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Ukrainoje prezidento
rinkimai vis tik bus
Kijevas, Ukraina, birželio 2 ginklai išvežami į Rusiją pagal
d. (NYT) — Ukrainos parlamen sausio rūėnesį JAV suorgani
tas ketvirtadienį nubalsavo vis zuotą Ukrainos-Rusijos sutartį.
Infliacija nukrito nuo 90% per
tik turėti prezidentinius rin
mėnesį
praėjusį gruodį iki 6%
kimus, vildamiesi, kad nauji
vadai padės šiai jaunai valsty balandžio mėnesį. Po truputį
bei išbristi iš didelių politinių kyla laisva rinka, mažiems vers
problemų bei ekonominės suiru lininkams viešai ignoruojant
prekybą slopinančius įstaty
tės.
Šis sprendimas buvo didelis mus. Tačiau ši pogrindinė eko
smūgis prezidentui Leonid nomija — daugiausia prekybos
Kravčuk, kurio galutinius pra bei patarnavimus teikiančios
šymus atšaukti birželio 26 d. firmos — veikia be reguliuo
numatytus rinkimus Ukrainos jančių įstatymų, sudarydamos
Aukščiausioji Taryba atmetė. daug progų nusikalstamai veik
Politinis netikrumas ir ekono lai ir korupcijai.
Teisėta ekonomija žlunga vis
minis nuosmukis žymiai paken
didėjančiu
greičiu. Po daugelio
kė Ukrainos pasitikėjimui sa
metų
smukimo
po 20% kasmet,
vimi, kuriam nepadeda ir at
Ukrainos
oficiali
statistika jau
naujinta krizė ryšium su Mask
rodo,
kad
pramonės
gamyba jau
vos pretenzijomis Kryme.
Prie sumaišties prisidėjo ir nusmuko 34% per šių metų pir
prezidento Kravčuk prašymai muosius tris mėnesius.
Ukrainiečiai šiuo metu už
atšaukti prezidentinius rin
kimus. Iš pradžių jis pasiskelbė dirba apie 18 dol. į mėnesį — tik
padaręs „galutinį sprendimą 40% to, ko reikia pagrindinnekandidatuoti” ir tuomet nėms pragyvenimo reikmėms
išbandymui pasiūlė atšaukti apmokėti. Užuot ieškoję darbo,
rinkimus ir pradėti valdymą daugelis ukrainiečių savo laiką
dekretais. Ukrainos gyvento skiria daržovių auginimui sa
jams ir Vakarams negatyviai vuose daržuose, ruošiantis
reagavus į šį planą, jis jį atsiėmė žiemai. Vis daugiau fabrikų
ir ėmėsi kitos taktikos: įsire užsidaro. Viena stambi automo
gistravo kandidatu rinkimuose, bilių gamykla pranešė, kad šį
bet bandė įtikinti parlamentą ir mėnesį nutraukia gamybą, nes
nebepajėgia mokėti mokesčių,
gyventojus rinkimus atidėti.
kurie
viršija 100% pelno.
Nors daug dėmesio buvo
kreipta į naujo parlamento rin
kimus kovo pabaigoje ir balan
džio pradžioje, atvykus nau
Rusijos įmonė
jiems parlamentarams vis tiek
dar neaišku, kas iš tikrųjų va skverbiasi į Lietuvos
dovauja kraštui.
degalų rinką
Vakarų diplomatams taip pat
Vilnius, birželio 3 d. (Elta) —
neaišku, kas vadovauja ir ar
„Kas
nerizikuoja, tas nelaimi”,
kraštas lėtai eina į rinkos
sako
Lietuvos,
Rusijos ir Liuk
ekonomiką, ar ruošiasi šuoliui
semburgo
bendrosios
įmonės
dar toliau atgal.
Lukoil
Baltija
Vilniaus
filialo
Derybos su Rusija dėl Juo
direktorius
Romas
Turlinskas.
dosios jūros laivyno pasidali
nimo vėl nutrūko. Rusų daugu Lukoil Baltija pamažu tampa
mos apgyventas Krymas tolsta trečiąja firma po valstybinės
nuo Kijevo, tuo keldamas rū įmonės Lietuvos Kuras ir Lie
pestį dėl ginkluoto konflikto tuvos ir Suomijos bendrosios
galimybės. Tarptautinis Valiu įmonės Litofinn Service, keti
tos Fondas bando suteikti 700 nančia dominuoti Lietuvos
milijonų dolerių paskolą, bet transporto degalų rinkoje.
Lukoil Baltija įsteigta 1992
Ukrainos vadovybė vis dar
metais,
jos būstinė — Mažei
neįvykdo palyginti lengvų są
kiuose. Latvijoje ji turi
lygų paskoloms gauti.
Iš pozityviosios pusės, tačiau, dukterinę įmonę Lukoil Baltija
Ukraina tuo tarpu tebėra stabili R, Lietuvoje — Juodeikių naftą.
socialiniu atžvilgiu. Jau virš Visos šios bendrosios įmonės,
metų nebėra masinių demons taip pat Lukoil Estonia yra
tracijų ar streikų. Branduoliniai Rusijos firmos Lukoil dalis.
Per pusantrų gyvavimo metų
Lukoil Baltija pastatė kelias
konvejerių tipo degalines Tau
Devintinės ir Tėvo ragėje, Kaune, Marijampolėje,
dabar stato Grigiškėse, arti
diena Lietuvoje
miausiu metu planuojamos
Vilnius, birželio 3 d. (Elta) — statyti Kalvarijoje ir Šiauliuose.
Didelės iškilmės šį sekmadienį
Romas Turlinskas sutinka, kad
rengiamos Vilniaus arkikated deramai įsiterpti į rinką nebus
roje bazilikoje, pranešė šių lengva, tačiau, pasak jo, Lukoil
maldos namų klebonas, monsin Baltija tikisi konkuruoti iš Ma
joras Kazimieras Vasiliauskas. žeikių įmonės ir Lukoil gauna
Iškilmingas Švenčiausiojo Kris mais pigesniais naftos produk
taus Kūno ir Kraujo šventės — tais bei aptarnavimo kokybe.
Devintinių — Mišias aukos ir
pamokslą sakys Vilniaus arki
vyskupas metropolitas Audrys
— Strasbourge Lietuvos rei
Juozas Bačkis. Po Mišių tradi kalų patikėtinis Europos Tary
cinė Devintinių procesija eis į boje Aurimas Taurantas pasi
Aušros Vartus.
rašė ET „Konvenciją dėl nusi
Pusę penkių vakaro Vilniaus kalstamu būdu įgytų pinigų
arkikatedroje prasidės religinės legalizavimo, paieškos ir
muzikos valanda. Programą at konfiskavimo”.
liks svečias iš Vokietijos —
Berlyno Gerojo Ganytojo baž
— Lietuvos Centro Sąjungos
nyčios vargonininkas prof. Jor- pirmininkas Egidijus Bičkaus
gensen Peter Schultz.
kas ir Lietuvos Liberalų
Šeštą valandą vakaro iškil Sąjungos pirmininkas Šarūnas
mingos pamaldos Tėvo dienos Davainis susitarė koordinuoti
proga, mirusių tėvų pagerbi partijų veiksmus savivaldybių
mas. Giedos šeši Vilniaus vyrų tarybų rinkimuose. Galimas da
chorai, vargonuos Bernardas lyvavimas ir bendrais kandi
Vasiliauskas.
datų sąrašais. (AGEP)
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Lietuva dalyvaus
taikos palaikymo
pratybose
Vilnius, gegužės 28 d. (AGEP)
— Briuselyje gegužės
d.
vykusiame Šiaurės Atlanto
Bendradarbiavimo Tarybos gy
nybos ministrų pasitarime da
lyvavo ir Lietuvos krašto ap
saugos ministras Linas Linke
vičius. itaip rašo „Lietuvos
rytas”, savo kalboje ministras
pažymėjo, kad Lietuvai, kurian
čiai ginkluotąsias pajėgas iš
pagrindų, svarbu sukurti struk
tūras ir standartus, kurie paten
kintų NATO keliamus reikala
vimus.
Lietuva jau paskyrė diploma
tą ir karininką ryšiams su
Šiaurės Atlanto Sutarties Orga
nizacija NATO jos būstinėje
Briuselyje bei Vyriausioje Jung
tinėje Karinėje vadovybėje
Mons mieste bei baigia rengti
Lietuvos pristatomąjį doku
mentą „Partnerystės taikos
labui” programai. Be to,
ministras pareiškė, kad Lie
tuvos vyriausybė svarsto ga
limybę siųsti vieną padalinį
į taikos palaikymo pratybas
Olandijoje.

Konservatoriai
apskundė įstatymo
pataisas
JAV prezidentas Bill Clinton su žmona Hillary buvo labai šiltai priimti Itali
joje. Čia jie apžiūrėjo restauruotą Michelangelo „Paskutinio teismo” freską
Sikstino koplyčioje. Su Šv. Tėvu prezidentas kalbėjosi apie abortus, tikėjimo
laisvę ir vargo bei karo ištiktas vietas pasaulyje. Daug ką nustebino B. Clin
ton prakalba amerikiečiams klierikams Romoje. Jis prisiminė savo artimą
draugą jėzuitą, kuris jam laiške buvo prisipažinęs, jog 20 metų kunigystėje
išlaikęs celibatą, jautė, jog savotiškai jis „patogiau” gyvena už kitus, nes
celibatas jam duoda jokiu kitu būdu negaunamo „patogumo ir energijos” skir
ti svarbiems uždaviniams. Prezidentas pasakė, jog kaip to jis norėtų ir visiems
Amerikos ir net viso pasaulio žmonėms.

Teismai praktiškai
nepasikeitė nuo sovietinių
Vilnius, gegužės 25 d. (LR) —
Seimo rūmų restorane gegužės
24 d. susirinko Nepriklauso
mybės akto signatarų klubo
nariai. Kaip rašo apie tai
„Lietuvos rytas”, iš 127 depu
tatų, kurie 1990 m. kovo 11d.
atstatė Lietuvos Nepriklau
somybę, į susirinkimą atėjo tik
apie 20. Iš tuometinės Aukš
čiausios Tarybos vadovybės
tebuvo tik Bronius Kuzmickas.
Nedalyvavo nei buvęs Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas
Vytautas LandsbergiSj nei kiti
du jo pavaduotojai.
Pirmasis signatarų klubo
susirinkimas buvo skirtas
padiskutuoti apie valstybės
teisėtvarką Konstitucinio Teis
mo požiūriu.
Pagrindinį pranešimą padarė
Konstitucinio Teismo pirminin
kas Juozas Žilys. Kalbėdamas
apie teismų vaidmenį visuo
menėje ir santykį su kitomis
valdžiomis, jis pasakė, kad
teismai šiuo metu yra padrikoje
būsenoje.
Trečioji valdžia aiškiai atsilie
ka nuo kitų valdžių ir neatlieka
to vaidmens, kurį turi vaidinti
demokratinėje visuomenėje.
Teisininkas Juozas Žilys pa
teikė prieštaringą pavyzdį. Da
bar teismo sprendimus gali ap
skųsti asmenys, teisti už chuli
ganizmą, vagystes, tačiau to ne
gali padaryti žmogus, kuriam
paskirtas mirties nuosprendis.
Konstitucinio Teismo teisėjas
K. Lapinskas pasakė, kad šiuo
metu Lietuvoje praktiškai eg
zistuoja tokie teismai, kokie

Vilnius, birželio 2 d. (AGEP)
— Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
Konservatorių) partija apskun
dė Konstituciniam Teismui pa
taisas, kurios buvo padarytos
Nuosavybės atstatymo įsta
tyme.
Šias pataisas Seimas priėmė
LDDP iniciatyva ir rėmėsi prie
laida, kad žemė yra valstybės
nuosavybė (t.y. galioja 1940 m.
Liaudies seimo deklaracija dėl
žemės nacionalizavimo).
Konstitucinis teismas įvertino
dalį pataisų kaip neatitinkančių
Konstitucijos. Seimo opozicijos
seniūnas Andrius Kubilius
teismo išvadas pavadino revo
liucinėmis. Anot jo, LDDP ide
ologija buvo visiškai sutriuš
kinta, įvertinta kaip klaidinga.

buvo iki 1990 metų kovo 11
dienos. Esant tokiai padėčiai,
negalima užtikrinti Konstitu
cijoje garantuojamų žmogaus
teisių. Būtina kuo skubiau įgy
Seimas turėtų šauktis
vendinti teismų reformą.
Klubo diskusijoje dalyvavo
Seimo rinkimų
žinomų Lietuvos mokslo, kultū
Vilnius, birželio 2 d. (AGEP)
ros, verslo žmoniij — Vilniaus
—
Seimo opozicijos vado Vytau
universiteto rektorius R. Pato
Landsbergio nuomone, šian
vilonis, rašytojas V. Martinkus,
dien
aiškiai matyti, kad LDDP
bankininkas R. Visokavičius ir
suformuota
vyriausybė nesusi
kiti.
tvarko su šalies valdymu. Ji
neturi šalies ūkio atgaivinimo
Europos bankas
programos ir laikosi tik skolin
nefinansuos kelio
damas! pinigus iš Vakarų ir di
dindama mokesčius.
Lietuvoje
Tačiau Konservatorių partija,
Vilnius, birželio 2 d. (AGEP) kaip ir anksčiau neketina akty
— Neoficialiais duomenimis, viai paremti tautininkų rengia
Europos Rekonstrukcijos ir Plėt mo referendumo dėl naujų Sei
ros Bankas nutraukė tarptau mo rinkimų. Vytautas Lands
tinio kelio „Via Baltica” finan bergis mano, kad tautininkų in
savimą Lietuvai.
iciatyva yra teisinga, bet nePagal ankstesnį susitarimą ir laiku pradėta ir gali būti ne
Lietuvos pageidavimą, kelias labai sėkminga. Landsbergis
turėjo eiti nuo Rygos per Pa mano, kad pats Seimas turėtų
nevėžį, Kėdainius, Kauną, priimti nutarimą dėl naujų
Marijampolę ir per Varšuvą į Seimo rinkimų ir visai gera
Berlyną. Tokį planą palaiko Lie išeitis būtų, jei tokie rinkimai
tuva ir Lenkija.
vyktų kitą pavasarį.
Rusija, Vokietija bei Europos
Anot Landsbergio, pati LDDP
Rekonstrukcijos ir Plėtros Ban suvokia, kad vyriausybė nesusi
kas palaiko kitą maršrutą — tvarko su užduotimis, todėl ieš
nuo Rygos per Šiaulius, Tilžę koma kaltininkų. Opozicijos
Karaliaučių į Berlyną.
vado nuomone, kaltininkais
Dabar vokiečiai „Via Baltica” taps nepartiniai ministrai, iš
kelią stato nuo Vokietijos į Ka kurių Vytautas Landsbergis pa
raliaučių, o lietuviai — nuo minėjo teisingumo ministrą
Rygos per Panevėžį į Varšuvą. Joną Prapiestį ir finansų mi
Lietuva jau daug lėšų įdėjo į nistrą Eduardą Vilkelį. LDDP
kelio statybą, ir maršruto jau nebeturi kadrų rezervų, nes
pakeitimas brangiai kainuotų. neturi jaunimo.

Sukurtos grupės Rytų
Europos problemoms
spręsti
Paryžius, gegužės 27 d.
(NYT) — Skatinamos Europos
Sąjungos, devynios Rytų Euro
pos šalys sutarė derybų keliu
siekti sprendimų iškylančioms
vidaus bei sienų problemoms,
kad nekiltų naujų konfliktų,
tokių, kaip dabar vyksta Ju
goslavijoje.
Šią iniciatyvą prieš metus
užvedė Prancūzijos ministras
pirmininkas Edouard Balladur,
argumentavęs, jog valdžioms
reikia struktūrų, kuriomis
galėtų būti įgyvendinti „gerų
kaimynų principai”, panašiai
kaip jau padaryta Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Ko
misijos.
Pagal sutartį, kuri buvo
pasiekta dvi dienas trukusios
konferencijos metu, problemoms
rišti yra sudaromi du „apvalūs
stalai”: vienas Baltijos regionui,
kitas Rytų Europos šalims. Jie
pradės diskutuoti klausimus,
kurie ateityje gali sukelti kon
fliktus tarp šalių.
„Yra jėgų, norinčių Europą
sugrąžinti į praeitį”, pasakė
Graikijos Europos reikalų mi
nistras Theodoros Pangalos,
kuris pirmininkavo konferenci
jai. „Ši konferencija nori Eu
ropą atvesti į ateitį”.
Anot „New York Times” ko
respondento Alan Riding, du iš
sunkiausių klausimų, kurie bus
sprendžiami prie apvalių stalų,
yra rusų mažumų problemos
Baltijos šalyse ir vengrų
mažumų problemos Rumunijo
je bei kitose šalyse. Rusija pa
reiškė rezervacijas dėl šios ini
ciatyvos ir nepasakė, ar daly
vaus prie Baltijos apvalaus
stalo.
Europos Sąjungos plane nu
matoma serija dvišalių susi
tarimų, kurie bus pasirašyti
vienerių metų laikotarpyje. Jau
esančios sutartys tarp Lietuvos
ir Lenkijos, Rumunijos ir Vokie
tijos, Lenkijos ir Vokietijos,
Vengrijos ir Ukrainos taps da
limi platesnės sutarties, pava
dintos „Europos stabilumo pak
tu”.
Baigiamajame pareiškime kon
ferencija tolimesnių diskusijų
temomis pasiūlė regioninį bend
radarbiavimą, mažumas, kultū
rinius mainus (jų tarpe ir kalbų

Žirinovskis
Karaliaučiuje
Vilnius, birželio 2 d. (AGEP)
— Praeitą šeštadienį Karaliau
čiuje lankėsi Rusijos ultranacionalistų vadas Vladimir Žirinovskij. Per televiziją jis
pareiškė, kad netrukus prie
Rusijos prisijungs visa Lietuva
ir traukiniai iš Kaliningrado į
Maskvą važiuos tik Rusijos
teritorija. Tereikia nustoti tiekti
žaliavas Lietuvai ir ji iš karto
ims dusti ekonomiškai.
Lietuvoje lankėsi vienas Žirinovskio partijos narių, Rusijos
parlamento Dūmos deputatas
Stanislav Zaričanskij. Jis pa
aiškino, kad Žirinovskij nori at
vykti į Lietuvą, bet bijo Lie
tuvos specialiųjų tarnybų. Pa
sak jo, pagal partijos programą
po prezidento rinkimų, kuriuos
tikisi laimėti Žirinovskij, Rusija
tuoj pat nutrauks energetinių
resursų eksportą. Lietuvai ben
zino, naftos, mazuto ir kito kuro
gali užtekti tik 15 dienų. Jo nuo
mone, Rusijai pasidalyti Balti
jos regioną padės Vokietija.

mokymą), ekonominį bendra
darbiavimą, teisinius bei admi
nistracinius klausimus ir gam
tos apsaugos problemas.
Kai kurios Rytų Europos šalys
atrodė nesidžiaugė, kad jų
dvišaliai nesutarimai bus disku
tuojami tokiame forume, bet
Europos Sąjunga davė suprasti,
jog visos šalys, pretenduojančios
į narystę Sąjungoje, privalo
dalyvauti prie apvalių stalų.
Visos devynios šalys, įsijun
gusios į apvalių stalų diskusijas
— Bulgarija, Čekija, Estija, Lat
vija, Lenkija, Lietuva, Rumuni
ja, Slovakija ir Vengrija — yra
pareiškusios norą įstoti į Eu
ropos Sąjungą, bet nemanoma,
kad kuri nors bus pasiruošusi
įstoti prieš 2000-uosius metus.
Slovėnija, kuri taip pat yra pa
reiškusi norą įstoti į Europos
Sąjungą, nebuvo pakviesta da
lyvauti prie apvalių stalų, Itali
jai pasipriešinus. Italija reika
lauja kompensacijų už Italijos
nuosavybes, kurios buvo inkor
poruotos į Slovėniją II Pasau
linio karo pabaigoje.

Daug kas bijo atvirų
Europos šalių sienų
Vilnius, gegužės 26 d. (Elta)
— Europiečių viešosios nuomo
nės apklausa parodė, jog atviros
sienos Europoje daugeliui
žmonių kelia baimę. Vokietijos
Miunsterio ir Olandijos Apeldorno miestų policijos akade
mijų užsakymu buvo atlikta
4,000 žmonių apklausa Belgijo
je, Prancūzijoje, Olandijoje ir
Vokietijoje. Aiškėja, jog kas ant
ras apklaustasis bijo tapti
nusikaltimo auka. Iš apklaus
tųjų 15% buvo „labai susirū
pinę”, 40% buvo „susirūpinę”
dėl savo saugumo Europoje.
Tik 43% apklaustųjų buvo už
tai, kad Europos Sąjungos
ribose būtų panaikinta sienų
kontrolė, 57% mano, kad dėl
Europos jungimosi procesų
„nusikalstamumas jų šalyje
didės”.
Kaip gegužės 24 d. Gronau
mieste, Vokietijoje, pranešė
Miunsterio ir Apeldorno polici
jos akademijų atstovai, daugu
ma apklaustųjų yra už glaudų
tarptautinį policijos bendradar
biavimą, 95% pritarė tarptau
tiniam informacijos pasikeiti
mui apie nusikaltėlius, 80%
nori, kad vienos šalies poli
cininkai galėtų atlikti tyrimus
ir suimti nusikaltėlius, besis
lapstančius kitose šalyse. 92%
yra už tai, kad būtų sukurta
bendra Europos policija (Europol).
Palankiai policijos darbą ver
tina 60% apklaustųjų. Labiau
siai savo policininkus myli olan
dai (71%).

KALENDORIUS

Birželio 4 d.: Vincenta, Biržis, Dausprungas, Deimena.
Birželio 5 d.: Kristaus Kūno
ir Kraujo šventė (Devintinės);
Bonifacas, Vinfridas, Marcija,
Dauga, Kontautas.
Birželio 6 d.: Šv. Norbertas,
vyskupas (1082-1134 m.); Klau
dijus, Kandida, Paulina, Mėta,
Tauras.
Birželio 7 d.: Robertas, Lu
krecija, Ratautas, Romantas,
Milda.
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KONGRESUI
BESIRUOŠIANT (3)
• Pasikeitė XII-tojo Ateiti būstinė, įsikūrusi LKMA patal
ninkų Kongreso Vilniuje vieta. pose — Jakšto 9. Būstinei vado
Kongreso posėdžiai, paskaitos ir vauja Birutė Bartasūnaitė.
• Prieškongresinė ateitininrenginiai vyks ne Profsąjungų
rūmuose, kaip buvo anksčiau kiškojo jaunimo stovykla prasi
skelbta , bet Vilniaus Filhar dės pirmadienį, liepos 11, Ber
monijos rūmuose. Filharmo čiūnuose. Berčiūnų stovyklavie
nijos rūmai yra Vilniaus sena tėje bus pastatytas didžiulis ir
miestyje, netoli Aušros Vartų ir meniškas, specialiai šiam kon
kitų šventovių, turi erdvią ir gresui skirtas kryžius. Šio
jaukią salę, ir buvo gauti žymiai kongresinio kryžiaus pašventi
geresnėmis sąlygomis. Iš jų nimą atliks popiežiaus nuncijus
kongreso dalyviams bus leng Mullor Garcia pirmadienio, lie
viau pasiekti ir kitas vietas, ku pos 11 d., pavakarėje. Iškilmėse
riose vyks kongreso renginiai. dalyvaus ne tik stovyklautojai,
• Norime vėl priminti, kad bet kviečiami atvykti ir visi
visi į kongresą vykstantieji atei Ateitininkų kongrese dalyvau
tininkai — sendraugiai, studen jantieji.
• Kongreso leidiniui išleisti
tai ir moksleiviai — turėtų iš
jau
sudaryta redakcinė komisi
anksto registruotis AF Valdy
ja,
kuriai
savo patyrimu talki
bos adresu: 1209 Country Ln.,
na
„Naujojo
dienovidžio” re
Lemont, IL 60439, USA. Vi
siems užsienio ateitininkams daktorė Aldona Žemaitytė.
• Į Lietuvą šį savaitgalį išve
bus suteiktos atstovo ir bal
žama 1000 gražiai išspausdintų
savimo teisės.
• Vilniuje jau veikia kongreso spalvotų kongresinių plakatų.
Tai yra Vyto Čuplinsko projek
tas. Bus nugabenta ir didesnis
kiekis kongresinių marškinėlių.
PASIGENDAME
• Susitarta su Pasaulio lietu
KAZIO IR KAZIMIEROS
vių jaunimo kongreso ruošos ko
BRADŪNŲ
miteto pirmininku Paulium
Prieš 30 metų „Draugo” dien Mickum, kad studentai ateiti
raščio poezijos premijos komisi ninkai, dalyvaujantieji Atei
ja, su pirm. Leonardu Andrie- tininkų kongrese ir tuoj po jo
kum, savo posėdyje Brookline norėsiantieji dalyvauti PLJ
premiją paskyrė Skroblio sla Kongreso rengiamose progra
pyvardžiu pasirašiusiam auto mose, galės joms registruotis
riui už poezijos rinkini „Sidab palankiomis sąlygomis ir suma
rinės kamanos”. Atidarius voką žintu mokesčiu.
paaiškėjo, kad rinkinio autorius
J. Baužys
yra Kazys Bradūnas.
Poetas K. Bradūnas sukūrė
dar daug eilėraščių, suorgani
zavo ne vienas Poezijos dienas
MOKSLEIVIU VEIKLA
Čikagoje, buvo daugiametis
TORONTE
„Draugo” kultūrinio priedo re
daktorius. Šiais metais, deja,
Toronto moksleivių ateiti
tradicija tapęs poezijos savait ninkų susirinkimas, įvykęs ge
galis neįvyko.
gužės 14 d., buvo įdomus ir sma
Čikagos ateitininkai sendrau gus. Atsilankė gražus būrys jau
giai savo tarpe nebemato Kazi- nimo. Ypač malonu, kad jame
mieros ir Kazio Bradūnų, nes jie dalyvavo Federacijos vadas Juo
visai vasarai išvyko į Lietuvą. zas Polikaitis. Antrasis susirin
Teko patirti, kad poetas Kazys kimas numatytas birželio 5 d.,
Bradūnas aktyviai dalyvaus o trečiam susirinkimui planuo
Ateitininkų Kongrese, Vilniuje, jama baidarių (canoe) kelionė
ir skaitys savo poeziją lite gamtoje, šio susirinkimo data
ratūros vakare, kurį organi bus pranešta.
zuoja aktorė Viktorija KochanŠį pavasarį moksleivius globo
skytė.
ja Linas Daukša (588-4744), Le
R. K. onas Ehlers (767-2781), Dana

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

Filharmonijos rūmai Vilniuje, kuriuose š.m. liepos 14-17 d. vyks XII Ateitininkų kongresas.
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

LIETUVOS STUDENTŲ
ATEITININKŲ SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS VILNIUJE
Gegužės 13-15 dieną Vilniaus
universiteto Teatro salėje ir
Religijų studijų centre vyko Lie
tuvos Studentų Ateitininkų są
jungos (SAS) suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 50 studentų iš
įvairių Lietuvos aukštųjų
mokyklų. Renginys prasidėjo
Šv. Jonų bažnyčioje, kur šv.
Mišias aukojo Vilniaus arki
vyskupas Audrys Juozas Bač
kis. Per pamaldas studento atei
tininko įžodį davė 9 studentai iš
Vilniaus ir Kauno.
Suvažiavimas išklausė SAS
centro valdybos ir kontrolės
komisijos ataskaitą, svarstė
siūlomus SAS statuto pakei
timus, priėmė organizacijos
metinę veiklos programą, ku
rios galutinei redakcijai
parengti sudarė komisiją. SAS
garbės nare, už ilgą bei aktyvią
veiklą ir paramą Lietuvos stu
dentams ateitininkams, suva
žiavimo dalyviai išrinko sės.
Luciją Aglonietę (Eucharistinio
Jėzaus seserų kongregacija) iš
Latvijos. Suvažiavime taip pat
buvo išrinkta nauja SAS centro
valdyba, kurios pirmininku ta
po Vygantas Malinauskas, vi
cepirmininke — Virginija Trusaitė, sekretore — Rasa Petraš
kaitė, iždininku — Osvaldas
Stripeikis.
Liepos 15 - 17 d. Vilniuje, Fil
harmonijos rūmuose, vyks Pasau
lio Ateitininkų kongresas, kuria
me, kaip rašoma SAS aplink
raštyje, „po daugelio metų
Vakarų tremties ir Lietuvos
Golgotos kančių išeivijos ir Lie-

tuvos ateitininkai vėl susirinks
kartu pasidalinti gyvenimo duo
na, įgyta patirtimi ir negęstan
čia idealizmo dvasia”. Kongreso
programoje numatyti simpoziu
mai temomis: „Pasaulietis liudi
ja Kristų” ir „Šeima — tautos
gyvybės branduolys”.
Liepos 11-14 d. Berčiūnuose
ketinama surengti prieškongresinę Lietuvos ir išeivijos stu
dentų bei vyresniųjų moksleivių
stovyklą, kurios tikslas yra stip
rinti išeivijos ir Lietuvos atei
tininkų tarpusavio ryšius.

DR. S. SUŽIEDĖLIS BALTŲ STUDIJŲ S-GOS
ŽURNALO RĖDAKTORIUS

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS
21470 S. Maln St.
Mattesson, IL 60443
Tel. 708-748-0033
Valandos pagal susitarimą

Gintautas Stirbys skaito poeziją atei
tininkų suruoštame šv. Kazimiero
minėjime, Philadelphijoje.
Nuotr. A. J.

• Vaikai, nustebinkite savo
tėvus, užprenumeruokite (arba
pratęskite) jiems „Draugą”.
DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVast Ava., Orland Park

A

• Lietuvos-Vatikano kon
kordatas sudarytas 1926 m. ba
landžio 4 d.

VAIKŲ LIGOS

6441 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Rez. (1-312) 778-7679
Kab. (1-312) 582-0221
Valandos susitarus

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
Family Medical Cllnlc
15505 — 127 St., Lemont, IL 50439
Priklauso Palos Community Hospital
Silvor Cross Hospital
Valandos pagal susitarimą
Tel. (708) 297*2288

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams

4149 W. 63rd St.
312-735-7709

Prienuose š.m. gegužės 22 d. įvykusiame pasitarime su Vilkaviškio vyskupuos ateitininkų
vadovybe. Šalia dalyvių iš kairės stovi neatpažinta Vilkaviškio vyskupijos ateitininkų valdybos
narė, Ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikaitis, Ateitininkų kongreso rengimo komiteto
pirm. adv. Vaidotas Vaičaitis, Ateitininkų kongreso rengimo k-to narys Mindaugas Kuliava,
Vilkaviškio vyskupijos ateitininkų pirm. Vytautas Šulinskas ir Lietuvos Ateitininl
vicepirm. sės. Daiva Kuzmickaitė.

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas

5540 8. Pulaski 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.

Sumokama po vizito

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

708-349-8100
Dr. Saulius Sužiedėlis tapo
10
W.
Martin, Napervllle
nauju Baltų Studijų Sąjungos
708-355-8776
(Association for the Advance
Valandos pagal susitarimą
ment of Baltic Studies) žurnalo
Nakties metu tel.: 708-857-8383
„Journal of Baltic Studies” re
DR. ELIGIJUS LELIS
daktorium. Tas pareigas pradės
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
eiti birželio mėn.
4149 W. 63rd St.
Dr. Sužiedėlis gerai žinomas
Tel. (1-312) 735-7709
217 E. 127st St.
Čikagos Ateities studijų savait
Lemont, IL 60439
galių ir įvairių lietuvių ren
Tel. 815-723-0353
giamų seminarų lankytojams.
Pagal susitarimą
Jo istorijos žinių lobynas labai DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
gausus. Jis parašė knygą apie
DANTŲ GYDYTOJA
Lietuvos Bažnyčios istoriją
9356 S. Roberts Road
vokiečių okupacijos laikotarpy
Hickory Hills
je. Ta knyga vadinasi „The
Tel. (708) 598-2131
Sword and the Cross”. Jis yra
Valandos pagal susitarimą
gavęs nemažai pakvietimų pa
skaitoms, gavęs fondų paskyri DR. ROMUALDAS POVILAITIS
mus (IREX, National EndowDANTŲ GYDYTOJAS
Tel. (1-312) 767 7575
ment for the Humanities) ir
5780 Archer Ava.
pan.
(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė.)
R.K.
Valandos pagal susitarimą
Grajauskaitė (534-2294), Gabi
ja Petrauskienė (325-5402) ir
LINAS A. SIDRYS, M.D.
kun. Edis Putrimas (533-0621).
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
VERTINGA
9830 S. Rldgeland Avė.
D. BINDOKIENĖS
Chicago Ridge, IL 60415
708-636-6622
KNYGA

Sunku tikėti, kad jau praėjo
penki metai nuo Danutės Brazytės-Bindokienės
„Lietuvių
papročiai ir tradicijos išeivijoje”
knygos pirmojo leidimo 1989 m.
Knyga susilaukė didelio pasise
kimo. Laidai pasibaigus, prieš
metus (1993 m. balandžio mėn.)
rašytoja D. Bindokienė, „Drau
go” dienraščio ir „Ateities”
žurnalo redaktorė, rašė pratar
mę jau antrajai šios knygos lai
dai. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė išleido abi tos knygos
laidas. Knygoje aprašomi lie
tuvių kultūros bruožai mums
primena mūsų kilmę, o jauna
martės ir jauni tėvai gali
patikslinti savo žinias apie
šeimos švenčių lietuviškas
tradicijas. Autorė tikrai už
sitarnauja mūsų pagarbos.
R.K.

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

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

7915 W.171st
Tinley Park, IL 60477
(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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

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

Kab. tel. (312) 471-3300

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 60652
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marųuette Medical Building
6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA

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

6132 S. Kedzie, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120
Tel. (708) 742-0255

DR. E. DECKYS

Valandos pagal susitarimą

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS

DR. L. D. PETREIKIS

CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p.
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p.,
penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.

DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius

2618 W. 71st St.
Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

6132 S. Kedzie Avė., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.

DR. K. A. JUČAS

Tel. (708) 448-1777

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
CHIRURGIJA IR GYDYMAS ■

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE
Skausmo gydymo specialistai

DR. JOVITA KERELIS

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

3315 W. 55th St., Chicago. IL

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

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.

Dantų Gydytoja
Tel. (312) 476-2112

Tel. (708) 598-8101

Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

DR. LEONAS SEIBUTIS
6132 S. Kedzie
Vai.: antr. 2-4 v.p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p.
Šeštd. pagal susitarimą
Vizitai apmokami Medicare

Kabineto tel. (312) 776-2880
Namų 708-448-5545

Vai. pagal susitarimą

Priklauso Holy Cross ir
Palos Community ligoninėms

EVERGREEN PARK X-RAY
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

DR. P. KISIELIUS

9760 S. Kedzie

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. 708-636-6500

1443 So. 50th Avė., Cicero

Vai. 9-5 kasdien

Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

Tel. (312) 585-7755

DR. DANA M. SALIKUS

DR. PETRAS V. KISIELIUS

ARAS ŽLIOBA, M.D.

DANTŲ GYDYTOJA

INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija

AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126
708-941-2606

Good Samarltan Medical CenterNaperville Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310,
Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090

10442 W. Cermak Rd.
VVestchester, IL 60153
Tel. 708-531-1113

Valandos pagal susitarimą

DR. KENNETH J. YERKES
DR. BOB DOKHANCHI
Dantų Gydytojai
Pensininkams nuolaida
4007 W. 59 St., Chicago, IL

Tai. 312-735-5556
4707 S. Gilbert, LaGrange, IL

Tai. 708-352-4487

Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzie, Chicago 60652
Tel. 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.

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. (1-312) 566-3166
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

ARTĖJANT

PRIE

UŽDARO

RATO

Danutė Bindokienė

Rimties valandėlė
Lietuva, 1994
gegužės 23-29 d.

KRAUJO RYŠYS SU DIEVU
Kraujo ryšys yra amžinas. Ar
mums patinka, ar ne, mūsų
kraujo giminės turi ryšį su mu
mis, nepaisant, ar jį pripažįs
tame, ar palaikome. Šių metų
Kristaus Kūno ir Kraujo šven
tės skaitiniai atkreipia dėmesį
kaip tik į kraują, kaip ryšio su
Dievu ženklą.
Pirmajame skaitinyje iš Išė
jimo knygos (Iš 24:3-8) girdime,
kaip prie Sinajaus kalno, gavusi
įsakymus iš Dievo, žydų tauta
priima Dievo su jais sudaromą
sandorą. Pirmą kartą Dievas
padarė sandorą su Abraomu,
pažadėdamas iš jo sukurti savo
pasirinktąją tautą (Pradžios
15:17-21). Dabar, išvedęs tautą
iš nelaisvės ir davęs jai įsaky
mus, nurodančius kaip išlaiky
ti ryšį su juo, Dievas sudaro san
dorą su ja. Mozei persakius
„tautai visus Viešpaties žodžius
ir potvarkius, tauta vieningai
pareiškė: Mes vykdysim visa, ką
Viešpats įsakė”.
Tuomet girdime kaip Mozė
pastatė altorių ir aplink jį 12
šulų — stulpų, simbolizuojan
čius dvylika Izraelio giminių.
Tuomet jis pavedė Izraelio
vyrams aukoti Dievui gausias
deginamąsias aukas ir papjau
ti jautukus „kaip išganymo
auką Viešpačiui”. Jų kraują
paėmė pats Mozė ir panaudojo
sandoros su Dievu sudarymo
apeigai. Pusę kraujo jis supylė
į dubenį, kita puse aplaistė alto
rių. Tuomet susirinkusiai tau
tai perskaitęs sandoros raštą irjiems atsiliepus, kad visa to
laikysis, Mozė krauju apšlaks
tė tautą, sakydamas: „Tai krau
jas sandoros, kurią su jumis
Viešpats sudarė visų šitų žodžių
pagrindu”.
Atidžiai skaitydami pastebėsi
me, kad deginamos aukos ir
jautukai buvo Dievui aukojami
kaip įsiteikimo Dievui, dėkingu
mo aukos. Sandoros sudarymui
tačiau buvo sandoros raštas,
žmonių asmeniškas pažadas
laikytis Dievo įsakymų ir jo
klausyti ir sandoros kraujas, ku
riuo žmonės buvo pašlakstyti
užtvirtinant sandorą. Pati san
dora yra sudaroma krauju.
Mums, krikščionims, ši deta
lė yra svarbi, nes ji išryškina
Kristaus mirties ant kryžiaus
prasmę. Kristaus gyvybės auka
buvojo visiško pasišventimo Tė
vo tikslams — valiai — išraiška,
bet naujoji Dievo sandora buvo
sudaryta Kristaus krauju, išlie
tu ant kryžiaus. Prisimenant šią
kraujo prasmę, itin ironiškai
nuskamba tautos šauksmai,
Pilotui nuteisus Jėzų mirčiai:
„Jo kraujas tekrinta ant mūsų

ir mūsų vaikų” (Mt 27:25). Bet
prasmė yra tikra, net ir Dievo;
pasirinktosios tautos žmonėms
to nežinant.
Kraujas yra gyvybės ženklas,
kurio reikšmė nusakoma Kuni
gų knygoje: „Gyvūno gyvybė
yra kraujuje. Daviau jums
kraują, kad ant aukuro atlik
tumėte permaldavimą už savo
gyvybę, — kraujas atlieka
permaldavimą, nes jis yra
gyvybė” (Kun 17:11). Kadangi
kraujas yra gyvybė, jis kuria
bendros gyvybės ryšį ir jis per
maldauja. Savo valia ir ryžtu
pasišventusi laikytis sandoros
pažadų, apšlakstyta sandoros
krauju, tauta įgyja kraujo ryšį
su Dievu, kurio Dievas nie
kuomet neatsiėmė, net ir
tuomet, kai ši tauta nužudė jo
Sūnų. Tą žinome ir iš Jėzaus žo
džių mirštant ant kryžiaus, kai
jis prašė: „Tėve, atleisk jiems,
nes jie nežino, ką daro” (Lk
23:34). Kraujo ryšys yra amži
nas.
Kūne tekantis kraujas jungia
kūno narius į vieną gyvą orga
nizmą. Kristaus kraujas Šven
tojoje Eucharistijoje jungia Kris
taus kūno narius į vieną, darnų
organizmą. Sruvendamas per
kūną, kraujas kūno ląstelėms
atneša maistą ir nuneša nešva
rumus. Kraujas ne tik maitina
organizmą, bet jį ir plauna.
Ištraukoje iš Laiško Žydams
(Žyd 9:11-15) girdime mąstymą
apie Kristaus kraujo prasmę iš
žydų Yom Kippur — Susitai
kymo dienos perspektyvos. Per
šią šventę vyriausias kunigas
kasmet įeidavo į švenčiausią
šventyklos vietą ir ten gyvulių
krauju apšlakstydavo altorių,
primenant sandorą, sudarytą
prie Sinajaus kalno ir tuo vėl at
statydamas tautos ryšį su
Dievu. Anot Laiško Žydams
autoriaus, Kristus savuoju
krauju vieną kartą ant visados
atstatė žmonijos ryšį su Dievu.
Kristaus kraujas ne tik atstato
žmonių ryšį su Dievu, bet ir
nuplauna nuodėmės suteptuo
sius, kad jie būtų švarūs ir galė
tų tarnauti gyvajam Dievui.
Ištraukoje iš Evangelijos
pagal Morkų (Mk 14:12-16,
22-26) girdime Kristaus žodžius,
paskutinį kartą valgant su savo
mokiniais žydų Paschos vaka
rienę, kurioje jie mini Dievo iš
vadavimą žydų tautos iš vergys
tės Egipte. Šį kartą, su savo
mokiniais ją valgydamas, Jėzus
davė jai naują prasmę, kurią
įvykdė savo kančia ir mirtimi:
„Tai mano kraujas, naujosios
sandoros kraujas, kuris išlie
jamas už daugelį”. Priimdami
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Reikia išlikti, reikia...
Man vėl nelaimė — nauja liga. Visą kūną išpylė
votys — ant pilvo, ant sėdynės, ant šlaunų, ant spran
do. Baisūs skausmai. Negalėjau vaikščioti. Paguldė į
ligoninę. Nei įlipti, nei išlipti iš lovos pats nebegalėjau.
Pro langą mačiau 1943 m. pavasarį. Sveikesni ligoniai
išeidavo pasišildyti, o aš kentėjau šašuotas.
Prisimenu, už lentų sienos buvo mirtininkų palata.
Aiškiai girdėjosi jų paskutiniai dejavimai. Dejuoja lat
vis, varginančiai aimanuoja estas, lietuvis. Kiekvienas
mini tik jam žinomus vardus. Šiurpūs žmogaus sielos
kentėjimai. Tai mūsų pažįstami, tai bendro likimo
draugai.
Man pavyko ir šį kartą išsigelbėti nuo giltinės.
Truputį sustiprėjau. Maistas buvo geresnis, negu mano
tas garantinis. Mano liga — tai išsekinto organizmo
pasiligojimas, kūno lėtas puvimas. Pirtyje draugai
juokaudavo: „Norite pamatyti žmogaus skeletą,
žiūrėkite į Balčiūną iš užpakalio”. Kaip aš atrodžiau iš
užpakalio — nepavyko pačiam pamatyti. Tik kai ką vis
dėlto mačiau: vidurių visai nebuvo, raukšlėta oda
įdubime ir daugiau nieko. Ant alkūnių, kelių, pečių buvo
sutrintos kietos, rauplėtos, sukietėjusios ataugos. Gal
todėl, kad mūsų nebelaikė žmonėmis, ir atsirado tos tam
siai rudos, supleišėjusios ataugos. Tik, beje, vidinis

I

Kaip jau tapo nebloga tradici
ja, paskutinę mėnesio savaitę
paskelbiami dviejų visuomenės
apklausų rezultatai, suteikian
tys peno pamąstymams. Pava
sarinės tendencijos išlieka tos
pačios — daugumas žmonių ne
nori priešlaikinių Seimo rinki
mų, politinių partijų vadove
lieka LDDP, jai ant kulnų lipa
krikščionys demokratai su kon
servatoriais, dabartiniai deši
nieji ir toliau tebeturi treč
dalio tautos paramą, o tarp po
litikų pirmauja A. Brazauskas
ir E. Bičkauskas. Patenkintų ir
nepatenkintų savo gyvenimu
žmonių skaičius irgi išlieka tas
pats, nors patenkintieji sudaro
tik dešimtadalį tautos, o nepa
tenkintieji — net pusę. Tad
dabar belieka laukti birželio
pabaigos ir pažiūrėti, kaip vi
suomenės nuomonę įtakojo pri
dėtosios vertės mokestis. Jei ir
jis ryškesnių poslinkių nesu
kels, bus galima tvirtinti, jog
sunkiausias metas LDDP ir jos
vyriausybei ekonominių refor
mų srityje jau praeityje. Tuomet
didžiausi pavojai valdančiajai
partijai bus jos viduje, nes
pasirinktą kursą nelengva išlai
kyti. Labai įdomu, jog teigiamai
LDDP monetarinę politiką įver
tino didysis finansų magnatas ir
filantropas George Soros. Visiš
kai nesutampa jo nuomonė ir su
mūsų trečiasąjūdinės opozicijos
mintimis apie demokratinius
procesus Lietuvoje. Kas kas, o
George Soros žino, kad savus
pinigus saugiausia investuoti
ten, kur padėtis valstybėje ge
riausia. Matomai ne veltui per
jo finansuojamus fondus skiria
mas lėšas vienam šalies gy
ventojui Lietuva pirmauja
pasaulyje.
Dėl įvykių Kryme pasisako
A. Brazauskas

Mane apstulbino prezidento
A. Brazausko pareiškimas dėl
įvykių Kryme. Jame net neužsi
menama apie Ukrainos suverinitetą Krymui, Helsinkio kon
ferencijos įtvirtintą valstybių
sienų neliečiamumo principą,
pagaliau dokumentus, pasirašy
tus tarp Lietuvos ir Ukrainos.
Nesuprantama, kaip mūsų pre
zidento pareiškime atsiranda
tokios frazės: „mes visada palaiJėzaus kraują Šv. Eucharisti
joje, mes Kristaus krauju atnau
jiname sandorinį ryšį su Dievu.
Bet tai ryšys, kuris ir mus
įpareigoja gyventi Jėzaus pavyz
džiu.

Aldona Zailskaitė

EGIDIJUS KLUMBYS
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kome kompromisinius spren
dimus”, ar „tarptautinės orga
nizacijos turi sutelkti dėmesį
šiai problemai spręsti”. Ir kaip
tuomet suderinti garsųjį A. Bra-;
zausko pareiškimą dėl Tibeto
priklausomybės Kinijai, kūris
susilaukė pagrįstos trečiasąjū
dinės opozicijos kritikos. O
Tibeto problemai spręsti kaip
tik reikia tarptautinių organi-'
zacijų įsikišimo. Antra vertus,
kaip mes sutiktume analogišką
kurios nors kitos valstybės va
dovo pareiškimą su šnekomis
apie kompromisus ar tarptauti
nių organizacijų įsikišimą, jei
tai būtų susiję su tolimesne
autonomijų eskalacija Šalčinin
kų rajone ar kokiame nors, ne
lietuviškai kalbančiame, Pavil
nio kaimelyje. Taigi mes patys
kertame šaką, ant kurios sėdi
me. Kaip nebūtų keista, Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
ja paskelbė kur kas geresnį ir
aiškesnį pareiškimą dėl įvykių
Kryme. Tad vėl akivaizdžiai
prasimuša mūsų užsienio poli
tikos koordinacijos defektai.

Antrasis memorandumas
prezidentui

Krikščionių-demokratų parti
ja įteikė savo antrąjį memoran
dumą Lietuvos prezidentui. Šį
kartą dėl padėties šalyje. Malo
nu konstatuoti, jog krikščionysdemokratai tampa pavyzdžiu,
kaip bendrauti su skirtingų
politinių nuostatų žmonėmis ir
partijomis. Tuo jie iš esmės
skiriasi nuo Lietuvos socialde
mokratų, kurie, pateikę savą
padėties Lietuvoje analizę,
griebiasi darbų, kurių nuveikti
jie tikrai nepajėgia. Jei krikšč.
demokratai pasižymi solidumu
ir orumu, tai socialdemokratai
primena vištą, padėjusią kiau
šinį ir garsiai apie tai skelbian
čią visam supančiam pasauliui.
Tiesa, minėtame memoran
dume daug kas siūloma prezi
dentui, kas neįeina į tiesiogines
jo pareigas. Tuo turbūt norima
ir toliau palaikyti mitą, jog
prezidentas yra LDDP, bet ne
tautos vadas. Ko gero ne mažiau
kaip pusė šio memorandumo tu
rėtų būti skirta Seimo pir
mininkui Č. Juršėnui bei LDDP
pirmininkui ir Vyriausybės
vadovui A. Šleževičiui. Matomai
jau taip įprasta Lietuvoje —
viską versti į vieną katilą ir
priversti vieną žmogų išsrėbti to
katilo turinį. Pagaliau šiame
memorandume siūloma visiškai
antikonstitucinės priemonės —
„paveikti Seimo vadovybę”.
Kažkodėl krikščionys demokra

balsas kuždėjo; ir taip kankinamam reikia išlikti, reikia
išlikti. Kas bebūtų. Noras gyventi, iškęsti buvo stiprus
net ir tada, kai gyvenimas nebuvo panašus į gyvenimą.
Todėl savo skurdžiam maistui pagerinti visi, kas netin
gėjo, pradėjo rinkti ir virti visokias žoleles, kurių gausu
buvo vasarą.
1943 m. vasarą buvo išties šilta, graži. Kad susigaudyčiau, kurios žolelės valgomos, kurios naudingos,
susidraugavom su „tunguzu”. Taip jį vadino, nors jis
pats sakėsi esąs nencas. I lagerį pakliuvęs už elnių ban-dos prastą priežiūrą, mat pradingo vienas eilnias. Gali
kas jį pavogė. Nencas paliko šeimą — žmoną, sūnų. Juos
globojąs vietos tarybinio ūkio vadovas. Nencas su ironija
pridūrė: „Kai grįšiu, žmoną atiduos”. Kaip susiklostė
šio nuoširdaus nenco Nikolajaus tolesnis gyvenimas,
nežinau. Gal išvargo savo dalią.
Keletą kartų buvau siunčiamas nešti vandenį iš
upelio į pirtį. Grandis iš šešių žmonių. Turėjome naščius
ir mažus, skardinius kibiriukus. Per pusdienį reikėjo
prinešti didžiulį katilą. Žinoma, šešiems stipriems
vyrams prinešti tokią statinę vandens būtų menkniekis,
o mums klipatoms, vargas. Suvaikščioję kartą, ilsėdavomės 15-20 min. Ilsėdavomės ir svajodavom. Kai
i kurie mėgo svajoti balsu, ypač latviai: porindavo, ką mė
gdavo valgyti, ką išgerti, kaip tai atsitikdavo. Tokie
pasipasakojimai, pasiplepėjimai padėdavo nuraminti
širdį ir jausmus. Paisymai patikdavo, bet prie jų neprisidėdavau. Tad kartą vienas latvis, iš profesijos buhalteris,
kiek nepatenkintas stačiai kreipėsi į mane: „Mes
pasisakom, kas ką mėgome, o Balčiūnas tyli ir tyli”. Aš
pajuokavau: „Man atrodo, jūs visi čia žudote save. Ir
žudote save labiau negu šios sąlygos, į kurias patekome.
Tokios kalbos gali sukelti skrandžio opas. Meskit tokius

tai užmiršta, jog Seimas ir jo
vadovybė nepavaldi prezidentui,
ir atvirkščiai. Manyčiau, kad
tokiu atveju jie galėtų nurodyti ir
tą paveikimo mechanizmą. Be
to, ne vienas memorandume iš
dėstytas siūlymas ar pageidavi
mas susiveda į bendras frazes,
‘ kurios yra neginčijamos aksio• mos ne tik LDDP nariams, bet
ir kiekvienam Lietuvos gyven
tojui. Tuo tarpu pagrindinis
ateities Lietuvos kūrimas
vyksta Seime, bet čia krikščio
nių demokratų frakcija yra ypač
tyli ir nesiūlo jokių sprendimo
kelių'.

Referendumai ir kitos
painiavos
Prasidėjo Lietuvos politinių
jėgų judesiai, išoriškai susiję su
artėjančiais savivaldybių rinki
mais, bet iš esmės turintys kur
kas gilesnę prasmę. Pirmiausia
tai susiję su Liberalų sąjungos
ir Centro sąjungos pareiškimu
dėl būsimos koalicijos artėjan
čiuose rinkimuose. Iš tikrųjų
vyksta natūralus liberalų gru
pės, pasivadinusios Liberalų
sąjunga, suartėjimas su kita
liberalų, pasiskelbusių cen
tristais, grupe. Reikia tik
sveikinti tuos, kurie pagaliau
suprato, kad politinės centrizmo
doktrinos nėra, o galima tik
spekuliacija centro vardu, esant
vienoms ar kitoms aplinky
bėms. O ten, kur nuolatos kur
stoma nesantaika tarp buvusių
komunistų ir aršių antikomunistų, dirva tokiam centriz
mui yra gera. Ypač jei šį
centrizmą propaguoja keli ryš
kūs vadai, anksčiau suspėję
pabuvoti ir vienoje, ir kitoje
kariaujančioje pusėje.
Tuo tarpu LDDP, ruošdamasi
skirti Z. Vaigauską Centrinės
rinkimų komisijos pirmininku,
pamina savo deklaruojamas
nuostatas. Pirmiausia, tokios
svarbios, privalančios būti
neutralia, institucijos vadovu
ruošiamasi skirti aiškiai partinį
žmogų ir dar iš valdančiosios
partijos. Šioje situacijoje par
tinis suinteresuotumas akivaiz
dus. Antra, šios institucijos
vadovu bus ne teisininkas, nors
komisija spręs tik teisinius
klausimus. Tai kurgi tos garsiai
deklaruojamos LDDP nuosta
tos, jog vadovauti turi kompe
tentingi žmonės. Šis LDDP frak
cijos Seime sprendimas įgalina
priešiškas LDDP partijas bet
kuriuo atveju pagyvinti politi
nius motyvus ginčų sprendimo
atvejais.
Į G. Vagnoriaus paskelbimą,
jog konservatoriai jau surinko
reikiamus 300,000 parašų refe
rendumai surengti dėl „visuoti-

Nauji vardai, seni
metodai
Retas žmogus, gyvenantis
Vakarų pasaulyje ir bent kiek
susipažinęs su buvusios Sovietų
sąjungos santvarka, galvosena
bei komunistinės ideologijos
įgyvendinimo metodais, šian
dien tiki, kad KGB buvo tikrai
panaikinta su komunizmo žlu
gimu. Nors oficialiai daug kartų
paskelbta, kad ši grėsmingoji
slaptosios policijos organizacija,
savo funkcijas ir metodus perė
musi iš pirmtakės NKVD, yra
likviduota, KGB pareigūnai,
kaip įprasta pokomunistiniais
laikais, veikia ir toliau, tik
pakeitę vardą. Vadinti daiktus,
metodus ir veiksmus netikrais
vardais juk buvo labai veiks
minga sovietų propagandos
dalis. O KGB buvo (ir galbūt te
bėra) viena sumaniausių tos
propagandos skleidėjų.
Štai praėjusios savaitės antra
dienį (gegužės 31 d.) paaiškėjo
dar vienas KGB melas, kai 1989
metais mirusio Rusijos fiziko-disidento Andrei Sacharovo
našlei Jelenai Bonner buvo ati
duota jos vyro byla. Dokumen
tai sudaro 520 tomų, tačiau juose
yra nemaža spraga, apimanti
laikotarpį tarp 1968 metų iki
kone Sacharovo mirties 1989siais. KGB tvirtino, kad nieko
nežinanti apie tuos dingusius
dokumentus, nes jie buvo kaž
kokių nenaudėlių pavogti iš pa
ties Sacharovo rankų.
Tačiau grąžintuose dokumen
tuose yra vienas, pavadintas:
„Nutarimas dėl bylos nr. 10740
sunaikinimo”. Nutarime patei
kiamos instrukcijos sudeginti
smulkiai kataloguotus, dar ne
spausdintus Sacharovo dienraš
čius ir asmeninius dokumentus,
kurie iš jo buvo pagrobti 1980
metais, po to, kai Sacharovas
viešai kritikavo sovietų ka
riuomenės įsikišimą Afganis
tane.
Turbūt dar šiandien niekam
nereikia aiškinti, kas buvo An
drėj Sacharovas, nes jo veikla
sovietmečiu, kovojant dėl žmo
gaus teisių, buvo gerai žinoma
užsienio lietuviams. Už savo įsi
tikinimus Sacharovas buvo
KGB agentų be paliovos seka
mas, terorizuojamas, persekio
jamas ir kiekvienas jo žingsnis

užregistruojamas, todėl ir susi
darė ištisi bylų archyvai. Už
savo veiklą Rusijoje Sacharovas
buvo teisiamas ir ištremtas, o už
nepalaužiamą ryžtą ir drąsą, gi
nant žmogaus teises — apdova
notas Nobelio premija.
Prisiminus tik šį trumpą KGB
klastos epizodą su Sacharovo do
kumentų sunaikinimu, verta
paminėti, kad galbūt dar per
anksti statyti paminklą ant
Rusijos KGB kapo. Atrodo, kad
šią organizaciją ruošiamasi pri
kelti, žinoma, kitu vardu, bet
panašiomis funkcijomis.
Pernai gruodžio mėnesį prez.
Boris Jelcinas su pasididžia
vimu pareiškė savo tautos ir
pasaulio žiniasklaidai, kad slap
toji policija — arba KGB — tero
rizavusi Rusiją ir jos okupuotus
kraštus (suprantama, Jelcinas
okupacijos nepavadino tuo var
du) kone 75 metus, yra panaiki
nama. Tačiau š.m. gegužės 26
d., kalbėdamas Lubjankoje (buv.
KGB tvirtovėje) senųjų KGB
pareigūnų suvažiavime, jau išsi
reiškė, kad slaptoji policija ne
tik šiuo metu veikia Rusijoje,
bet jos veikla bus dar ilgai
reikalinga. Iš tikrųjų „demokra
tinės” Rusijos prezidentas turėjo
daug aštrių žodžių pasakyti
slaptosios policijos adresu, nes
ji „neatliekanti savo paskirties
sekti jo kraštutinių srovių poli
tinius priešus, kovoti su eko
nomikai daromais nusikal
timais ir sustabdyti svetimųjų
įtaką, siekiančią susilpninti
Rusiją”. Visiems buvo aišku,
kad Jelcinas čia turi mintyje
„senąjį priešą” — vakariečius,
kurie Rusijai grasina jau „nau
jais ginklais” — ekonominiu
spaudimu.
Nereikia naiviai tikėti, kad
vien Rusijoje tebeveikia KGB,
nors ir kitu vardu. Senosios ins
titucijos bei sistemos buvo
veiksmingos daug dešimtmečių
ir okupuotuose kraštuose. Tai
liudija gausūs slaptieji archyvai
(bent tie, kuriuos nespėjo iš
grobstyti), pagaliau prieinami
tyrinėtojams. Nėra abejonės,
kad kažkur kažkas kaupia nau
jus dokumentus į dar slaptesnius archyvus. Tie negreit
bus atidaryti istorikams...

nės gerovės” įstatymo priėmi- 1 atsiranda didelis susirūpinimas,
mo, LDDP reagavo noru pakeis ką reikės daryti, jei referen
ti referendumo įstatymą. Iš dumu bus priimtas įstatymas,
vienos pusės tai parodo, jog prieštaraujantis konstitucijai.
LDDP, regis, susitaikė su ta Ar galės Konstitucinis teismas
mintimi, jog šis referendumas atmesti tokį įstatymą? Pagaliau
įvyks. Antra, labai logiška, jog
(Nukelta į 4 psl.)

juokavimus ir kalbas. Skrandžiui tikrai ne geriau”. Tą
dieną prasėdėjom be kalbų, seiles rijom tylomis.
Kitą kartą latviai užuominomis pradėjo girtis savo
kultūra. Aš tebesijaučiau įpykintas, todėl ir paleidau
tiradą: „Po 1918 m. Lietuva, kurdama savo gyvenimą,
atmetė kaip vyravusią lenkų įtaką, o taip pat ir vokiečių
įsigalėjimą bažnyčioje, dvaruose, mieste. Lietuva kūrė
lietuvišką, savo liaudies kultūrą. Ir per 20 metų daug
ką padarė, daug ką pasiekė. O jūs giriatės, lenkiat galvas
vokiečių baronams, kitiems atėjūnams. Jeigu lietuvis
provokietininkas ar lenkomanas pasisakydavo ką nors
teigiamo apie vokiečius arba lenkus, tokius su panieka
nutildydavome. Mes sakėm: jūsų gyvenimą perpratom,
tauta, neperpratusi savo liaudies kuriamo valsty
bingumo, negali ilgai išlikti kaip tauta. Tauta, kuri .
pamėgdžioja kitą tautą, gali būti tiktai kultūringu ber
nu”. Prisimenu, kalbėjau ilgai, ne visai sklandžiai, nes
rusiškai mokėjau ne taip jau gerai, bet, mačiau, esmę
jie suprato. Pasekmės buvo staigios: latviai pradėjo su
manimi nesisveikinti. Taigi...

Bandė mane „atšerti”

1944 metų ankstyvą pavasarį aš ir kiti buvę be
viltiški klipatos truputį sustiprėjome. Mus etapu
pasiuntė darbams į Norilsko metalurgijos kombinatą.
Didelėje Pramonės gatvėje dirbome fizinius darbus,
vėliau buvau siunčiamas į Valioką. Čia dirbau ūkio dar
bus. Tik mano jėgos tebuvo mažos. Valioko lagerio
skyriaus gydytojas J. Cviklinskas nusprendė, kad man
reikia pataisyti sveikatą, tad davė mėnesį „atšėrimui”.
Maistas pagerintas, į darbus eiti nereikia, gali ir išsimie
goti. Buvo tik viena sąlyga: toks išdžiūvėlis turi per
mėnesį laiko padidinti savo svorį ne mažiau kaip 1,5 kg.

Prabėgo tasai mėnuo. Komisija susirinko, tikrina,
čiupinėja odą, krapštinėja, tempia ją, maigo, ginčijasi.
Stato mane ant svarstyklių, deja, priaugau tik 800
gramų. Aišku, išėjo ne pagal instrukciją, nepadėjo net
jų metodika. Lagerio skyriaus viršininkas, komisijos
pirmininkas kažką šnibždasi su gydytoju. Nepatenkin
tas meta repliką: „Kur per mėnesį maistą padėdavai?”
Žinojau, kad rūkorių tarpe buvo paplitusi praktika —
duoną mainyti į tabaką. Aš atsakiau, kad niekad nerū
kiau. O juo labiau čionai. Bet nepatikėjo. Tad vėl
sukomandavo: „Pasverti”. Vėl sveria. Vėl tikrina, žiūri.
Kaip buvo, taip ir liko tie 800 g. Nuo kalbų svarstyklės
daugiau nerodo. Nors pasiuskit, viršininkai! Tuomet
gydytojas J. Cviklinskas taria;
— Gerai, Balčiūnai, eisi dirbti pas mane. Į ligoninę
ūkvedžiu. Manau , pasitaisysi...
Mes žinojom, kaip gyvena ūkvedžiai visoje Tarybų
sąjungoje. Daug jų buvo ir čia. Buvo 8 ar 10 metų laikui.
Bet ūkvedžio darbas mums, kaliniams, atrodė tikrai
viliojantis. Prieš jį dreba visas lagerio „pridurkų” eli
tas. Kas gali žinoti, kaip tave priims į ligoninės palatą,
sakysim, ūkvedys Balčiūnas. Ir koks jis pasidarys?
Ir taip prie ligoninės turiu atskirą kambarį. Prižiū
riu palatas. Tiek ir tų palatų — vienas didelis kambarys
su 12 lovų. Palaikau švarą. Keičiu patalynę. Ir svarbiau
sia — maitinu ligonius, žodžiu, nešu maistą iš virtuvės,
žinia, specialiai gaminamą sergantiems viduriavimu, ki
tomis ligomis. Šis tas lieka ir man. Nors porcijos
nedidelės.
Išradingai buvo gydomi sergantys viduriavimu.
Pirmą parą: „čaj” — tai virintas vanduo ir du duonos
džiuvėsėliai. Nuo tokios porcijos ir užkietėjęs simulian
tas greitai išgyja.
(Bus daugiau)
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
DVI NAUJOS SVARBIOS KNYGOS
„Lietuvos kovų ir kančių
istorija”
Išeiviją pasiekė Vilniuje iš
leistas „Lietuvos kovų ir kančių
istorijos” I tomas — Lietuvos
gyventojų trėmimai 1941, 19451952 m. Išleido Lietuvos istori
jos institutas ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė. Spaudė
Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla, „Aušros” spaustuvėje,
Kaune, 1994 m.
Dokumentų rinkinį sudarė:
Eugenijus Grunskis, Vanda Kašauskienė, Henrikas Šadžius.
Ats. redaktorius Gediminas
Rudis. Įvadus parašė PLB val
dybos pirm. Bronius Nainys ir
Gediminas Rudis (be jokio titu
lo, atseit, kaip asmuo).
Su šiuo rinkiniu susipažinti,
1994.III. 10 d. Seklyčioje, buvo
sukviesti keli spaudos bend
radarbiai, dalyvaujant PLB val
dybos pirm. Broniui Nainiui ir
kitiems keliems jo talkinin
kams. Br. Nainys šio pobūvio
dalyviams įteikė aukščiau mi
nėtą knygą ir plačiai nušvietė
apie užsimotą išleisti 16 tomų
„Lietuvos kovų ir kančių istori
jos” rašymo eigą bei kaupiamus
finansus. Rašymui pasitelktas
Lietuvos istorijos institutas, ku
riame dirba apie 120 tarybinių
istorikų.
Istorikas Jonas Dainauskas,
dalyvavęs pobūvyje ir jau
anksčiau susipažinęs su šia
knyga, atkreipė dėmesį į iš
spausdintus dokumentus, kurie
neparodo tikro trėmimų vaizdo
ir tų nuotaikų, išgyventų suimant ir vežant gyvuliniuose va
gonuose, o taip pat įkurdinant
Sibiro taigose, be žmoniškos pa
stogės bei būtiniausių gyveni
mui reikalingų priemonių,
maisto, drabužių ir kt. (Šia tema
J. Dainausko straipsnis buvo
spausdintas „Draugo” 1994.IV.
6 d. laidoje).
Lietuvių politinių kalinių
sąjungos valdybos balandžio 15
d. Jaunimo centre, Čikagoje,
suruoštoje vakaronėje buvo
išrinkta komisija, kuri vėliau
spaudoje paskelbė savo išvadas
(„Draugas” - 1994.IV.22 d.).
Spaudoje pasipylė pasisakymai
prieš šį dokumentų rinkinį ir
reikalavimai jos platinimą sus
tabdyti.
Lietuvių Bendruomenės vado
vybės — Krašto valdyba, Apy
gardų suvažiavimai (Vakarų,
Floridos ir New Yorko apygar
dų) pasmerkė šią knygą, kaip
neparodančią tikro trėmimų
vaizdo ir patirtų išgyvenimų.
Net buvęs LKP vadas, dabar jau

EGIDIJUS KLUMBYS...
(Atkelta iš 3 p.)

galima tikėtis, kad politikams,
esantiems šio referendumo in
iciatoriais bei už jų stovinčioms
politinėms jėgoms jau bus nebe
svarbus Konstitucinio Teismo
spredimas ir jie remsis tuo, jog
visa tauta priėmė šį įstatymą.
Kas laukia Konstitucinio teis
mo tokiu atveju, jau parodė
Rusijos pavyzdys, o kas laukia
mūsų valstybės ir tautos, dabar
sunku numatyti. Būtina surasti
mechanizmą, kuriuo remiantis,
bet koks įstatymo projektas,
siūlomas priimti referendumu,
turi būti įvertintas ar jis
atitinka Lietuvos Respublikos
Konstitucijai. Tai būtų galima
padaryti, tik keičiant Konstitu
cinio teismo įstatymą, pagal
kurį Konstituciniam teismui
būtų suteikta teisė spręsti ar
siūlomas priimti referendumu
įstatymo projektas atitinka Lie
tuvos Konstituciją,ar ne. Tačiau
turbūt reiks keisti mūsų Kon
stituciją. Uždaras ratas!

Lietuvos prezidentas , A. Bra
zauskas ir buvęs VLIKo pirm.,
dabar Seimo užsienio reikalų
komiteto pirm., dr. K. Bobelis,
o taip pat ir Seimo opozicijos
vadas Vytautas Landsbergis,
nepritarė šios knygos išlei
dimui, nes knyga neparodo tik
rovės.
Po ilgesnio tylėjimo pasirodė
PLB valdybos pareiškimas
visuomenei ir greta jo Lietuvos
istorijos instituto direktoriaus
dr. Antano Tylos atsiliepimas —
„Taisant Kovų ir kančių tomo
trūkumus” („Draugas” 1994.
IV.28 d. laida). PLB valdybos
pareiškimas yra anoniminis,
nes nežinomos pavardės JAV ir
Kanados LB Kraštų valdybų pa
reiškimas taip pat yra anoni
minis, nes nėra parašų („Drau
gas” 1994.V.5 d.). Visuomenė
nori žinoti, kas po tais pareiš
kimais slepiasi.
Tuo tarpu „Pasaulio lietuvio”
1994 m. balandžio laidoje redak
ciniame straipsnyje, vietoje
laukto atsiprašymo ir pasiaiški
nimo (PLB pirmininkas ir „Pa
saulio lietuvio” redaktorius yra
tas pats asmuo), užsipuolė
„Draugo” redaktorę, leidžiančią
spausdinti prieš „Kovų ir kan
čių istoriją” neigiamus pasisa
kymus.
Kodėl taip bijoma kritikos ir
kitokių nuomonių pareiškimo?
Noriu pažymėti, kad neteko
skaityti pasiūlymo atsisakyti
šio projekto tęsimo, bet tik rei
kalaujama keisti redaktorius,
įjungti išeivijos istorikus ir
mokslininkus bei sudaryti spe
cialią komisiją, kuri patikrintų
turinį, prieš duodant spausdin
ti. Būtinai reikia tartis su
Politinių kalinių ir tremtinių
valdyba. Esame patyrę, kad so
vietiniai istorikai, ekonomistai,
finansininkai, gydytojai, teisi
ninkai ir kitų sričių darbuoto
jai nepajėgia atsikabinti nuo
bolševikinio mentaliteto ir vei
kia tarybiniais metodais, pagal
šūkį: mes viską žinome geriau
(mano pabraukta A.J.). Su
žlugdė ekonomiką, finansus,
bankus, žemės ūkį, nuskurdino
gyventojus. Nežiūrint išsimoks
linimo ir įgytų mokslo laipsnių,
daugumos galvosena tebėra pa
remta marksistine doktrina.
Neturi nė mažiausio noro padėti
artimui, kaimynui ar į vargą
patekusiam doram lietuviui, bet
tiktai grobia ką gali pagrobti ir
padidinti jau turimus turtus.
Darant susitarimus, kviečiant
Lietuvos žmones atlikti tam
tikrą uždavinį, reikia būti labai
atsargiems ir labai atidžiai
tikrinti jų atliktą darbą. Gerai,
kad šis klausimas iškilo dabar
ir tik vieno tomo tenka at
sisakyti, o paskelbtą medžiagą
panaudoti kitai knygai su tin
kamais paaiškinimais ir gyvųjų
liudininkų pasisakymais. Ten
ka atsiminti, kad „vilkas vis
tiek į mišką žiūri”. Komunistais
dar negalima pasitikėti, nes jie
dengia praeitį (sovietinį val
dymą), patys prie to prisidėję,
vykdę ar bent rėmę. Pats įsto
jimas į Komunistų partiją, pa
rodo pritarimą įvykdytiems ar
tebevykdomiems teroristiniams
darbams. Stojo į partiją ne lie
tuvius gelbėti, bet sau geresnį
gyvenimą pasiekti. Skleidžia
mus mitus, kad komunistai gel
bėjo Lietuvą, gali pasilaikyti
sau, o ne mulkinti išeivijai.
„Lietuvos kovų ir kančių isto
riją” reikia išleisti, kad ji būtų
suprantama ir okupacijų bei trė
mimų nepergyvenusiems, ne tik
mūsų kartai. Pastaruoju metu
sujudo ir LB Kraštų valdybos
bei jų padaliniai, o taip pat
uolūs bendruomenininkai ir
griežtai pasisako prieš šio
„Kančių” tomo išleidimą bei
tolimesnį platinimą.

„Lietuvos gyventojų
genocidas”

Čikagą pasiekusioji antroji
knyga „Lietuvos gyventojų ge
nocidas”, I tomas, 1939-1941 m.,
didelio formato, kietais virše
liais, 860 psl., išleista Vilniuje,
2000 tiražu, 1992 m. Spaudė
„Vilties” spaustuvė, išleido
Filosofijos, Sociologijos ir Teisės
institutas, Represijų Lietuvoje
tyrimo centras. Sudarė B. Burauskaitė, M. Pilkienė, V. Radušis, V. Vosyliūtė, įvado redakto
rius L. Gadelkis. Leidinio rėmė
jai: Audra Misiūnienė, Katalikų
šalpos fondas (Lithuanian Ca
tholic Religious Aid), Lietuvos
tautinis kultūros fondas.
Šiam leidiniui įvadus parašė:
Mečys Laurinkus — „Įvardinti
istoriją”, Antanas Tyla — „Lie
tuvos išlikimo kelias”, Julius
Juzeliūnas — „Genocidas ir
valstybių moralė”, A. Anušauskas, V. Vasyliūtė (neįstengta
parašyti pilni vardai, kaip ki
tiems) — Genocidas: dokumentų
apžvalga: Represijų mechaniz
mas 1940-1941 metais. Yra
santraukos ir anglų kalba.
Knygos gale rašoma: „Knygo
je pateikiamas Lietuvoje
1939-1941 bolševikų okupacinio
režimo vykdyto genocido aukų
vardynas: gausūs biografiniai
duomenys apie 27.806 nukentė
jusius asmenis, išsami genocido
doktrinos, represinio mecha
nizmo formavimo ir veiklos stu
dija”.
Ypač vertinga A. Anušausko
ir V. Vosyliūtės represijų
mechanizmo apžvalga, apimanti
bolševikinę teisinę sistemą,
pasiruošimą represijoms, pačias
represijas po Lietuvos okupaci
jos, 1941 m. birželio masinius
trėmimus ir žudymus karui pra
sidėjus, analizuojamos trėmimų
suvestinės, aptariama NKVD
ypatingojo skyriaus veikla ir
Lietuvos kariuomenės perorga
nizavimas į 29 šaulių teritorinį
korpusą. Pridėtas šaltinių ir su
trumpinimų sąrašas, tik pagai
lėta puslapėlio popieriaus pa
vaizduoti Cekos, NKVD, MVD,
KGB ir kitų saugumo įstaigų
evoliuciją ir tų raidžių reikšmę.
Sovietijoje gyvenusiems ir mo
kantiems rusų kalbą, tos raidės
gal yra aiškios ir jų prasmė
žinoma, bet kitur gyvenantiems
— tampa mįslėmis.
Žinoma, pati vertingiausia
knygos dalis yra vardinis iš
tremtųjų, įkalintų ir nužudytų
sąrašas. Vienas kitas gali
pasigesti artimų žmonių, nepa
tekusių į šį sąrašą, nes po 50
metų atgaivinti vardus suimtų
ir ištremtų žmonių labai sunku.
Tokius praleidimus leidėjai
žada įtraukti į kitus tomus..
Vis dėlto ir šioje genocido
knygoje nėra vaizdo, kaip tre
miami žmonės buvo nakties
metu užpulti, gąsdinami ir te
rorizuojami, nepaaiškinant
tikros padėties ir tikslo. Šitą
trūkumą dalinai išperka pa
skelbtas vardinis tremiamųjų
sąrašas.
Lietuvos gyventojų genocido
knygos supažindinimas su vi
suomene įvyko š.m. gegužės 1 d.
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus salėje. Apie knygą
kalbėjo šio projekto iniciatorius,
tuo laiku buvęs Lietuvių tauti
nio kultūros fondo pirm., Jonas
Jurkūnas.
Pradėtos diskusijos buvo nu
trauktos.
Šia proga Lietuvių tautinio
kultūros fondo vadovybė įteikė
spaudai paruoštą informaciją
apie fondą ir „Lietuvos gyven
tojų genocido” knygos paruoši
mą. Lietuvių tautinis kultūros
fondas (LTKF) įsteigtas ir Il
linois valstijoje įregistruotas
1989 m., kaip pelno nesiekian
ti organizacija. Identifikacijos
numeris 36-3696585.
Vienu LTK fondo tikslų buvo
numatyta parašyti ir išleisti lie
tuvių trėmimo į Sibirą ir lie
tuvių tautos genocido istoriją.
Tai dabar ir vykdoma.
1990 m. užmegztas ryšys su

Represijų Lietuvoje tyrimų cen
tru (RLTC) ir paprašyta reko
menduoti istoriką, kuris pajėgtų
ruošti okupacijų metu Lietuvos
gyventojų genocidą. Po eilės
kontaktų, Represijų Lietuvoje
tyrimų centro vadovė Birutė
Burauskaitė rekomendavo isto
riką Arvydą Anušauską, kurį
remia Centro pirm. prof. J.
Juzeliūnas ir Centro mokslinis
konsultantas prof. A. Tyla. Jų
darbo dėka ir turime 1992 me
tais išleistą knygą — „Lietuvos
gyventojų genocidas”.
LTK fondo informacijoje rašo
ma, kad PLB pirmininko netie
sioginiai mestas kaltinimas, esą
jo darbe kažkas ardo vienybę —
neteisingas („Draugas”, Nr. 32
- 1994.11.16). Br. N. esą buvo
susitikęs su RLT centro darbuo
tojais ir jiems siūlęs, kad į jo
„Lietuvos kovų ir kančių isto
riją” įsilietų su savo darbais ir
Centras. 1992.XII.20 d. Centro
vadovė apie tą pasitarimą fondą
informavo ir pareiškė norą lai
kyti duotą įsipareigojimą, vyk-,
dant genocido tyrimo programą.
LTK fondas nemano veltis į po
lemiką spaudoje, bet iš pateiktų
datų ir tikslų skaitytojai gali
susidaryti tikslų vaizdą, ko fon
das siekia ir kokį darbą dirba.
Knyga „Lietuvos žmonių geno
cidas”, I tomas yra ryškus
suteiktos paramos rezultatas.
Įdomu, kad „Lietuvos kovų ir
kančių istorija” sulaukė visuo
menės neigiamos reakcijos, o
tuo tarpu panašaus pobūdžio lei
dinys „Lietuvos gyventojų
genocidas” iki šiol liko nepa
stebėtas, nors abi knygas parašė
tarybiniai istorikai.

Antanas Juodvalkis
„KELIONĖ Į NEŽINIĄ”

Bronius Juodelis, „Kelionė
į nežinią”. Antrojo pasaulinio
karo ir pokario prisiminimai.
Štai rankose Broniaus Juo
delio „Kelionė j nežinią”, — tai
Antrojo pasaulinio karo ir
pokario jo prisiminimai, kurie
ne vieną iš mūsų, ėjusį pana
šiais keliais, grąžins į praeitį,
sukels jausmus, tarsi tie įvykiai
taip neseniai buvo išgyventi, o
viltys grįžti į užpuolikų užimtus
namus ir kilo, ir vėl krito nuo
galingųjų kariuomenių žygių ir
pastangų didinti savas teri
torijas. Ne kartą, skaitydama
šią knygą, braukiau ašarą ir aš,
nes tada taip jautriai išgyventos
dienos neišvengiamai buvo
įrašytos atmintin ir priminė ma
no pačios vienišą kelionę.
ši knyga jaudins ne tik tais
keliais ėjusius, bet ir niekada
nieko panašaus nepergyvenu
sius, vien iš tėvų ir senelių
pasakojimų apie tai girdėjusias
mūsų atžalas.
Kai nuolatinės gyvenimo
kryžkelės vis reikalavo naujų
apsisprendimų, bendravimas su
į tą patį akligatvį patekusiais
tautiečiais stiprino mūsų valią
ir jėgas. Ši istorinės reikšmės
knyga vaizdžiai dai- kartą per
ves tais keliais ėjusius, bet —
kas daug svarbiau — supažin
dins su to laiko istorija ir
tikrove ne iš istorinio vadovėlio,
o iš asmeniškų, ryškiai perduo
tų, pergyvenimų naująją kartą
tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje.
Ir Antrasis pasaulinis karas ja
me nedalyvavusiam duos daug
ryškesnį vaizdą, ką išgyveno
tada jo užpulti tautiečiai, nes
dabar nebepavojinga apie tai
rašyti. Manau, knyga bus iš
versta ir į anglų kalbą.
Ši knyga, neabejoju, taps
būtina mūsų lietuviškose mo
kyklose, nes, rašyta lengvu
stiliumi, ji pagaus ir nepaleis
skaitytojo, jį sudominant ir is
toriniu, ir jausminiu įvykių
aprašymu. Autorius tikrai
atnešė mums didžiulę dovaną.
Rūta Klevą Vidžiūnienė

• Tieskime artimo meilės
tiltą į tėvynę, užsakykite savo
artimiesiems Lietuvoje „Drau
gą”.

ATSIMINIMAI APIE KOMP.
KAČANAUSKA

„Aleksandras Kačanauskas” (1882-1959). Jo asmenybės
bruožai ir muzikinė veikla. Atsi
minimai. Parašė Aldona Kačanauskaitė-Zalatorienė. 61 psl.
Kaunas, 1992 m. Autorės
lėšomis.
Suglaustai, nuoširdžiai, pa
naudojant savus atsiminimus,
pagal paties kompozitoriaus
pasakojimas bei spaudoje pasi
rodžiusius biografinius straips
nius, sukurta knyga, paįvai
rinta ir papuošta pora dešimčių
nuotraukų, apima laikotarpį
nuo 1924 m. iki kompozitoriaus
mirties.
Šiemet sueina 35 metai nuo
A. Kačanausko mirties, taigi
knyga juo labiau verta susido
mėjimo. Knygoje rasime komp.
Kačanauską pažinojusių artimų
draugų kompozitorių atsimi
nimus. Paminimi ir kai kurie kiti
žinomi mūsų kompozitoriai.
Autorė rūpestingai suregist
ravusi visus Kačanausko
kūrinių pavadinimus, sudariu
si atskirus sąrašus (129 choro
dainos, 93 solo dainos, 69
kūriniai ansambliui, apie 50
religinių giesmių). Knygoje
rasime ir sąrašą spaudinių, ku
riuose buvo pateikti komp.
Kačanausko bibliografiniai
duomenys.
.Nuodugniai apžvelgę šią
knygą, norime paminėti, kad
knyga išleista Lietuvoje.
Autorės — leidėjos adresas: Vo
veraičių gatvė 3 - I, 3009,
Kaunas, Lietuva.

AFDRAUDŽIAME
SVEČIUS IŠ UŽSIENIO!
Siūlome nelaimingų
atsitikimų ir sveikatos
planus.

«—»

Nelaukite!
Apdrauskite savo svečius dar prieš
jiems atvykstant į JA \-bes.
Kre ipkitės į mus telefonu arba laišku. Atsiųsime
lan <stinuką /apdraudos formą.

Juozas Prunskis

Chesapeake Benefits Organ
170 Jennifer Road • Sui
Annapolis, MD 21401 •
410-841-5010 (Balt/Annp) • 301410-266-7318 FAJt

IMPORT-EXPCRT Ine.
2719 West 71th Street, Chica, , IL 60629
Tel. (312)434-2121 1-800-775-SEND

SKOKIE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH. NEVV YORK,
DETROIT, GRAND RAPIDS, KALAMAI
BALTIMORE,
PITTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOU
ROCHESTER,

Pristatome siuntinius j i nūs
Jūsų giminėms Lietuvoj Latvijoje,
Rusijoje, Ukrainoje, Balt usijoje.
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO

Amerikietiško maisto smn nai.

Pratęsiame vizas, ruošiama skvietimus.
F ersiunčiame pinigus dole iis.
\ isos paslaugos atliekamos eitai ir pigiai

• Anglijos gydytojas Edward Jenner, kuris išrado skie
pijimą, kaip labai sėkmingą
apsisaugojimą nuo kai kurių
ligų, gimė 1749 m. gegužės 17
d. Berkeley, Anglijoje.

© City Cen ter GT-Interr ational
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAV!
DIMU OFICIALI KELIOMŲ AGENTŪRA TVARKYTI I!
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ Ll(
TUVOJE.

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

BOSTON
HOUSTCN
NEVV YORK

$890.00
$1050.00
$890.00

CHICAGO
$950.00
LOS ANGELES
$1150.00
VVASHINGTON, OC.
$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 Pat: iltijo respublikas
su „Draugo” kelione... National Goographic Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7, 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje.

TURISTINIS PATARNAVIMAS:
*
*
*
*

Automobilių nuomavimas
Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose
Pasitikimas aerouoste
Tarpmiestiniai pervažiavimai

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms!

KELIONĖMS IŠ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus
pasaulio kraštus. Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome
LUFTHANSA, SAS, FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis
aviakompanijomis.
Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pridavimui, organizuoja ekskursijas į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje.

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

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

@ City Cente

Member

American Society
of Travel Agents

PUSĖSE.

T-lntematlonal

GEDIMINO F ’OSPEKTAS NR. 37
VILNIUS, LIETUVA

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

Inž. Rimas ir Nina Milūnai.

VĖL PAGERBTAS JAUNAS
IŠRADĖJAS
Malonu amerikiečių spaudoje
skaityti apie jauno lietuvių
kilmės asmens pasiekimus,
kurioje nors srityje... Vienas
tokių — jaunas mechanikos
inžinierius Rimas Milūnas,
kuriam š.m. vasario mėnesį vėl
buvo paskirtas aukščiausias
General Motors „BOSS KETTERING” įvertinimas ir 10,000
dolerių premija.
Pagal General Motors prezi
dentą John F. Smith, Jr., šis
atžymėjimas buvo įsteigtas
pagerbiant pirmą General
Motors kompanijos tyrimų labo
ratorijos viceprezidentą, įver
tinimui tarnautojų, kurių iš
radimai yra reikšmingi kompa
nijos gerovei.
Inž. Rimas Milūnas šitaip
įvertinamas jau antrą kartą.
Pirmas pažymėjimas jam buvo
įteiktas už jo išradimą — paten

tą automatinės transmisijos
srityje. Šį kartą (iš jo trylikos
patentų) įvertinamas už trinties
kontrolės (traction control)
išradimą.
1993 metais „Automobile Ma
gazine” šį išradimą pavadino
„Metų Technologija” ir tuo
metu įteikė inž. Milūnui pažy
mėjimą. Nors padangų trinties
elektroninės kontrolės suma
nymas nėra naujas, tačiau tokią
kontrolę iki šiol turėjo tik
liuksusinės mašinos, kaip 1990
metų Cadillac Allante ir keli
kiti modeliai. Šis išradimas
įgalina minimą svarbią kont
rolę suteikti ir pigesnių mašinų
modeliams, nes naudojamos
lengvai prieinamos nebrangios
dalys, štai kaip inž. R. Milūnas
šį išradimą aptaria „Saturn”
korporacijos
1994
metų
kataloge:

„Produktų planavimo grupė
paprašė sukurti sniego jung-1
tuką, kurį, prieš važiuodamas
ant sniego, vairuotojas paspaur
dęs, galėtų išvengti automobilio
slydimo. Tai priverstų mašiną
startuoti aukštesniame bėgyje.
Ėmėmės darbo, o sukūrę ir
padirbę šią dalį, mūsų grupė
nuvyko į Kapuskasing, Kanado
je, kur prie 38 laipsnių žemiau
nulio, ant sniego bandėme šį
naują jungtuką; paskui susispie
tę dalinomės bandymų rezulta
tais iki priėjom vieningos nuo
monės. Išvadoje nusprendėm,
kad galim padaryti geriau.
Geresnis sprendimas buvo
rastas įmantrioje „Saturno” au
tomobilio motoro ir transmisijos
elektroninėje kontrolėje. O ši
„Saturno” motoro ir trans
misijos kontrolė — smegenys
yra kompiuteris, kontroliuojąs
kiekvieną perjungimą. Tai du
mikroprocesoriai, kurių vienas
kontroliuoja motorą, o kitas —
transmisiją, abu būdami nuola
tiniame ryšyje. Padarius mažus
pakeitimus, gimė nauja sis
tema, kuria mažai kas gali pasi
girti „Saturno” automobilių
klasėje”.
Štai kaip Rimas aiškina apie
šią kontrolę: „Sakykim, važiuo
ji be jokių rūpesčių pamėgtu
vingiuotu kalnų keliu ir staiga
— slidus kelio plotas. Atrodo,
kad tavo mašinos ratai kiek
vienas turi kitą idėją. Pradedi
galvoti, kad bus neplanuotas
nuvažiavimas nuo kelio. Štai,
tada, elektroninė padangų trin
ties kontrolė atskuba pagalbon.
Sistema pati pajunta, kad ratai
sukasi skirtingu greičiu, bet mo
toro ir transmisijos kontrolė
įsako jiems tuoj susitvarkyti
suvienodinant sukimosi greitį”.
Baigdamas inž. R. Milūnas
teigia: „Daug žmonių nustem
ba, net kai kurie ir mūsų
„Saturn” korporacijoje, kaip
mes greit griebiamės sunkių

\IAY YORK J RYGA
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J£V LB XIV TARYBOS RINKIMAMS
PASIBAIGUS

Skučas Donatas
Kandidatai:
Kronkaitis Jonas
Buivys Gintautas
Jakienė Dalia
Pakštienė Audronė
Vakarų apygardoje balsavo
392, išrinkti 4 nariai.
Brinkis Zigmas
Gedgaudienė Violeta
Nelsienė Angelė
Polikaitis Antanas
Kandidatai:
Vidugiris Vytautas
Pupius Juozas
Žygas Kęstutis
Viskanta Zigmas
Blekytė Irena
Šimoliūnienė Stasė
Morkūnas Gediminas

•
Urban-Alšėnaitė Stefa
JAV Lietuvių Bendruomenės
Floridos apygardoje balsavo
XIV Tarybos rinkimuose daly
544,
išrinkta 6 nariai.
vavo 5,815 balsuotojų. Išrinkta
Dubauskas
Vytautas
60 Tarybos narių ir 25
Petrulis
Algirdas
kandidatai.
Ramanauskienė Sigita
Rinkimų rezultatai:
Savaitienė Laima
Bostono apygardoje balsavo
Šilkaitis Mečys
473, išrinkti 5 nariai.
Zunde Pranas
Čepas Gintaras
Kandidatai:
Kairienė Aldona
Bagdonienė Vanda
Kalvaitytė Rūta
Michigano apygardoje bal
Kupčinskas Aidas
savo 551, išrinkta 6 nariai.
Sužiedėlis Vytautas
Kamantas Vytautas
Kandidatų nėra.
Kamantienė Gražina
Connecticut apygardoje
Kutkus Vytautas
balsavo 381, išrinkta 4 nariai.
Rugienius Algis
Balsys Linas
Udrienė Janina
Dzikas Alfonsas
Urbonas Jonas
Gustienė-Vėbraitė Vaiva
Kandidatų nėra.
Karosienė Laima
New Jersey apygardoje
Kandidatai:
DiBenedetto — Bernotaitė Jū balsavo 162, išrinkta 2 nariai.
Bitėnas Rimantas
ratė.
Veblaitis Julius
Trečiokas Vytautas
Kandidatai:
uždavinių sprendimo. Vadinkite
Juškienė-Ardytė Rasa
mus keistuoliais, bet mums
New Yorko apygardoje bal
nauji projektai neįdomūs, ne savo 456, išrinkta 5 nariai.
bent
jie
būtų
beveik
Bileris Kęstutis
neįmanomi”.
Česnavičienė Ramutė
Inž. Rimas Milūnas, baigęs Il
Kezienė Daiva
linois universitetą, įsijungė į šią
Miklas Kęstutis
naują General Motors diviziją —
Vaičaitis Rimas
„Saturn” korporaciją nuo pat
Kandidatų nėra.
jos įsisteigimo. ši korporacija
Ohio apygardoje balsavo 372,
buvo įsteigta, kad atsiimti iš išrinkti 4 nariai.
japonų JAV-se vis siaurėjančią
Ardys Juozas
savų automobilių rinką. Lietu
Bublienė Ingrida
voje leidžiamas žurnalas „Vei
Čepulis Algimantas
das”, 1992 m. lapkričio mėn.
Puškorienė Dalia
laidoje aprašydamas inž. Rimo
Kandidatai:
Milūno pasiekimus, straipsnį
Joga Pranas
pavadino „R. Milūnas ir jo
Šukienė Salomėja
.Saturnas’ skelbia karą Japoni
Staškus Vytautas
jos auto viešpačiams”.
Pietryčių apygardoje balsavo
Inž. Rimas Milūnas ir jo 550, išrinkti 6 nariai.
žmona Nina gyvena Rochester
Dantienė Julija
Hills, Michigan. Tenka jam
Gečienė Teresė
palinkėti sėkmės ir laimėjimų
Gulbinienė Audronė
prieš Japonijos autoviešpačius.
Kondratas Ramonas
Maciūnas Vytautas

Vidurio Vakarų apygardos

Pirmame rajone balsavo
1074, išrinkta 11 narių.
Budrienė Jūratė
Daulienė Salomėja
Gylys Linas
Jasaitienė Birutė
Kisielius Petras
Narutis Vytautas
Polikaitis Juozas
Račkauskas Jonas
Ragas Leonidas
Razma Antanas

5

Sušinskas Kęstutis
Vindašienė Birutė
Kandidatai:
Kerelytė Svajonė
Remeikis Tomas
Vitkus Aleksas
Norušis Linas
Šlenys Liudas
Pastaba: Gražina Liautaud ir
Linas Gylys atsiėmė kandi
datūrą po kandidatų sąrašo
paskelbimo.
Antrame rajone balsavo 299,
išrinkti 2 nariai.
Karnius Albinas
Vilutienė Birutė
Kandidatų nėra.
Trečiame rajone balsavo
290, išrinkti 3 nariai.
Binder Rima
Pliūrienė-Ardytė Reda
Narušienė Regina G.
Kandidatai:
Grybinas Zigmas
Ketvirtame rajone balsavo
271, išrinkti 2 nariai.
Jarašius Arvydas
Sakalaitė Aušrelė
Kandidatų nėra.

JAV LB XIV Tarybos nariai
skelbiami alfabeto tvarka.
Kandidatai — balsų daugumos
eile.

JAV LB XIV Tarybos rinkimų komisijos nariai Benediktas Neverauskas,
komisijos pirm. Juozas Orentas ir Edvardas Skiotys balsavimų būstinėje š.m.
balandžio 30 d.
4
Nuotr. J. Urbono

Taupios Kelionės
J Pabaltijį
TAUPYKITE LAIKA... tiesioginė kelionė iš New Yorko kennedy aerodromo
iki Rygos (Latvija). American TYans Air yra greičiausias kelias į Pabaltijį!

TAUPYKITE PINIGUS... palyginkit ir sutaupysit keliaudami su American
TYans Air. Jums geriausias aptarnavimas ir prieinamiausią kaina!

nuo
KAINA Į VIENĄ PUSĘ ISŠIŲ MIESTŲ:
(Persėdimas VIA New Yorko J.EK.)

Kelionė į vienę pusę, perkant
bilietu į abi puses

peal
Vole
raidiški mokesčiai
bus pridėti prie keliones bilietu kai už juos
ios ATA's skrydžiu New York-Ryga splygos galiojo nuo 5/7/94 iki 10/31/94
Šios

t

Atlanta nuo

*411

Boston nuo

Detroit nuo

*344 Philadelphia nuo

*324

*279

Los Angeles nuo

^397 Pillsburg nuo

*329

Cleveland nuo

*370

Miami nuo

Chicago nuo

*434

Minneapolis nuo

Ar Jus skrendat biznio reikalais, ar
pasimatyti su giminėmis. Jus norit
ten nukeliauti kuo greičiau. Nereikia
persėsti į kity lėktuvu, nereikia be
reikalo išleisti dar daugiau pinigu.
ATAs tiesiogihis skrydis iš Ne\v Yorko
į Pabaltijį yra patogus, ekonomiškas,
ir labai paprastas. Juk Jus visada to
ir norėjote.

*419 Seattle nuo

*329 San Eranciseo nuo

*399

*397

/nk

American Trans Air

Dėl. pigiausios kelionės į Pabaltijį skam
binki! Jūsų kelionių agentui arba ATA:

800-382-5892

t

i

t
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JAV LB Krašto Valdybos
Socialinių Reikalų Taryba
27llWest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 " ’

VALDŽIA GRIEŽTINA MEDICAID
GAVIMO TAISYKLES
Finansiniai nepajėgiems žmo
nėms valdžia (Medicaid) užmoka
ilgalaiki gydymą (long-term
health-care). Norėdami šia
privilegija pasinaudoti, žmonės
savo turtą atiduoda vaikams ar
perveda į įvairius „trusts”. Jie
tai daro, kadangi nenori visų
savo sunkiai uždirbtų ir su
taupytų pinigų atiduoti dakta
rams, ligoninėms bei kitoms
sveikatos institucijoms. Kol
asmuo turi santaupų ar kiek
turto, turi gydymo išlaidų skir
tumą, kurio neužmoka drau
dimas arba Medicare, pats susi
mokėti. Ir tik tada, kai žmogus
išleidžia visas savo santaupas,
valdžia — Medicaid pradeda
mokėti. Kongresas ėmėsi žygių
varžyti dovanojimą ar atida
vimą pinigų, kad sulaikytų lėšų
tekėjimą iš federalinio iždo,
kuris apmoka didžiąją dalį
Medicaid išlaidų. Buvo prieita
prie to, kad 1993 metų rugpjūtį
kongresas priėmė griežtas ir
komplikuotas taisykles, var
žančias žmones, kad jie per
Medicaid programą nepriverstų
valdžią mokėti gydymo išlaidas
tiems, kurie patys gali apsi
mokėti.
Pagal naują įstatymą, valdžia
gal patikrinti jūsų dovanas,
padarytas 36 mėn. prieš jums
paduodant Medicaid prašymą, ir
gali jį atmesti, jeigu ras, kad jūs
tą dovaną padarėte tik dėl to,
kad galėtumėte kvalifikuoti
gauti Medicaid. Jei ta dovana
yra iš „trust”, kurį jūs sudarėte,
valdžia gali patikrinti jūsų
dovanas, padarytas per pasku
tinius penkerius metus.
Pagal senąsias taisykles, jūsų
finansinį stovį tikrino 30 mėne
sių atgal, ir tada arba davė, ar
ba nedavė, Medicaid draudimo.
Pagal naujas taisykles, valdžia
gali jūsų prašymą atmesti gauti
Medicaid draudimą neribotam
laikui.
Kuomet apskaičiuojate savo
turtą, kad gautumėte Medicaid,
namai neįtraukiami į tą sąrašą,
sako Pam Wright, „Legal Ser
vice” advokatė. Bet naujas įsta
tymas prideda „kabliuką”:
federalinė valdžia reikalauja,
kad kiekviena valstija priimtų
įstatymą, kuris leistų tai vals
tijai atsiimti, ką ji yra
užmokėjusi už jus Medicaid
programoje, iš to, kas yra likę iš
jūsų turto po jūsų mirties, o į tai
įeina ir namai.
Tai susilpnina tradicinį
patarimą neparduoti namų, nes
galite negalėti perleisti pajamų,
gautų už namo pardavimą savo
įpėdiniams, sako McDaniel,
advokatų firmos Williams,
McDaniel and Wolfe partneris.
Bet tai priklausys nuo to, kaip
griežtai valstijos įgyvendins
naują nuosavybės įstatymą ir
kokį spaudimą, kaip grasinimą
sulaikyti pinigus, federalinė
valdžia naudos, spaudžiant vals
tijas atgauti Medicaid išlaidas.
Žmonės, kurie nori apsaugoti
savo turtą nuo galimų didžiulių
ligos išlaidų, gali tą turtą ban
dyti dovanoti prieš 36 mėne
sius, prieš prašant Medicaid,
sako advokatas John-Fockler.
Šio žingsnio blogosios pusės yra:
„Jūs turite turtą visiškai ati
duoti ir nutraukti su juo bet
kokius ryšius. Tai reiškia, kad
turto vertė negali būti naudo
jama mokėjimui išlaidų, ar ki
taip jūs juo negalite pasinau
doti, jei norite, kad Medicaid
jūsų ligos išlaidas mokėtų.
Daugelyje valstijų dovanų
mokesčiai dar daugiau apsun
kina šį procesą. Turtas, kuris
yra dovanojamas, yra apdeda-

mas dovanos mokr JČiais ir jis
nekvalifikuoja kaip palikimas.
Pvz., vedusiųjų pora pirko namą
už 12,000 dolerių. Šiandien to
namo vertė yra 80,000 dolerių.
Jei jie tą namą atiduoda vai
kams, tai vaikams reiktų
mokėti pakilusios vertės (capital
gain) mokesčius už 68,000 dole
rių sumą, t.y. nuo pakilusios na
mo vertės sumos, jei jie tą namą
parduos. Jei vaikai paveldi tą
namą, jie moka mokesčius tik
už pakilusią namo vertę (capital
gain), kuri susidarė nuo tos
dienos, kad jie perėmė tą namą.
Jūs galite visų šių kombina
cijų išvengti, pasiimdami gerą
ilgo gydymo draudimą (long term health-care), nors patarėjai
nėra visi vienodos nuomonės.
„Nedaug žmonių išgali turėti
tokią apdraudą, nes ji yra gana
brangi”, sako Wright, Legal
Service advokatas.
Richard Sadler, Tennessee
Health Care Association vykdo-,.
masis direktorius, sako, kad
galima sumažinti tokios apdraudos išlaidas, perkant ją, kai esa
te jauni. Jei žmonės įsigytų
tokią apdraudą, kai jie yra 40
arba 50 metų amžiaus, kaina
būtų gana žema, gal 500-600
dolerių į metus už visą dieninę
ligonio išlaidų apdraudą.
Bet, imant tokią „long-term
health-care” apdraudą, turite
pasitikrinti kelis dalykus:
1. Sužinokite, ar apdrauda
neturi laiko ribos, kiek laiko ji
mokės jūsų ligos išlaidas, pvz.,
jei jūs gautumėte Alzheimer’s
ligą — liga gali trukti labai
ilgai.
2. Sužinokite, ar mokėjimai už
kiekvieną ligos dieną, yra pake
liami, atsižvelgiant į krašto in
fliaciją.
3. Sužinokite, ar ta apdrauda
negali būti nutraukta dėl bet
kurių kitų priežasčių, išskyrus
jūsų nemokėjimą už ją.
4. Žiūrėkite, kad nebūtų dirb
tinių kliūčių mokėjimams už
patarnavimus, pvz., dienų gulė
jimo ligoninėje reikalavimas.
5. Patikrinkite, koks yra mo
kėjimas už išlaidas, gydantis
namie.
Turite patikrinti ir apdraudos
bendrovę, kad ji dar egzistuotų,
tada, kai jums ateis laikas ja

pirkimo procese: kokias parei
gas kas turi, kur pirkimo proce
sas faktiškai prasideda ir kas
jame ką daro.
Kiti skyriai paaiškina, kaip
naudotis namo pardavėjų pa
slaugomis, kaip pasirinkti ad
vokatą, kaip surašyti pirkimo
sutartį, kas vyksta tarp sutar
ties pasirašymo ir pirkimo
užbaigimo, kaip finansuoti
KĄ REIKIA ŽINOTI,
namą ir kaip gauti dokumentus
PERKANT NAMĄ
— „title”. Knygelėje yra sky
rius, kuriame kalbama apie spe
Daugumai žmonių namo įsigi cialias pirkimo aplinkybes, pvz.,
jimas yra gyvenimo svajonė ir perkant kondominiumą, ar per
tos svajonės realizavimas. Bet kant naują namą tiesiog iš sta
įsigyti namą nėra taip lengva, tytojo. ‘
ypač asmenims, kurie perka
Namų pirkimo specialistė,
namą pirmą kartą. Yra daug advokatė Janer M. Johnson
dalykų, kuriuos turi žinoti, o ne sako, kad namo pirkimas šiais
visi žino, kur tą informaciją laikais yra labai komplikuotas
gauti. „Chicago Tribūne” „Real reikalas — iš pirkėjų reika
Estate” skyriaus vedėjas sako: laujama įvairi informacija ir jų
„Kai skaitytojai man skambina, finansinio pajėgumo doku
prašydami patarimo namą per mentacija, ko anksčiau ne
kant, patarimą visada pradedu reikėjo. Nors knygelėje nepašiuo sakiniu: „Nesu namų par brėžiama, kad būtinai reikia
davėjas, nesu ir paskolos teikė turėti advokatą, bet nurodoma,
jas, nesu buhalteris ir nesu kad, darant rimtus finansinius
advokatas”. Ir jis sako, kad ste ir teisinius įsipareigojimus,
bėtina, kad nei vienas skambin turėti advokatą pačioje proceso
tojas dėl to nesirūpina, jie tik pradžioje yra labai protinga ir
nori objektyvaus patarimo.
tuo galima vėliau išvengti daug
„Chicago Bar Association” vargo.
yra išleidusi „1994 Home
Leidinyje aiškinama ir apie
Buyer’s Manual” knygelę. Šioje įvairius mokesčius. Yra pa
| knygelėje galima rasti būsi aiškinama apie TORREN’s sis
miems namų savininkams labai temą, Cook County žemės re
daug lengvai įkaitomų pata gistracijos sistemą, kuri apima
rimų, kuriuos turėtų žinoti apie 20% Cook County nuosavy
kiekvienas asmuo, perkąs bių, aiškina nekilnojamo turto
namą. Šis leidinys patenkina ir mokesčius. Taip pat leidinyje
tuos, kurie nepasitiki savo advo yra duodami pavyzdžiai: 1.
katais, o tokių yra daug.
advokatų sutikimo, ir 2. gyve
110 puslapių knygelė duoda namos nuosavybės apibrėžimo
daug gerų patarimų, kaip ieško raportai.
ti namo, paskolos ir kaip užbaig
Labai vertinga knygelės dalis
ti namo pirkimo pasirašymo yra 4 puslapiai, kuriuose
procedūrą.
surašyti vietinių „Realtor
„Bar Association” atstovai boards” adresai, kur pirkėjai
sako, kad ta knygelė yra vienin gali patikrinti gavo namų par
telė tos rūšies Illinois valstijoje. davėjų patikimumą, taip pat čia
Ar tai tiesa, ar ne, bet ji turėtų duodami adresai ir telefonai
būti kiekvieno būsimo namo įstaigų, kurios prižiūri namų
pirkėjo knygų lentynoje. Kny pardavėjus, paskolų davėjus ir
gelė kainuoja 5 dol. ir 2 dol. per kovoja prieš namų pardavimo —
siuntimo išlaidos. „Pastangos, pirkimo 'diskriminaciją. Šią
kurios buvo įdėtos, ruošiant šį knygelę, išleistą „Chicago Bar
leidinį, parodo didelį darbštumą Association”, „1994 Home
ir patirtį Real Property Law Buyers Manual”, galite įsigyti
komiteto”, sako „Chicago Bar pasiųsdami 7 dol. Home Buyers
Association” prezidentas John Manual, Chicago Bar Associa
B. Simon. „Real Property Law” tion, 321 S. Plymouth Court
komiteto padalinys darbavosi Chicago IL 60604. Arba galite
net 3 metus prie to leidinio pa nusipirkti, nuvykę tuo adresu
ruošimo.
„Chicago Bar Association mem„Turintys šį leidinį — šią in bership” įstaigą, pirmame aukš
formaciją, namų pirkėjai gali te.
greičiau ir su didesniu pasitikė
Naudotasi medžiaga iš „Chi
jimu tvarkyti daugybę proble cago Tribūne” (by Steve Kerch,
mų, ieškant ir įsigyjant asme „Tribūne” staff member),
nišką nuosavybę — namą”, sako 1994.5.19). Your Money sky
Simon. Minkštais viršeliais
riuje „Realestate”.
v
knygelė, prasideda įvadu namų
Vertė if spaudai paruošė Al
pirkėjams, kur jie susipažįsta su dona Šmulkštienė ir Birutė
pagrindiniais veikėjais namų Jasaitienė.
pasinaudoti.
Naudotasi medžiaga iš David
Flaum straipsnio „Government
tightens eligibility for Medi
caid”, „Chicago Tribūne”
1994.2.2. Your money skyriuje).
Vertė ir spaudai paruošė
Aldona Šmulkštienė ir Biru
tė Jasaitienė.

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

Iš New Yorko ar Chicago į Vilnių ir atgal
Iš Vilniaus į Chicago ar New Yorką ir atgal

$800 įskaitant visus mokesčius
Kai kurios dienos jau išparduotos. Kainos žemesnės prieš birželio 15 d. ir po rugsėjo 15 d.

• Prancūzų kariuomenė,

vadovaujama Joanos Arkietės,
1429 m. balandžio 29 d. nugalėjo
anglų dalinius ties Oleano mies
tu, Prancūzijoje.
• Visame pasaulyje dra

bužiams naudojamas ir žinomas
užtrauktukas pirmą kartą užpa
tentuotas amerikiečio Gideon
Sundback iš Hoboken.NJ, 1913
m. balandžio 29 d.

MASTER PLUMBING
COMPANY
Licensed, Bonded; Insured

Kaina

$1 ,893

8404 S. Oketo Avė.,
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.

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

5265 VVest 95th
Oak Lawn, Illinois i

Bus. 708-838-9400 1
Rąs. 768-423-0443 J

ASTA T. MIKUNAS
KMIECIK REALTORS

'Ori

7922 S- Pu,aski Rd’ 4365 S. Archer Avė.

VIDA8 POŠKUS
Greitai ir sąžiningai patarnauju per
kant ir parduodant nekilnojamą tur
tą mieste ir priemiesčiuose (MLS).
Kreiptis dabar: tai. 312-737-6901

DĖMESIOl
Čikagos ir apyl. namų savininkail
Atlieku vidaus ir išorės remonto ir deko
ravimo darbus. Taip pat „wall papor
inę”, dažymą ir kt. Įvairius darbus.

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

arba 708-424-1199.

Vytas: 312-523-7289

Galvojate apie namo pardavimą?

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

Tomas Vieraitis
Real Estate Consultant
RE/MAX HOME CENTER
6000 S. Pulaski
Chicago, RI. 60629
312-735-6000 Offficc
312-820-9745 Pager
Office hours: Monday Ihru Friday 9 A.M. to 9 P.M. Saturday and Sftnday 10 A.M. to 5 P.M.
24 HOUR ANSWER1NC SERVICE

VALOME
KILIMUS, BALDUS,
GRINDIS IR SIENAS

J. BUBNYS
737-5168

FOR RENT

WAGNER

",

MAŠINOS RAŠTINĖMS ‘
Parduoda • Taiso Priedai
•
ir Reikmenys
Virš 76 metų
,
patikimas patarnavimas
’TYPĖVVRITERS • COP1ERS
FAX • CALCŪLATORS
5610 S. Pulaski Rd,
‘ Phone (312) .581-4111

į
:
i

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBĖ

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

RACINE KEPYKLA IR
DELIKATESAI
Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis
pasirinkimas įvairiausių kepinių ir
namuose gaminto maisto —
Catering

6216 8. Archer Avė.
Chicago, IL 60636
Tel. 581-8500

r

Išnuomojamas 5 kamb. butas.
Skambinti: tel.: 312-471-0720

'

MAROUETTE

PHOTO SUPPLY
t

Išnuomojamas butas 4V2
kamb. su apšildymu ir karštu van
deniu suaugusių šeimai. Be gyvu
liukų, 7148 S. Francisco Avė.,
Chicago, IL 60629.

Išnuomojamas apšildomas 4
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
apyl. $355 l mėn. + „security
dep.” Tel. 312-779-6193. Kal
bėti angliškai.

Išnuomojamas 4 kamb. butas
antrame aukšte. Be baldų. Nerū
kantiems, be gyvuliukų.
Tel. 312-847-2767.
Išnuomojamas 3 kamb. 1 mieg.
butas su šiluma Marąuette Parko
apyl.; $350 į mėn. Kreiptis:
Tel. 312-476-2608

FOR RENT
4 rm. apt., area 61 & Austin.
Heat, ref., stove. $410. Adults.
Call: 312-582-1018
MISCELLANEOUS

REIKMENYS FOTOGRAFĖMS

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.
Brooklyn, N Y 11229

ketvirtadienį vakarais, iki 8 valan
dos. Antrad-.. ir trečiad”. susikalbėsit
lietuviškai.

1-800-77-VYTIS

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

DANUTE MAYER
284-1900

Daug sutaupysite*, pirkdami čia jų
reikmenis. Pasinaudokite patogiu
planu atidedapt pasirinktus reik
menis ypatingai progai. _ pilnai
užbaigtų foto. nuotrauką aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį ir

Tel.: 718-769-3300

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

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime
ir pardavime, mieste ir priemiesĮčibose^.,

IMEX AMERICA, INC.

GREIT

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

ACCENT REALTY, »

IR MĖGĖJAMS

I kainą įskaitoma: lėktuvo bilietai, (pridėtinis mokestis iš kitų miestų); viešbučiai—Vilnius,
Kaunas, Palanga; trys valgiai kas dieną; bilietai į dainų ir šokių festivalį; visa transportacija; idomių vietų apžiūrėjimas; gidai anglų ir lietuvių kalbomis; bagažų nešiojimai;
patarnavimo mokesčiai.

•a:-»

708-636-2980

Cleanlng atties, garages, basements; eutting & removing trees.
Fraa estlmato. Call Vytas, tel.
312-436-1437

iSTATE''

REA'

BALYS BUDRAITIS

Grupinės kelionės j dainų ir šokių šventę:

birželio 29 d.-liepos 13 d. iš Nevvark
birželio 30 d.-liepos 13 d. iš JFK

Utis

REAL ESTATE

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

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

CLASSIFIED GUIDE

i 3314 VVest 63rd Street

Tel. — PRospect 6-8998

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 Va West 9Bth Street
Tel. - (708) 424-8654
(312) 581-8654

SAVININKAS
PARDUODA NAMĄ
4 mieg., 2 vonios, oro
vėsinimas, įrengtas rūsys,
2 auto garažas, daug įvai
rių priedų.
6749 S. Kostner Avė.
Tel. 312-767-1097
Apžiūrėjimas susitarus

OPEN HOUSE
Sun., June 5, 1 pm - 5 pm
10216 S. Cook, Oak Lavvn, IL
3 bdrm. ranch, all brick.
$174,900. Tel. 708-423-6976

Lietuvoje, Kaune, parduoda
mas 5 kamb. butas su visais
patogumais, antrame aukšte,
gerame rajone. Skambinti: pir
mad. ir trečiad. — visą dieną,
šeštad. ir sekmad. 9-12 rytais,
tel. 1-312-881-7466.
FOR SALE
Highly desirable 2 bdrm. condo ln
Oak Lawn; large master bedrm. with
pvt. bath; heated garage; pvt. laundry
rm. Ask for Joe, Re/Max All Proper-

tles, 708-479-5565.

FOR SALE BY OVVNER
4 bedrm. house, 2 baths,
a/c, finished basement,
two car garage;
many extras.
6749 S. Kostner Avė.
Tel. 312-767-1097
Call for appt.

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir. sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTI8

ILS. SAVffrOS BOftPS
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT

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

JAV PARAMA LIETUVAI
FINANSŲ IR VERSLO
SRITYSE

distancinio valdymo sistemas
televizoriams — „Banga”. „Nu
klono” užsakovai — Rusijos,
Ukrainos gamyklos, taip pat ir
Kauno „Bangos” įmonė neat
siskaito už nupirktus gaminius.
Kol nebus atgauta bent dalis
skolų, tol „Nuklonas” negalės
dirbti.
Priverstinių atostogų iki ge
gužės pradžios išleista ir 4,000
didžiausios Šiaulių gamyklos
„Šiaulių tauras” darbuotojų.
Beveik 90% šiauliečių televizo
rių buyo parduodama NVS
šalyse, kurių piniginė sistema
yra sutrikusi, o didžiuliai
muitai labai pakelia šiauliečių
televizorių kainas. Kol gamykla
nedirbs, tikimasi parduoti bent
dalį sandėliuose gulinčių televi
zorių ir sukaupti lėšų at
siskaityti su biudžetu bei įsigyti
komplektuojančių detalių. Ne
dirbantiems žmonėms bus mo
kama kaip už priverstines pra
stovas. Manoma, kad tie
„atlyginimai” neviršys 100-160
litų.

Besilankant Lietuvoje gegu nė. Praėjusiais metais šios
žės mėnesį, teko nuvykti į JAV žaliavos iš Lietuvos buvo išvežta
Tarptautinio vystymo agentū už kelis milijonus dolerių. Apie
ros (US Agency for Interna 10 firmų už eksportą uždirbo
tional Development — USAID) daug milijonų dolerių ir pinigus
naują būstinę Vilniuje, Čiurlio rengiasi vėl investuoti į tą pačią
nio 66, (tel. 22-30-31). Ten pramonę. Nėra abejonės, kad iš
susipažinau su Amerikos lietu silaikys trikotažo, audimo, siu
viu Aldu Kriaučiūnu, kuris yra vimo pramonė.
Žvelgiant į rinkos perspekty
atsakingas už finansų ir verslo
programas Lietuvoje. Aldas vą, „Lietuvos rytui” sakė A. Ig
Kriaučiūnas yra gimęs ir augęs notas, šiuo metu gana keblioje
Lansing, Michigan. Baigęs in būklėje yra atsidūręs televizinės
dustrinės inžinerijos ir MBA elektronikos septynių įmonių
aukštuosius mokslus, į Lietuvą kompleksas, turintis apie 150
atvyko padėti kokybės klausi milijonų litų skolą biudžetui.
mais (1989 m.) ir tęsė šį darbą Šiame komplekse dirba apie
35 mėnesius už simbolinį atly 62,000 žmonių. Iškyla prin
FINANSŲ SEKTORIAUS
ginimą ir savarankiškai pa cipinis klausimas: ar Lietuvoje
REFORMA
dengdamas kelionių išlaidas. bus išlaikyta kvalifikuotai dar
Pagal USAID ir JAV iždo de
Jis padėjo elektros laidų, šaldy bo jėgai imli pramonės šaka.
partamento
(U.S. Department of
tuvų kompresorių, televizijos ir Vengrijoje ir Lenkijoje jau
Treasury)
susitarimą
skatinti
kitom gamyklom kreipti dėmesį įsitvirtino kokybiškai geresnė
privačias
investicijas,
Pabaltijui
į kokybę ir objektyviai rinkti in vakarietiška produkcija. Pasak
formaciją. Jo žmona yra panevė viceministro, dabar ši banga skirti penki konsultantai. Du iš
žietė. USAID dirba nuo pereito artėja prie Lietuvos. Galingos jų pastoviai dirba Lietuvoje, o
rudens. Talpiname jo parūpintą tarptautinės korporacijos siekia kiti trys Taline ir teikia pagalbą
USAID veiklos finansų ir vers įsitvirtinti naujose šalyse ir yra paga| pareikalavimą. Vienas iš
lo sektoriuose aprašymo sant pasirengusios mokėti milijonus Lietuvoje dirbančių konsultan
tų atvyko 1993 m. vasarį dviem
rauką. (EK)
už rinką.
A. Ignoto nuomone, mažiau metams į Lietuvos banką. Jis
Pirmenybę turinčios sritys,
konsultuoja banko privatizavi
kurioms USAID teikiama eko siai vilčių išgyventi turi Lietu mo ir reorganizavimo klausi
nominė parama, buvo nurodytos vos staklių pramonė. Maždaug mais, dirba Lietuvos banko pa
Lietuvos vyriausybės ir suderin 14 šio pramonės šakos įmonių tarėju. Jis padėjo sukurti Banko
tos su JAV vyriausybe. Pagrin su pasenusia gamyba praktiškai tarptautinį departamentą, pata
dinis tikslas — remti Lietuvos neturi pakaitalų, nes nesugebė rė bankui, kaip laipsniškai at
ekonomikos sudėtingą perėjimą ta persiorientuoti prieš 7-8 sisakyti komercinių operacijų,
metus.
į laisvą rinkąĄ
Persitvarkymo programą padėjo perorganizuoti paskolų
JAV teikia paramą Lietuvai
struktūrą, prižiūrėti užsienio
trijose pagrindinėse srityse: skeptiškai vertina Ekonominių paskolų tvarkymą ir padėjo mo
privataus sektoriaus vystymo, tyrimų centro direktorius Euge dernizuoti Lietuvos banko dar
energetikos reformos ir demok nijus Maldeikis. Pasak jo, bo procedūras. Kitas konsultan
ratinių institucijų stiprinimo. ministerijos ir žinybos, kaip
Parama privataus sektoriaus valstybinio valdymo organai, tas atvyko 1993 m. gruodžio
mėnesį ir dirbs Finansų minis
vystymui apima programas to turi turėti savo pramonės poli
terijoje, padėdamas spręsti mo
tiką
—
atskirti,
kas
Lietuvoje
kiose srityse, kaip finansai, ko
mercinė teisė, biznio vystymas, bus perspektyvu, kurias įmones kesčių organizavimo ir kitus su
sijusius su mokesčiais klausi
gamtos apsauga ir žemės ūkis. reikia palikti augti ir jas rem
mus.
ti,
su
kurių
pagalba
galima
Parama energetikos reformos
Du konsultantai, kurie dirba
išeiti
į
rinką,
surasti
savo
spe

srityje apima atominės energe
Taline,
Lietuvoje padeda Fi
cializaciją
Vakaruose,
Rytuose,
tikos objektų eksploatavimo ir
nansų ministerijai. Vienas iš jų
Skandinavijoje
ar
trečiosiose
ša

saugumo užtikrinimą, elektros
atsakingas už mokymo kursų
energijos naudojimo efektyvu lyse. E. Maldeikio nuomone,
komerciniams bankams organi
persitvarkymo
programa
yra
mą ir energetikos sektoriaus re
zavimą ir pravedimą. Kitas pa
paskubom
sudaryta
iš
anksčiau
konstravimą ir modernizavimą.
Paramos programos, skirtos de parengtų atskirų programų san taria biudžeto politikos ir biu
mokratinių institucijų stipri trumpų. „Turėjome trejus me džeto tvarkymo klausimais,
skirdamas ypatingą dėmesį pa
nimui, taip pat apima tokias tus laiko realiai persiorientuoti,
skolų tvarkymui. Trečiasis kon
kol
Rusija
laikė
mažas
kainas
ir
sritis, kaip politinio proceso
sultantas pataria mokesčių ad
vystymas, teisėtumo ir nepri ten dar turėjome ryšių, — sako
klausomų teismų kūrimas, ne Ekonominių tyrimų centro va ministravimo ir mokesčių poli
priklausomos spaudos vysty dovas. Jeigu Lietuvos pramonė tikos sirtyse. Pagal Finansų mi
nisterijos prašymą jis taip pat
mas, švietimo reforma ir savi būtų turėjusi savo politiką, per
valdybių administravimas. tą laiką buvo galima išnaudoti paruošė ir pateikė valstybinių
Kiekvienais metais šioms pro kainų skirtumus ir persiorien mokesčių įstatymo projektą.
Per Iždo programą taip pat at
gramoms skiriama apie 10 mil. tuoti”. Lietuva neturinti tokių
vyksta
patarėjai trumpesniam
dol. Šalia to, JAV vyria’"ybė sąlygų, kad galėtų tempti visas
kasmet skiria Lietuvai daugiau įmones ir išsaugotų turėtą laikui. Vienas dirbo Finansų
ministerijoje ir padėjo sukurti
negu 10 mil. dol. pirkti grū gamybinę bazę.
tarptautinių
paskolų tvarkymo
dinėms kultūroms ir kitiems
Stovi didžiausios Šiaulių
ir
jų
grąžinimo
grafiko sistemą.
maisto produktams.
Kitas patarėjas atvyko trims
įmonės
mėnesiams į Lietuvos taupomą
Šis tas apie šalies
Iš 2,000 „Nuklono” gamyklos jį banką konsultuoti tarptauti
darbuotojų dirba tik pora finan nių pinigų pervedimo ir atsi
pramonės ateitį
sinius reikalus tvarkančių žmo skaitymo klausimais. Taip pat
Vyriausybė patvirtino Lietu nių. Kiti — priverstinai atosto buvo atvykęs patarėjas, kuris
vos pramonės pertvarkymo ir gauja. Laikinai nutraukti dar konsultavo banko pastatų ap
stambių įmonių specializacijos bą privertė apyvartinių lėšų saugos klausimais. Buvo suda
keitimo programą. Šios pro stoka: nėra už ką pirkti medžia ryta galimybė Lietuvos banko
gramos tikslas — išlaikyti pir gų, trūksta pinigų mokėti atly darbuotojams išvykti į JAV
mines pramonės kryptis, pri ginimams. „Nuklonas” gamina Iowa valstijos universitetą 1993
traukiant užsienio kapitalą, mikroschemas televizorių dis m. vasarą stažuotis komercinių
pagauti objektyvias pramonės tancinio valdymo pultams ir bankų priežiūros srityje.
r’
plėtros tendencijas ir rinkoje
užtikrinti vietą lietuviškai
gamybai. Programoje išskirtos
NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE, BET NEŽINOTE KAIP?
šios pirminės sritys: elektronika
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINĮ PER
BALTIA EXPRESS CO LTD
ir elektrotechnika, chemija, far
Prez. Vidmantas Rapšys
macija ir mikrobiologija, lengvo
VIENINTĖLĖ KOMPANIJA LAIKU PRISTANTI SIUNTINIUS (40-50 DIENU)
ji ir maisto pramonės, miškų
ORO CARGO SIUNTINIAI KIEKVIENĄ TREČIADIENI
(PRISTATOMI PER 8-12 DIENU)
ūkis, medžio apdirbimo, celiulio
SIUNTOS
LAIVU
IŠPLAUKIA BIRŽELIO 28 DIENĄ
zės ir popieriaus pramonė, sta
LAUKIAME JOSU KASDIEN NUO 9 V.R. IKI 4 V.V.
tybinės medžiagos, dailieji
DVI PATOGIOS IR SAUGIOS NUO UŽPUOLIMU ĮSTAIGOS
amatai bei mašinų gamyba.
BALTIA EXPRESSZAMBER GROUP
BALTIA EXPRESS
Pramonės ir prekybos vice
5216 VVESLEY TR.
3782 W. 79TH ST
ROSEMONT, IL 60018
CHICAGO, IL 60652
ministro Aniceto Ignoto nuomo
ne, tas pramonės šakas „galima
SKAMBINKITE NEMOKAMAI
išlaikyti”. Nėra abejonės, kad,
1-800-SPARNAI arba 1-800-772-7624
pvz., Lietuvoje bus odų pramo
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Mūsų draugijos narei

Ilgametei „Draugo” Renginių komiteto darbščiajai
narei

A.tA.
VILHELMINAI LAPIENEI
mirus, jos vyrą EDVARDĄ, sūnus RAIMUNDĄ ir
TOMĄ su šeimomis, brolį JONĄ KUBILIŲ ir kitus
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

A.tA.
VILHELMINAI LAPIENEI
iškeliavus į Amžinybę, liūdime kartu sujos vyru ED
VARDU, sūnumis, jų šeimomis, visais artimaisiais
ir lietuviška visuomene, kurios labai veikli dalis
visuomet buvo Velionė.

Lietuvos Dukterų draugija,
Melrose Park skyrius

„Draugo” moderatorius
kun. Viktoras Rimšelis, MIC, ir
Renginių komitetas

A.tA.
OLGAI NASTONIENEI
r ,
išėjus Amžinybėn, liūdesy likusias dukras — DORĄ
BALECKAITIENE ir LILIJĄ ADOMĖNIENE su
šeimomis bei sūnų TONY nuoširdžiai užjaučiame.

A.fA.
FAUSTINAI MACKEVIČIENEI

Danutė ir Viktoras Bilaišiai
Vilija su šeima ir
Dalia

mirus, jos vyrui, mūsų mielam bičiuliui, MEČISLO
VUI MACKEVIČIUI reiškiame širdingiausią užuo
jautą ir drauge išgyvename gilaus skausmo valandas.

Juoze ir Jonas Daugėlai
Florida.

Brangiam Broliui

A.tA.
ALOYZUI GINIOTUI
Lietuvoje po sunkios ligos mirus, mūsų mielai LB pirm.
REGINAI SABALIŪNIENEI ir jos šeimai reiškiame
nuoširdžią užuojautą.

Viešpačiui nutraukus gyvenimo siūlą

A.tA.
FAUSTINAI MANELIENEI
MACKEVIČIENEI

LB Hot Springs apylinkės valdybos ir
revizijos komisijos nariai

Hot Springs, Arkansas

liūdime mūsų narės, reikšdamos užuojautą vyrui
MEČISLOVUI, broliui STEPONUI VYLIUI su šeima
Lietuvoje ir visiems velionės liūdintiems.

Lietuvos Dukterų draugija

...Kai mano žvakę smilkstančią užpūsi,
Tu būki Saule gęstančių akių!
Lacrima

■n-.

.A., t Al«
ALOYZAS GINIOTAS,

A.tA.
FAUSTINAI MACKEVIČIENEI,

gyvenęs Kaune, užbaigė savo žemiškąją kelionę.
Reiškiame gilią užuojautą velionio seseriai REGINAI
SABALIŪNIENEI ir jos šeimai.

iškeliavus Amžinybėn, jos vyrą MEČĮ MAC
KEVIČIŲ ir artimuosius giliai užjaučiame ir

į

O. J. Adomaičiai
Ch. R. Barkauskai
V. Bielinis
Ig. Bumelis
P. S. Dimgailai
M. Dymšienė
M. A. Dumbriai
Z. J. Grigaičiai
L. Gudelienė
R. V. Jučai
B. J. Kėdaičiai
Dr. V. J. Kiburai

A. Kraučeliūnienė
M. P. Rodžiai
K. Rožėnienė
H. L. Sabaliūnai
K. Sadauskienė ir duktė
K. J. Stasiūnaičiai
S. Šmaižienė
L. Tamošaitienė
O. Tamošauskienė
T. Turkevičienė

kartu liūdime.

Elena ir Kęstutis Grigaičiai

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

Patarnavimas 24 vai.

Hot Springs, Arkansas

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS
and EUDEIKIS FUNERAL HOME

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

AMERICAN TRAVEL SERVICE
1994 METŲ GRUPINĖS KELIONĖS
701.
702.
703.
703a.
704.

Lietuva - Kopenhaga
Lietuva - Dainų Šventė - Kopenhaga
Skandinavija - Danija, Švedija,Norvegija
Skandinavija - Danija, Švedija, Norvegija
(skaitant kelionę į Dainų šventę
Kelionė po Pabaltijį

705.
706.

Lietuva - Viena
Alaska - Princess Cruises

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

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

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

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

Siūlome specialias kalnas Į Dainų/Šoklų Šventę Lietuvoje 1994
m. Dar turime labai ribotą skaičių vietų sekančiom datom:
Ii Čikagos
birželio 30 d.
liepos 3 d.

Ii Newark
liepos 1 d.

Ii Seattle
birželio 30 d.

Ii Los Angeles
birželio 26 d.

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.
ALL PHONES
1-708-974-4410

I Čikagą
liepos 20 d.

Į Newark
liepos 19, 23 d

(Seattle
liepos 17 d.

( Los Angeles
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. Kedzie Avė., Evergreen Park,
IL 60642.

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET

CICERO 5940 W. 35 St.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S. ARCHER A VE. (& DERBY RD.)
LEMONT LOCATION OPENING JANUARY 1994

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

*

1994, birželio 2
i

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

PLB valdybos posėdyje 1994 gegužės 28 d. dėl „Lietuvos Kovų
ir Kančių istorįjos” pirmos knygos „Lietuvos gyventojų trėmimai
1941,1945-1952 m. Dokumentų rinkinys” išleidimo buvo nutarta;
Baisiųjų birželio trėmimų
Lietuviškų knygų, plokštelių,
1. PLB valdyba pripažįsta klaidas ir už jas atsiprašo,
muzikos įrašų, įvairių lietu pradžios ir visos lietuvių tautos
v 2. Knygos platinimas sustabdytas. Vertimas į anglų bei į kitas
viškų ženkliukų, lipinukų ir ki genocido minėjimas rengiamas
kalbas nebuvo pradėtas ir nebus daromas.
tokių įdomių daiktų galima birželio 12 d., sekmadienį. 10:30
3. PLB valdybos prašymu dr. Gedimino Rudžio priežiūroje jau
rasti „Drauge”. Ypač besilan vai. r. šv. Mišias Švč. M. Mari
paruoštas knygoje skelbiamų dokumentų paaiškinimas kantiems iš tolimesnių vietovių jos Gimimo parapijos bažnyčioje
papildymas ir šiomis dienomis bus atsiųstas PLB valdybai.
ar vykstantiems į svečius pas aukos ir pamokslą pasakys
4. Papildymas - paaiškinimas, kartu su pačiu dokumentų
savo tautiečius, tai gera vieta Lietuvos Metropolitas Vilniaus
rinkiniu bus peržiūrėtas PLB, JAV LB'ir Kanados LB valdybų
įsigyti ypatingą lietuvišką arkivyskupas Audrys J. Bačkis.
sudarytos specialistų komisijos, susidedančios iš Lietuvos bei
dovanėlę. Yra nemažai knygų Giedos parapijos choras, vad.
išeivijos istorikų, tremtinių bei politinių kalinių atstovų, ir pats
Naujai suformuotas mišrus kamerinis choras, kurį suorganizavo ir jam dirigavo prof. Anicetas
apie Lietuvą ir anglų kalba.
muziko Antano Lino. Po pa
rinkinys bus pertvarkytas pagal jo nurodymus. •
Arminas (pirmasis dešinėje), o akompanavo Manigirdas Motėkaitis, pasirodė komp. Vlado
5. PLB valdybos pavedimu šį darbą koordinuos PLB valdybos
,,Mažoji tautinių šokių maldų, 12 vai., minėjimas vyks
Jakubėno
paminėjime gegužės 15 d. Balzeko muziejaus Gintaro salėje.
parapijos salėje. Kalbės buvęs
vicepirmininkas dr. Petras Kisielius.
šventė” skubiai artėja Suktinio
Stutthofo koncentracijos sto
6. Šiam PLB valdybos nutarimui buvo pritarta bendrame PLB,
žingsniu. Laikas ir mūsų vi
Haris Lapas, Lietuvos gen.
vyklos kalinys inž. Pilypas
o
po
to
buvo
pertraukėlė.
Pro

JAV
LB ir Kanados LB valdybų atstovų pasitarime 1994 gegu
TREČIADIENIO
DAINŲ
suomenei jungtis į smagų šokio
Narutis, meninę dalį atliks due konsulas Kanadoje, su savo
gramų
vadovė
pranešė,
kad
POPIETĖ
žės
29
d.
siautulį, įsigyti bilietus, kad ne
tas. Rengia ir visus kviečia daly žmona Gražina ir sūnum Ri
šiandien
turime
lankytojų
ir
iš
7.
Tolimesnis
„Lietuvos kovų ir kančių istorijos” leidimas bus
tektų trepenti už Jaunimo cen
vauti ALTo Čikagos skyriaus čardu buvo atskridęs iš Toronto
tolimesnių
vietovių,
būtent,
tęsiamas,
persitvarkius
pagal Lietuvos bei išeivijos lietuvių pagei
Nors
saulėta
šilta
diena
galėjo
tro durų... Šventė vyks birželio
į Čikagą ir dalyvavo savo brolie daug suvilioti į parkus pasi Auroros, Lemonto ir net iš davimus ir atsižvelgiant į LB Kraštų valdybų nuomones bei
valdyba.
19 d., sekmadienį, 3 vai. po
nės Vilhelminos Lapienės džiaugti gamta, bet vis tik Šiaulių. Tai Gražina Matulevi siūlymus.
pietų (vadinasi, bus šviesu, sau
Keliaujame į zoologijos laidotuvėse.
8. Visi leidiniai, prieš atiduodant spausdinti, taip pat bus
Seklyčios popiečių įdomybės čienė, kuri padeklamavo savo
gu, patogu pasiekti Jaunimo sodą! Vyresniųjų lietuvių cen
kūrybos poezijos. Po to buvo dar peržiūrimi čia minimos komisijos.
sutraukė
pilną
Seklyčią
centrą), o bilietai gaunami tro vienos dienos išvyka į Brook
Studentų ateitininkų ruo
„Draugo” administracijoje ir field zoologijos sodą ruošiama šiama šeimos šventė birželio vyresniųjų dalyvauti dainų netikėta staigmena. Vytautas
PLB valdyba: Bronius Nainys, Rimas Česonis, Vacys GarVizgirda iš Auroros virto
Vaznelių prekyboje.
birželio 15 d., trečiadienį. Iš 12 d., sekmadienį, bus pradėta popietėj su muz. Faustu Strolia.
bonkus,
Kostas Dočkus, Vytautas Kamantas, dr. Petras
Tik jam įžengus, pasigirdo plo klounu, pajacu ir savo pasi Kisielius, Baniutė Kronienė, Milda Lenkauskienė, Paulius
vykstame
nuo
Seklyčios
10
vai.
2
vai.
p.p.
šv.
Mišiomis
Palai

Birželio 12 d. prie Švč. M.
jimai, nes, jam vadovaujant, rodymu bei rūbais visus pra
Marijos Gimimo bažnyčios Mar r., o grįšime 5 vai. p.p. Norintieji minto Jurgio Matulaičio misijos dainavimas pradžiugina visų, juokino. Be to, jis iš plastikos Mickus, dr. Vitalija Vasaitienė.
ąuette Parke prieš 10:30 vai. r. vykti, turi registruotis telefonu koplyčioje, Lemonte. Po Mišių kartais rūpesčių pripildytas, šir pripūtė ne tik balionų, bet
Mišias ir po jų vyks nemažas su 312-476-2655 arba asmeniškai šventė bus tęsiama Ateitininkų dis. Programų vedėja Elena obuolių, dešrų ir kitų įdomių
namuose. Visi kviečiami.
Nauji Draugo fondo nariai
bruzdimas. Šv. Mišias aukos ir Seklyčioje.
Sirutienė linksmai visus figūrų, kurias padovanojo
pamokslą pasakys Lietuvos
„DRAUGO” FONDAS Su 500 dolerių;
Lietuvos Respublikos Kul sveikino ir pakvietė F. Strolią arčiau sėdintiesiems.
Vilhelmina-Lialė Kubiliūtė
Metropolitas Vilniaus arkivysk.
Tada ir vėl buvo tęsiamos dai
tūros ir švietimo ministerijos tolimesnei programai. Pirmiau
Alma ir Valdas Adamkus,
Audrys J. Bačkis, o taip pat Lapienė mirė gegužės 28 d. po Ryšių su tautiečiais skyrius sia buvo išdalinti dainų tekstai, nos. Iš viso septynios. Programa
jHinsdale,
IL.
bus Baisiojo birželio trėmimų ilgos ir sunkios ligos. Ji anks kviečia lietuvių bendruomenių o pats vadovas paaiškino, kad šį buvo užbaigta patriotine
Su
400
dolerių;
Šį pavasarį Čikagos augmeni
minėjimas, ruošiamas Čikagos čiau buvo veikli visuomeni vaikus į vasaros stovyklą „At kartą jis parinko retesnių senų „Lietuva brangi”. F. Sirolia
Aldona ir dr. Antanas Lipskis,
jai
gerokai trūksta lietaus.
ALTo skyriaus. Kad būtų iš ninke — pirmininkė, direktorė gaiva” Lietuvoje.
dėkojo
visiems,
kad
taip
uoliai
Jupiter,
FL.
liaudies dainų, kuriose atsispin
Draugo fondui irgi trūksta dole
vengta spūsties ir kitų nemalo ar valdybos narė — įvairiose or
jam
padėjo
išdainuoti
šias
seną

Mr.
&
Mrs. Matt Vilutis,
Stovykla
vyks
dvejomis
pa

di mūsų labai sena tautinė
rių „lietaus”, kuris laiškais at
numų, 15-tos apylinkės atstovas ganizacijose: Lietuvių bendruo mainomis: pirmoji — nuo liepos kultūra. Pradėjome dainęle sias liaudies dainas. Programų
Frankfort,
IL.
plaukia iš Draugo fondo narių
aid. Virgil E. Jonės praneša, jog menėje, Lietuvos Dukterų drau 11-30 d., antroji — rugpjūčio „Nudavė dukrelę”, ir taip iš vadovė ir vėl dėkojo programos
Su
200
dolerių:
bei rėmėjų su stambesniais če
„Lithuanian Plaza Court”, ar gijoje, Liet. inžinierių ir archi 3-22 d. Stovykloje numatoma dainavome net devynias dainas, atlikėjams ir visai publikai, kar
Linda ir Ričardas Burba,
kiais.
O visų naujų ir esamų fon
ba 69-toji gatvė, bus uždaryta tektų sąjungos Moterų pagalbi kultūrinė, pažintinė, mokomoji
tu pakvietė likti pietų. Dar do narių su 200 dolerių įnašu Woodstock, IL.
tarp Fairfield ir Washtenaw g. niame vienete, Čikagos Lietu programa. Vaikų išlaikymas
Cicero lietuvių sekmadieninis
Vyresniųjų lietuvių centre pranešė, kad birželio 15 d. or laukia stambus laimėjimas —
(prieš bažnyčią) birželio 12 d., vių moterų klube, Balzeko Lie Lietuvoje nemokamas. Tėvams, — Seklyčioje, birželio 8 d., ganizuojama autobusu išvyka
klubas,
Cicero, IL.
lėktuvu kelionė į Lietuvą ir
prasidėjus 10:30 vai. Mišioms. tuvių kultūros muziejaus mote vykstantiems į Dainų šventę, trečiadienį, 2 vai. p.p., aplankyti Brookfield zoologijos
JAV
LB
Melrose Parko apy
atgal iš JAV ar Kanados. Šios
Taip pat primenama, kad tuo rų gildijoje, Lietuvių fonde, bus gera proga supažindinti „SHARE” — sveikatos drau sodą, kur praleis visą dienelę
linkė,
IL.
kelionės mecenatai yra Aleksas
metu bet koks automobilis, „Draugo” renginių komitete, vaikus su Lietuvos jaunimu.
JAV LB St. Petersburgo apy
dimo atstovė Stephanie Haef- gamtoje tarp draugiškų žvėrelių ir Vytas Lauraičiai, American
golfo
klube
ir
kt.
Daug
kartų
ji
pastatytas toje vietoje, bus ne
ir paukščių. Pasisotinus pie Travei Service savininkai linkė, FL.
Informaciją
galima
gauti
gen
kalbės
Medicare
Supple

delsiant policijos nuvelkamas ir taip pat talkininkavo, ruošiant Vilniuje, tel. 74-16-10 — R. Vikš ment ir kitais draudimo rei tumis, dar vyko laimėjimų Čikagoje, kurie ne tik nuošir
Kun. Stasys Raila, Little
dar gaus pabaudą. Virgil E. Mokslo ir kūrybos simpoziu raitis arba 22-09-, 61-30-92 — kalais. Vertėjaus — soc. reikalų traukimas, nes buvo sunešta
Neck,
N.Y.
džiai rūpinasi lietuviškos
Jonės pasirūpino ir papildoma mus.
Adolfas Dirgėla, Oak Lawn,
Ra. Gaidilionis.
tarybos narė Aldona Šmulkš nemažai fantų. Taip greitai ir spaudos išlaikymu, bet ir jos
policijos apsauga, tvarkant
x „Draugo” ekspedicijos
JAV LB Švietimo taryba kvie tienė. Po to bus bendri pietūs. įdomiai prabėgo laikas puikioj skaitytojų kelionėmis į Lietuvą. IL.
judėjimą.
draugiškoj nuotaikoj.
skyriuje reikalingas vienas dar čia vykstančius šią vasarą į Kviečiami ir laukiami visi!
Natalija ir Jonas Vaznelis, Be
Nepaisant pavasario sausros,
bininkas dirbti nuo 3:30 v. p.p. Lietuvą pasinaudoti šia proga.
Apol. P. Bagdonas Draugo fondas nuolat sulaukia verly Shores, IN.
x Lietuvių Dailės muzie iki 5:00 v. p.p. kasdien. Labai Dėl smulkesnės informacijos
Marija Miklius, St. Peters
x LITUANICA C & C INC.
naujų narių bei rėmėjų, kad fon
juje, Lemont, atidaromos dvi patogu studentams, kurie po kreiptis į Reginą Kučienę, tel. pigiai ir patikimai siunčia siun
burg,
FL.
x Santaros-Šviesos 41-mo do lėšos nuolatos augtų tolimes
parodos: dail. R. Čiurlionio — pamokų norėtų padirbėti. (708) 301-6410.
Genė
Čyvas, St. Petersburg,
tinius ir didesnius krovinius į suvažiavmo I dalis įvyks š.m. niam vienintelio mūsų dien
tapybos ir fotomenininko A. Prašome kreiptis į „Draugo”
FL.
Lietuvą. Perveda pinigus dole birželio 16-19 d. Vilniuje ir raščio „Draugo” išlaikymui. O
Macijausko — „Lietuvos tur administraciją, arba skambinti
x DĖMESIO VIDEO APA-. riais. Amerikietiško maisto
Valerijonas Vitkus, Roches
Anykščiuose; II dalis — š.m. stoti į Draugo fondą nariais ar
gūs”. Atidarymas šeštadienį, 312-585-9500.
RATŲ SAVININKAI! Norė rinkinys 42 sv. — $69. Lituani
ter,
N.Y.
rugsėjo 8-11 d. Pas. Lietuvių rėmėjais niekad nevėlu, pasiunbirželio 4 d. 7:30 v.v. Kviečia
(sk) dami tikrai kokybiškai išversti ca C & C, Ine., 6607 S. Pulaski centre, Lemont. Santara-Švie čiant čekį „Draugo” adresu.
Draugo fondo rėmėjai
me!
video įrašus iš Lietuvoje naudo Rd., Chicago, IL 60629. Tel.
sa maloniai kviečia visus daly
Nuoširdžiai dėkojame šiems
(sk), x Ieškomi: Stasys Tabu- jamos PAL sistemos į amerikie 1-312-585-8700.
Po 150 dolerių:
vauti.
Draugo fondo nariams už
x Juozas Bacevičius pa levičius, Frank ir Levosios tiškąją NTSC ir atvirkščiai,
(sk)
Regina Juškaitienė ir seserys,
dosnumą
ir
visiems
būsime
(sk)
tarnaus Income Tax, namų ir sūnus. Norime žinot, kur Frank kreipkitės į INTERVIDEO. Su
a.a. mamos Sofijos Mieliauskiedėkingi, kurie įstos nariais, ar
x Antras Kaimas su nauja
x SAGIL’S restoranas yra
apdraudų reikalais, 6529 S. Ke ir Levosia palaidoti. Taip pat moderniausia „digital” apara
nės atminimui.
padidins įnašus, kad Draugo
programa
pasirodys Lietuvių fondas augtų.
tūra,
už
prieinamą
kainą
mes
ieškome
Boleslovo
Kisieliaus,
lietuviška
valgykla
su
daugybe
dzie Avė., Chicago, (312)
Kostas Stankus, Lockport, IL.
mirusio 1971 m., giminių. perrašome viso pasaulio video ir skaniausių lietuviškų patie centre, Lemonte, birželio 11 ir
778-2233 — Casa Blanca.
Po 100 dolerių:
(sk) Rašyti: žmonai Anelei Kisielie filmo formatus. Mūsų adresas: kalų. Neatsilankę nežinosite, 12 d. Pradžia: šeštd. — 7:30 v.v.,
JAV LB Bostono apygardos
nei Pilvelytei, Kalvarijų INTERVIDEO, 3533 S. AR kaip gausiai, gardžiai ir nebran sekmd. — 5:00 v.v. Rezervacijos
valdyba,
Centerville, MA.
IŠ ARTI IR TOLI
41-17-7A, Vilnius arba sūnui CHER AVĖ., CHICAGO, IL giai galite pas mus papietauti. ir kvietimai: Seklyčia, 2711 W.
Kunig. Gražinos vyr. skaučių
Advokatė LINA ALTA
Kisieliui, Tverečiaus 22-14, 60609. Tel. 312-927-9091. Sav. Sav. I. Naujokienė. „Sagil’s”, 71 St. (312) 476-2655 ir
būrelis, Los Angeles, CA.
Imigracija ir civilinės bylos
Lemonte nuo 10:30 v.v. iki 1:00
Petras
Bernotas.
Vilnius,
tel.
76-83-89
arba
6814
W.
87
St.,
Burbank,
IL
Birutė ir Algis Prasauskai,
875 La Playa St.
JAV
v. p.p., kas sekmadienį. Taip pat
(sk) 60459, tel. 708-598-0685.
69-94-70.
San Francisco, CA 94121
Lomita, CA.
Tai. 415-221-4805
(sk)
(sk) prieš pasirodymus prie durų.
NUOTRAUKŲ PARODA
x NAMAMS PIRKTI PA
Fondo iždininkas
(sk)
AMBASADOJE
SKOLOS duodamos mažais mė
x „Pensininko” žurnalą,
Dėl teisinių patarimų
nesiniais įmokėjimais ir pri
x Baltic Monuments, Ine.,
x PLC Lemonte kviečia į
VOKIETIJOJE
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
Illinois ir Florida valstijose
Gegužės 15 d. Lietuvos amba
einamais nuošimčiais. Kreipki
2621
W.
71
Street,
Chicago,
IL.
Tėvo
dienos pietus, birželio
kreipkitės j advokatą
kalų Taryba, red. Karolis Milsadoje Vašingtone atidaryta
tės į Mutual Federal Savings,
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių
kovaitis, galima užsiprenume 12, sekmadienį, 12 vai. tuoj po
BRYAN R. BAGDADY, P.C.
fotonuotraukų, vaizduojančių VYSKUPO P. BALTAKIO
2212
West
Cermak
Road
—
paminklai, žemiausios kainos,
šv. Mišių. Karštas, šaltas bufe
VIZITAS
25 Northwest Pt. Blvd.. Suite 550
ruoti
adresu:
2711
W.
71
St.,
Lietuvos partizanų, kovotojų dėl
Tel. (312) 847-7747.
geriausiomis sąlygomis.
Eik Grove Village, IL 60007
Chicago, IL 60629. Prenu- tas, šampanas, namuose kepti
Gegužės 29 d. gimnazijoje lan
(sk)
(sk)
Tėvynės laisvės Panevėžio
(708) 290-0033. Fax (708) 364-4603
i merata metams JAV-bėse $15, tortai. Vietas užsisakyti tel.
kėsi išeivijos lietuvių vyskupas
apylinkėse,
gyvenimą.
Jos
708-985-7216. Kviečia PLC
x Ligos draudimas atvyku
x Noriu pirkti Jono Krei Kanadoje ir Europoje nuo š.m. renginių komitetas.
iniciatoriai — žurnalistas An Paulius Baltakis, kuris prieš tai
Advokatas
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų.
vėno knygą „Mirties lageriuo kovo 1 d. — $25. Išeina vieną
tanas
Dundzila ir Vašingtono dalyvavo ateitininkų suvažia
(sk)
GINTARAS P. ČEPĖNAS Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & se ir tremtyje”, išleista 1981 m. kartą į mėnesį. Tai vertinga
vime Memingene ir Vokietijos
LB pirm. Nerija Kasparienė.
L. Insurance Agency, 4651 S.
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629
x A.a. Bronislavos RimaviRašyti arba skambinti: T. dovana įvairiomis progomis.
Eksponuojamas nuotraukas lietuvių kunigų rekolekcijose.
Tel. (1-312). 776-5162
(sk) čienės ir a.a. Aro RimaviAshland Avė., Chicago, IL
Degiau, 1155-76th St., Caledo- |
paruošė
fotomenininkas Šia proga J. E. Paulius Baltakis
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 60609. Tel. 1-312-523-9191.
čiaus atminimui Bronė ir Jo Stanislovas Bagdonavičius, o suteikė 8 gimnazijos mokiniams
nia,
WI
53108-9711,
tel.
Tel. (708) 301-4866
x Berniukas 16 m., Klaipė nas Veselkos paaukojo Lithua
(sk)
414-835-1052.
patys partizanų gyvenimo vaiz (1 iš Amerikos, 2 iš Vokietijos ir
Valandos pagal susitarimą
dos
muzikos konservatorijos mo nian Mercy Lift $25. Lithu
(sk)
dai buvo nufotografuoti buvusio 5 iš Lietuvos) Sutvirtinimo
kinys, norėtų susirašinėti su anian Mercy Lift nuoširdžiai
x Optical Studio, 2620 W.
panevėžiečio Antano Žygo, po sakramentą. Mokinius paruošė
tokio amžiaus berniuku ar mer dėkoja už auką, kuri padės
71 st St., Chicago, IL 60629,
x Prieš užsisakydami pa- ,
karo parašiutu išmesto žaliojoje gimnazijos kapelionas kun.
Advokatas Gibaitis
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al minklą, aplankykite St. gaite iš Chicagos. Rašyti: An gydyti tuberkulioze sergančius girioje ir turėtu foto aparatu Gediminas Tamošiūnas. Šv. Mi
6247 S. Kedzie Avė.
doną Kaminskienę. Darbo vai.: Casimir Memorials, 3914 W. tanas Zakarauskas, Puodžių vaikučius.
įamžinusio įvairius Lietuvos ko šios šia proga vyko pilies salėje,
Chicago, IL 60629
(sk) votojų gyvenimo momentus.
trečd.-penkt. 1 v. p.p. - 5:30 v.v., lllth St. Turime didelį pasi g-vė 3-9, Klaipėda 5800,
nes koplyčioje netilpo visi
Tel. 1-312-776-8700
ketvd. 10 v.r. - 6 v.v., šeštd. 10 rinkimą: matykite granito Lithuania.
žmonės.
Nuotraukų
parodą
aplanko
ne
x Lithuanian Mercy Lift
Kriminalinė Teisė
(sk)
v.r. -1 v. p.p. Pirmad. ir antrd. spalvą, dydį ir t.t. Gaminame
Vyskupo garbei buvo surengti
tik
mūsų
tautiečiai.
Ambasados
nuoširdžiai dėkoja Smurfit
uždaryta.
paminklus mūsų dirbtuvėje
x ALPINE MANOR BAN- Latin America firmai už $500 darbuotojai su ja ir kartu su šiuo iškilmingi pietūs. Po pietų
(sk) • pagal jūsų pageidavimą — QUETS, Ine. patogiausia
sutvirtintieji su savo sutvir
auką a.a. Valerijos Vaitekū- tragišku, bet didvyrišku
ADVOKATAS
tinimo
tėvais ir motinomis bei
brėžinius.
Priešpastatant
pa

x Greit parduodu vienos ir
lietuviška salė pietvakarių prie nienės atminimui. Dėkojame Lietuvos istorijos laikotarpiu
Vytenis Lietuvninkas
draugais
susirinko pilies konfe
dviejų šeimų namus Chicago minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi miesčiuose. Nuomojame bet ko ponams Gomez, Vasąuez, supažindina ir daugybę amba
2501 VV. 69th Street
rencijų
salėse
prie kavos ir
je ir apylinkėse. Skambinkite tikinti, kad jis padarytas, kaip kiai progai. Kreipkitės: 8230 Giraldo, Smurfit, Guzman, sados interesantų, apsilan
Chicago, IL 60629
pyrago.
Šia
proga
buvo išsiųstas
RE/MAX REALTORS, Rimas buvo jūsų pageidauta. Sav. Li Cass Avė., Darien, IL 60561, Silva, ir Esguerra. Auka ski kančių joje įvairiausiais rei
Tel. (1-312) 778-0800
Stankus, teL (312) 586-5959 ar lija ir Vilimas Nelsonai. Tel. tel. 708-964-4154. Sav. J. V. riama tuberkulioze sergantiems kalais. Parodą ambasadoje gali gimnazijos sveikinimas popie
Valandos pagal susitarimą
žiui Jonui Pauliui II.
312-233-6335.
Liutikai.
ma apžiūrėti darbo valandomis,
ba (708) 425-7161.
vaikučiams.
A. Š.
(sk)
(sk)
nuo
9
vai.
r.
iki
5
vai.
p.p.
(sk)
(sk)

/

