijus ir sūnus Darius 

su žmona Arleen. 

DVYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
muz. NIKODEMAS J. KULYS 

Buvęs Sv. Mykolo parapijos vargonininkas. 
Mirė 1982 m. gegužės 2 d. Chicagoje. 
Gimė Lietuvoje, Dzūkijoje, Alytaus apskrityje. Ameriko

je išgyveno 64 metus. 
Velionio tebeliūdi jo sūnūs — Joe ir Vincent, sesuo Domi

cėlė, svainės Sally Voitkevicz ir Lorraine Novak. 
Šv. Mišios už a.a. Nikodemo Kulio sielą bus atnašaujamos 

gegužės 14 d. 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje prie „Drau
go". 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti velionį savo maldose. 

Nuliūdę: sūnūs, sesuo, svainės ir kiti giminės. 

A.tA. 
VLADISLAVAI KOVALČIUKIENEI 

mirus, siunčiame nuoširdžiausią užuojautą dukteriai 
VIRGINIJAI ir žentui VYTAUTUI KUPCIKEVI-
ČIAMS, anūkams - RITAI su vyru ir ALGIUI su 
šeima bei visiems artimiesiems. 

Marija Markulienė 
Irena ir Kazys Miecevičiai 
Stasė Rupinskienė 

A.tA. 
Dr. JOKŪBUI STUKUI 

mirus. Lietuvos Laisvės Varpui Amerikos Ry
tuose nutilus, skaudžiai pergyvendami drauge su 
visais Didžiojo New York'o lietuviais jo netekimą, 
reiškiame gilią užuojautą žmonai LORETAI, 
BROLIAMS ir GIMINĖMS. 

New York'o Amerikos Lietuvių Taryba 

A.tA. 
VALERIJA BANKAUSKIENĖ 

Mirė *m. gegužės 7 d St Petersbug Beach, Floridoje, 
sulaukusi 88 matų amžiaus. Gimė Liepojoje, Latvijoje. 
Amerikoje išgyveno 44 metus. 

Giliame nuliūdime liko: duktė Danguolė, žentas Petras 
Griganavičiai, anūkas Šarūnas, jo žmona Colleen; proanūkėj 
Brittany, Molly, Peter, Lucas; sesuo Leokadija, jos vyras 
Juozas Žvyniai, jų dukros: Rima Schoot; Vida, jos vyras Daniel 
Marka ir jų šeimos; svainės — Stasė Bankauskienė, jos minus 
Erdvilas, žmona Linda; Marija Bankaitienė, jos sūnus 
Henrikas, jo šeima ir žmona Dalia; Irena Lapšienė, vyras 
Jonas, jos sūnus Julius Beniulis ir jo šeima Australijoje. 

Laidojama privačiai Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos Tėvų Pran
ciškonų koplyčioje, St. Petersburg Beach, FL gegužės 21 d.. 
Pal. Jurgio Matulaičio Misijoje, Lemont, IL ir Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, Gary, IN. 

Laidotuvių direkt Donai d A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-234* arba 1-800-994-7600. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS ? 

A.tA. 
JOSEFA 

BALČIŪNIENĖ 

Viešpats ištiesė savo gailestingą ranką tau ir pakvietė į 
Dangiškuosius Namus. 

Staiga ir netikėtai 1993 m. gegužės 13 d. palikai mus 
visus, mūsų mylima Žmona, Motina, Senele, Sesute ir Uošve 

Tavęs negalim pamiršti. Dienos bėga be Tavęs, skauda 
mums širdis - išsiilgome šiltos šypsenos ir Tavo švelnaus 
veido. Tavo vieta tuščia — niekas niekada užimti jos negalės. 

Po visų darbų, rūpesčių ir skausmų suradai Amžiną 
Ramybę ir poilsį Šv. Kazimiero kapinėse 1993 m. gegužės 17 d 

Už a.a. Josefos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 
18 A, trečiadieni 7 vai. ryto ir gegužės 22 d., sekmadieni, 10:30 
vai. ryto, Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. 

Taipogi jos brangų atminimą minint, už a.a. Josefos sielą 
bus atnašaujamos šv. Mišios gegužės 14 d. 6:30 vai. vakaro 
St. Evaldi ir St. Martin bažnyčiose, Bocholt, Vokietijoje. 

Visus gimines, artimuosius ir pažįstamus nuoširdžiai 
prašome tą dieną prisiminti ir pasimelsti už a.a. Josefos sielą. 

Nuliūdę: vyras Pranas, vaikai - Rosemarie, Regina, 
Robertas ir jų šeimos, sesuo Wilhelmine Krabben ir jos 
šeima. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOYVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVvAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQLTTTE PARK 2533 W 71st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD ) 
LEMONT LOCATION OPEMNC JANUARY 1994 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS 1-800-9*4-7600 

file:///IMPORT-EXPORT
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Studentų ateitininkų susi

rinkimas įvyks šeštadienį, gegu
žės 21 d., 5 vai. vak.. Polikaičių 
namuose. 1209 Country Lane, 
Lemom. IL. Tel. 708-257-2022. 
Kandidatams būtina dalyvauti. 
Diskusijoms — „Studentai atei
tininkai 1994 ir ateityje" vado
vaus Dana Grajauskaitė ir Vy
tas Cuplinskas. Visi studentai 
kviečiami. 

Lietuvių Žagarės k lubo 
narių susirinkimas įvyks ket
virtadieni, gegužės 19 d., 1 vai. 
po pietų. Kojak salėje, 4500 S. 
Talman Ave. Nariai prašomi 
dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus ir vaišės. 

J a u n i m o cent ro moterų 
klubas kviečia visus atsilankyti 
gegužės 22 d., sekmadienį, po 
kiekvienų šv. Mišių, į kavinę ir 
pasigardžiuoti skaniais, pačių 
klubo narių keptais, blynais su 
namie virta uogiene. 

x Seselė Regina Janušaite. 
Holland. PA, nuolatinė „Saulu
tės", Lietuvos našlaičių globos 
būrelio, rėmėja, atsiuntė didelę 
dėžę naujų pliušinių žaislų su 
prierašu: „Prie Jūsų gailestingų 
darbų — alkaną pavalgydinti, 
ištroškusį pagirdyti, benamį pri
glausti, sergantį paguosti, 
galime pridėti ir našlaitėlį pra
linksminti". Ačiū, „Saulutė", 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. 

(sk) 
x Mylimo vyro a.a. J o n o 

Čern iaus mirties metines 
paminėti, Elena Černienė at
siuntė „Saulutei", Lietuvos 
našlaičių globos būreliui, $100 
auką. „Saulutė'" nuoširdžiai 
dėkoja nuolatinei rėmėjai už 
paramą Lietuvos vargstantiems 
vaikams. 

(sk> 
x „Saulutė", Lietuvos naš

laičių globos būrelis,gavo šias 
aukas Lietuvos vargstantiems 
vaikams: nuolat iniai ano
niminiai rėmėjai $20, Virginija 
Paulienė $50, A. Varnelis $400. 
„Saulutė" nuoširdiai dėkoja už 
aukas ir paskat inančius 
žodelius nelengvame darbe. 
„Saulutė" taip pat nenori, kad 
geraširdžiai rėmėjai save 
skriaustų, remdami gyvenimo 
nuskriaustuosius. Labai ačiū. 
„Saulutė". 

(sk) 

Advokatė LINA ALTĄ 
Imigracija ir civilinės Oyios 

875 La Playa St 
San Francisco. CA 94121 

Tai. 415-221-4805 

Del teisiniu patarimu 
Illinois ir Florida valstijose 

kreipkitės j advokatą 
B R Y A N R B A G D A D Y , P C . 
25 NorthH-est Pt. Bivd , Suite 550 

Flk Grove Village. IL 60007 
(708) 290-0033 Fax (708) 364-4*03 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 77t>-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel . (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Ked/ ie Ave. 

Chicago, IL 60629 

Tel . 1-312-776-8700 
Kriminaline Teisė 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

Tau t in ių šok ių g r u p ė 
„Klumpė" yra viena ..Mažosios 
tautinių šokių šventės" kon
certo dalyvių birželio 19 d., 3 
vai. po pietų. Jaunimo centre. 
Koncertas ruošiamas „Draugo" 
paramai. ..Klumpė"' įsteigta 
1980 m. Waukegan Lake Coun-
ty LB apylinkės. Vienetui 
sėkmingai vadovauja Stasys ir 
Giedrė Milašiai. Tai jau vete
ranų šokėjų grupė, dalyvavusi 
tautinių šokių šventėse, pasi
rodanti lietuvių ir amerikiečių 
renginiuose, ypač kasmetinia
me „Holiday Folk" festivalyje 
Mihvaukee. WI, kur šauniai at
stovauja lietuviams (festivalio 
rengimo komiteto narys nuo 
1991 metų yra Stasys Milašius). 

Čikagos scenoje „Klumpė" 
retai matoma, todėl bus gera 
proga jos šokiais pasigėrėti 
birželio 19 d. Jaunimo centre. 
Visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama į koncertą, nes vasaros 
metu mūsų dienraštis visuomet 
išgyvena „sausąjį laikotarpį" 
(aukų atžvilgiui ir sunkiai galą 
,su galu suduria. 

Šv. Antano parapijoje, Ci-
cero, IL, gegužinės pamaldos 
vyks du ketvir tadienius: 
gegužės 19 d. ir gegužės 26 d.. 
6:30 vai. vakaro. Bus litanija į 
Švč. M. Mariją su Švč. Sakra
mento palaiminimu. Visi apy
linkių lietuviai kviečiami 
dalyvauti. 

x A. Bliudakis atsiuntė $20 
pagelbėti našlaičiams. Sofija 
Vebrienė siunčia $50 ir rašo: 
„Nors ir nedidele auka noriu 
paremti jūsų darbą ir Lietuvos 
našlaitį". „Lietuvos našlaičių 
globos" komitetas Lietuvos naš
laičių vardu dėkoja. Komiteto 
adresas: 2711 W. 71 St., Chica
go, IL 60629. 

(sk) 

x Brolis Juozas Ulbinskas 
ieško Genės Ulbinskai-
tės Bowllin, gyvenusios Ar-
kansas. Rašyti: Loreta Mikes-
ka 3350 Jennings , Whitmore 
Lake, MI 48189. 

(sk) 

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

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą, ap lankyki te St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi 
rinkimą: matys i te granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Li
lija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

x „Pens in inko" žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis. galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St.. 
Chicago, IL 60629. Prenu 
merata metams JAV-bėse $15, 
Kanadoje ir Europoje nuo š.m. 
kovo 1 d. — $25. Išeina vieną 
kartą į mėnesį. Tai vertinga 
dovana įvairiomis progomis. 

(skj 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų seimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 58*5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

Čikagos lit. mokyklos darželio ir parengiamojo skyriaus mokiniai Motinos tėvo dienos šventėje. 
Nuotr. Vlado Žukausko 

Dienos išvyka autobusu į Ate i t in inkų sendraugių 
Brookfield zoologijos sodą s u s i r i n k i m a s sekmadienį, 
ruošiama Vyresniųjų lietuvių gegužės 22 d., 12:15 vai. p.p. 
centre, numatyta birželio 15 d., 
trečiadienį. Išvykstame nuo 
Seklyčios 10 vai. ryte, sugrįšime 
5 vai. popiet. Norintieji vykti. 
turi registruotis iš anksto tele
fonu 312-476-2655 arba asme
niškai. 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
Seklyčioje, gegužės 18 d., trečia
dienį. 2 vai. p.p.. bus sveikatin
gumo paskaita. Kalbės dr. An
tanas Razma, Sr., tema: „Kaip 
išvengti depresijos". Bus rodo
ma vaizdajuostė su paaiškini
mais. Po paskaitos bendri pie
tūs. Nepraleiskite progos įsigyti 
daugiau žinių apie savo sveika
tą. 

Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbai
gimas bus šeštadienį, gegužės 
21 d. Mokiniai renkasi, kaip ir 
kiekvieną šeštadienį — 9 vai. 
ryte. Šventę pradėsime 10 vai. 
r. šv. Mišiomis Jėzui tų 
koplyčioje. Po Mišių Jaunimo 
centro didž. salėje vyks mokslo 
metų užbaigimo aktas — mo
kyklą baigusiems atestatų 
įteikimao, geriausių mokinių 
garbės lapais apdovanojimas. 
6-tą skyrių baigusiųjų į VII 
klasę pervedimas ir kt. Tėvai. 
seneliai ir visuomenė kviečiami 
dalyvauti, kartu su mokiniais ir 
mokytojais pasidžiaugti dar 
vienais, sėkmingai baigtais, 
mokslo metais. 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p. - 5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r. - 6 v.v.. šeštd. 10 
v.r. -1 v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta . 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVTDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609. Tel. 312-927-9091. Sav. 
Pe t ras Bernotas . 

(sk) 

x J u o z a s Bacevičius pa
tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke-
dzie Ave., Chicago, (312) 
778-2233 - Casa Blanca. 

(sk) 

x Baltic Monumento, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

Ateitininkų namuose. Susi
r inkime Andrius Kurkulis 
kalbės apie investicijų stra
tegijas, kuriomis gaii pasinau
doti jaunos šeimos. Jis pateiks 
pasiūlymus, kaip efektingiau
siai pasiruošti aukštesnio moks
lo finansavimui — ypač svarbi 
tema jaunoms šeimoms su vai
kais. Kad tėvai galėtų netruk
domi susirinkime dalyvauti, bus 
priežiūra vaikučiams. Po susi
rinkimo kavutė. Visi, ypač 
jaunos šeimos, kviečiami. 

Halina Dilienė, vienintelė 
komp. Vlado Jakubeno sesuo, 
dalyvaus šio garsiojo lietuvių 
muzikos kūrėjo 90-ties gimimo 
metinių minėjime, įvykstan-
čiame gegužės 15 d. 3 vai. p.p. 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Ji trumpai pasvei
kins šio minėjimo dalyvius, pa
sidalins viena kita mintimi apie 
komp. VI. Jakubėną. 

Kunigas klebonas Kęstutis 
Ralys, pernai baigęs Ignalinos 

rajono Daugėliškio parapijos 
Kačergiškės bažnyčią, dabar 
stato parapijos senelių globos 
namus. Klebonas jaunas, suma
nus energingas, parapijiečių 
mylimas. Norintys prisidėti prie 
namų statybos, prašomi rašyti 
Kunigui Kęstučiui Raliui, Nau
jasis Daugėliškis. Ignalinos ra
jonas, Lithuania. 

x Gydytojo kabinetui rei
kalinga tarnautoja: atsakyti 
telefonus, tvarkyti kartoteką, 
išrašyti sąskaitas. Išmokysime. 
Kreiptis: Linn Walsh, 312-
436-7700. 

(sk) 
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x Penktadienį, gegužės 20 
d. 7:00 vai. vakaro, Čiurlionio 
Galerijoje 4038 Archer Ave., 
atidaroma pomirtinė dail. Miko 
Šileikio paveikslų paroda. 
Kviečiame pamatyti dail. Šilei
kio darbus, prieš išvežant juos 
į Lietuvą. Bus pristatyta jo 
monografija ir pardavinėjami 
parduoti likę jo darbai. 

(sk) 
x Seattle LB ruošia au

dėjos Emilijos Tutlienės au
dinių parodą University of 
VVashington galerijoje birželio 
20 d. - liepos 15 d. Jei kas turi 
jos austų tautinių rūbų, la
bai prašome paskambinti Ire
nai Blekytei (collect) 206-
721-0745. 

(sk) 

x ALPINE MANOR BAN-
QUETS, Inc. patogiausia 
lietuviška salė pietvakarių prie
miesčiuose. Nuomojame bet ko
kiai progai. Kreipkitės: 8280 
Cass Ava^ Darien, IL 60661, 
tel. 7064644164. Stcw. J. V. 
Liutikai. 

(sk) 

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

(sk) 

JAV LB Švietimo ta rybos ir 
PLB vicepirmininkės švietimo 
reikalams Nijolės Lenkaus
kienės bendromis pastangomis 
prieš Velykas knygų ir mo
kyklinių reikmenų siunta buvo 
išsiųsta į PLB būstinę Vilniuje. 
Laiške būstinės vedėjui J. Gai
lai JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė 
prašė susisiekti su Lietuvos 
Respublikos Kultūros ir švie
timo ministerijos ryšių su tau
tiečiais tarnybos viršininku 
Audrium Antanaičiu. A. Anta
naičiui pavesta išdalinti knygas 
ir mokyklinius r e ikmen i s 
Vilniaus „Lietuvos namų" vidu
rinei mokyklai bei Gudijos ir 
pietryčių lietuviškoms mokyk
loms. Švenčionių rajone, Šalči
ninkų rajone, Nemenčinėje, 
Nemėžio apylinkėje ir kitur. 
JAV LB Švietimo taryba lauks 
patvirtinimo, kad mokyklų 
vedėjai gavo reikmenis prieš 
mokslo metų pabaigą. 

Nepraleiskite progos aplan
kyti Pabaltijį „Draugo" organi 
zuojamą kelionę į Pabaltijį šią 
vasarą. Jūs ne tik pakeliausite 
po Estiją, Latviją, pamatysite 
įžymiąsias Lietuvos vietoves, 
bet ir dalyvausite visuose Dainų 
Šventės renginiuose. Vilniaus 
senamiesčio gatvelėse ir kieme
liuose koncertuos etnografiniai 
ansambliai, vyks mugės, virs 
gyvenimas ir kunkuliuos links
mybės. Siūloma t u r t i n g a 
ekskursinė programa. J ū s 
aplankysite dvi senąsias Lietu
vos sostines: Trakus, su puikią
ja pilimi ant Galvės ežero, bei 
Kernavę ir jos įspūdinguosius 
piliakalnius, bylojančius apie is
torinę ir kultūrinę Lietuvos 
praeitį. Tai toli gražu ne viskas, 
ką jūs sužinosite 16 dienų 
kelionės metu. Kreipkitės į G. 
T. International (708) 430-7272. 

x Lietuvių Taut inėse kapi
nėse mirusiųjų pagerbimo 
iškilmės įvyks gegužės 29 d., 
sekmadienį, lygiai 12 vai. die
nos. Kalbės lietuvių bičiulis Ed-
ward Rosevvell, Treasurer of 
Cook Co. 

(sk) 

x LTTUANICA C & C INC. 
pigiai ir patikimai siunčia siun
tinius ir didesnius krovinius į 
Lietuvą. Perveda pinigus dole
riais. Amerikietiško maisto 
rinkinys 42 sv. — $69. Litu-
anica C & C, Inc., 6607 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL 60629. 
Tel. 1-312-685-8700. 

(sk) 

9tDRAUGO" FONDAS 

DRAUGO FONDAS 
LAUKIA ORGANIZACIJŲ 

TALKOS 

Kaip užtikrinti „Draugo" 
ateitį? Tai pareiga ir užduotis 
visiems Draugo fondo direkto
riams. Jiems rūpi telkti lėšas ir 
jas investuoti „Draugo" dien
raščio ateities tęstinumo finan
savimui. Milijoninio Draugo 
fondo sumanymas priklauso 
visai Lietuvių visuomenei 
plačiame pasaulyje, ypač jo skai
tytojams ir skelbimų teikėjams. 
Fondo direktoriai posėdžiavo 
balandžio 20 d. Seklyčioje. Posė
dyje jie pasidalino mintimis, 
atliktais darbais ir planais. 
Apgailestavo dėl nepakankamo 
Draugo fondo augimo. 

Draugo fondas prasidėjo 
maždaug prieš pusmetį. Buvo iš
siuntinėta net 6,000 laiškų. De
ja, iki šiol tik arti 900 atsakymų 
(su aukomis) buvo grąžinta. Kai 
kurie „Draugo" skaitytojai ir 
net kelios organizacijos ar jų 
pada l in ia i yra buvę labai 
dosnūs. Kitiems gal dar nėra 
aiški Draugo fondo paskirtis ir 
statusas. Plėsti informavimo 
tinklą norima, pvz., laiškais 
lietuviškų organizacijų valdy
boms, lankstinuko paruošimu, 
informacijos stalo pastatymu 
„Draugo" parengimuose. 

Direktoriai mano, kad visos 
mūsų organizacijos tu rė tų 
prisidėti prie Draugo fondo. Jų 
valdybos spausdina savo žinias 
ir pranešimus „Drauge". Dabar 
gal atėjo laikas tapti Draugo 
fondo nariais, paskiriant fondui 
lėšų iš kartais turimų turtingų 
iždų, ar iš surinktų savo narių 
tarpe. Yra įvairių bandymų. 
Kai kurie verslininkai yra pado-

y , 
Manigirdas Motekaitis, pla

čiai žinomas pianistas ir pianino 
mokytojas, atliks tris komp. 
Vlado Jakubeno kūrinius šio 
kompozitoriaus 90 metų gimimo 
sukaktuviniame minėjime-kon-
certe gegužės 15 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Jis 
taip pat akompanuos solistams. 

Dr. J o n a s Adomavičius , 
Lietuvių operos mecenatas, jau 
nebe pirmą kartą gausiai ap
dovanoja Lietuvos menininkus, 
kurie atvyksta dainuoti operos 
spektakliuose. Tai labai padeda 
mūsų Operos valdybai suvesti 
finansinius reikalus. Po atmin
tino koncerto, kuris įvyko 
balandžio 24 d. Jaunimo centre, 
jis per Angelę Raulaitienę ir 
Vitą Židonį įteikė vokelius su 
čekiais, kartu prijungdamas ir 
šį prierašą: „Tikras lietuvis 
yra žemės papuošalas. Tamstos 
visi esate Lietuvos papuošalai ir 
mums didžiausi lietuviškų 
nuotaikų gaivintojai, savęs 
išsižadantieji, nuostabių kul
tūrinių gėrybių mums sutei
kėjai. Už gausias mūsų dvasiai 
dovanas dr. Jonas Adomavičius 
visiems, dabar iš Lietuvos atvy
kusiems, teikia šį tą, ant arba
tos ir ant sveikatos". Jis apdo
vanojo 20 Lietuvos dainininkų, 
jų tarpe ir patį „Pilėnų" operos 
kompozitorių Vytautą Klovą. 

vanoję įvairių laimėjimų, kurie 
t r auk iami naujai įstojusių 
Draugo fondo narių. Tai su
te ikia būsimiems nar iams 
vilčių, kad už savo dosnumą ir 
jie gali ką nors laimėti. „Drau
go" redaktorė Danutė Bindo-
kienė šiuo reikalu pasitarnauja 
Draugo fondui, nepaprastai 
daug informuodama apie jo 
būklę. 

Bronius Juodelis kaip iždi
ninkas daug laiko praleidžia 
registruojant aukas ir atsakant 
į laiškus. Vienas „Draugo" skai
tytojas norėtų fondui palikti 
pinigų savo testamente. Drau
go fondo teisinis patarėjas yra 
paruošęs testamentams reika
lingus teisinius įrašus. Kiek
vienam norinčiam juos Draugo 
fondas gali išsiųsti. Viena 
„Draugo" skaitytoja „iš perife
rijos", kuri buvo kviečiama 
prisidėti prie fondo lėšų telkimo 
projektų, rašė, kad jos nuomone, 
„Draugas" — tai tik Čikagos 
l a ik raš t i s . Tai klaidinga 
nuomonė, nes dienraštis yra 
pagrindinė komunikacijos prie
monė visiems lietuviams, visų 
sambūrių, visų nuomonių, visų 
religijų, visose vietovėse. Juk 
„Draugas" dabar ir ateityje 
stengiasi jungti ir informuoti 
visus lietuvius, nesvaibu kur jie 
gyventų, o veiklos aprašymus 
„iš periferijos" turėtų užtikrinti 
ten gyvenantys, siųsdami kores
pondencijas redakcijai. 

Šiuo metu kompiuterizuojami 
aukotojų sąrašai, nes kai kurie 
būsimieji fondo nariai siunčia iš 
pradžių aukas kaip rėmėjai, o 
tik vėliau, pagal išgales pri-
siuntus papildomų aukų, tampa 
fondo nariais . Visos lėšos, 
gautos Draugo fonde, yra tiks
liai registruojamos kompiu
teryje, nustatant fondo narių 
balsų skaičių, kuris bus 
reikalingas šį rudenį ruošia
mam Draugo fondo nar ių 
suvažiavime Čikagoje. 

Birutė Vindašienė kreipėsi į 
žurnalistus ir veikėjus, kvies
dama į fondo lėšų rinkimo, 
populiarinimo darbą. Prisidėjo 
ir kiti direktoriai iš pažįstamų 
tarpo. Atsirado žmonių, kurie 
sutinka dirbti. Los Angeles gy
venantis Karolis Milkovaitis ir 
Vy tau tas Šeštokas sut iko 
sudaryti fondo komitetą ir 
rinkti lėšas. Mečys Šilkaitis su
tiko atstovauti Draugo fondui 
Floridoje. Reikia daugiau fondo 
atstovų kituose lietuvių telki
niuose. 

Investavimo pranešimą su pa
aiškinimais kiekviename posė
dyje pateikia Albinas Kurkulis. 
Norima nustatyti investavimo 
poziciją taip, kad ji ilgalaikiai fi
nansuotų „Draugo" veiklą ir 
pastangas. Artėjant prie Drau
go fondo milijoninio pagrindinio 
kapitalo, investavimo pajamos 
bus skiriamos tik „Draugo" 
leidi m v i. 

„Draugo" skaitytojai gyvena 
East St. Louis, MO, Albuąuer 
que, NM, Omaha, NE, ir kitur. 
Reikia tikėtis, kad jiems ir 
toliau seksis semtis žinių apie 
lietuvių veiklą plačiame pasau
lyje „Drauge". Tikimės, kad visi 
laikraščio skaitytojai prisidės 
prie Draugo fondo augimo, 
kur i s t a rnauja dienraščio 
išlaikymui. 

Draugo fondas 

x Platus ir turtingas reper
tuaras laukia Jūsų dėmesio šių 
metų Antro Kaimo pastaty
muose, kurie įvyks Playhouse 
salėje, 2515 W. 69 St., gegužės 
21 ir 22 d. Taipogi Lietuvių 
centre, Lemonte, birželio 11 
ir 12 d. Pradžia: šeštd. 6:00 v.v. 
(Playhouse), 7:30 v.v. (Lemonte). 
Sekmd. - 3:00 v. p.p. (Play
house), 5:00 v.v. (Lemonte). Re
zervacijos ir kvietimai: Sekly
čia, 2711 W. 71 St. (312) 
476-2655 ir Lemonte nuo 10:30 
v.r. iki 1:00 v. p.p., kas sekma
dieni. 
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Čikagos lit. mokyklon direktorė Jūrate Doviliene įteikia premiją Živilei 
Bielskutei u* 2,947 puslapiu lietuviškų knygų perskaitymą skaitymo 
konkurse Tai daugiausia perskaičiusi iš visų mokinių. 

Nuotr Vlado Žukausko 


