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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Pradėjo nusistovėti 
talonas 

Vilnius, gegužės 14 d. (Elta) 
— Pusę metų staigiai kilęs dole
rio kursas lietuviško talono 
atžvilgiu nuo gegužės 10 d. 
stabtelėjo ir net slystelėjo atgal. 
Kas atsitiko, kad talonas pra
dėjo stabilizuotis? 

„Balandžio pradžioje Lietuvos 
Bankas nutarė komercinių ban
kų privalomų atsargų normą 
padidinti nuo 10% iki 12%, 
kurie skaičiuojami nuo indėlių 
talonais ir valiuta", pasakė 
Lietuvos Banko valdybos pir
mininko pavaduotojas Aivaras 
Karalius. Komerciniai bankai 
turėjo dalį savo valiutinių ak
tyvų parduoti, kad surinktų 
12% privalomą atsargų normą 
talonais. Taigi rinkoje padidėjo 
JAV dolerių, o sumažėjo talonų 
pasiūla. Tai svarbiausia prie
žastis, dėl kurios nustojo kilęs 
dolerio kursas. 

„Privalomo rezervo padidini
mas yra savotiška ,šoko tera
pija' mūsų pinigų ūkiui, bet ji 
neišvengiama Lietuvos valiutos 
labui. Pasinaudoti šia priemone 
mus padrąsino Tarptautinis Va
liutos Fondas. Tikimasi, kad 
komerciniai bankai turės padi
dinti pa lūkanas už klientų 
laikomas lėšas. Palūkanų padi
dėjimas gali būti didesnis negu 
infliacija", pažymėjo A. Kara
lius. 

Praėjusią savaitę įvyko pirmo
sios centrinio banko nevaliu-
tinių išteklių varžytinės. Pra
dėta skolinti lėšas komerci
niams bankams, kurie sunkiai 
verčiasi. Tai antra priemonė, 
kurios Lietuvos Bankas ėmėsi 
saviesiems pinigams stabi
lizuoti. „Juk iš esmės savus 
p in igus t u r ime , t ik n ieko 
nebuvo daroma, kad jie nenu-
vertėtų. Dabar talonas turėtų 
stabilizuotis", pasakė Aivaras 
Karalius. 

Trūksta sutarčių dėl 
valstybinių s ienų 

Valstybė, nesudariusi nė vie
no tarpvalstybinio susitarimo 
dėl savo sienų, neturėtų stebė
tis, kad dėl to atsiranda daug 
problemų. „Lietuvos sienos — 
1,743 km, tačiau nė su viena 
kaimyne — Baltarusija, Latvi
ja, Lenkija ar Rusija — nėra pa
sirašyta susitarimų", pareiškė 
krašto apsaugos ministras Aud
rius Butkevičius. 

Lietuvos siena saugoma be 
tarpvalstybinių susitarimų. At
liekami tam tikri darbai ją nu
statant, suderinant. Štai su Bal
tarusija liko nesuderintos aštuo
nios vietos, o su Rusija sienos at
kūrimo darbai pastaruoju metu 
visiškai sustojo. Paradoksas: pa
sienyje su Lenkija dar veikia 
buvęs Sovietų Sąjungos sienų 
režimas. Ministras yra už tai, 
kad sienos būtų laisvesnės, ne
trukdytų verslui, užsienio inves
ticijoms į Lietuvą. 

Ministras pažymėjo, kad prie 
Lietuvos ir Lenkijos sienos at
siranda vis daugiau užsienio 
piliečių, ieškančių neteisėtų 
kelių pereiti į Lenkiją. Daugiau
sia tai libaniečiai, pakistanie
čiai, vietnamiečiai, turkai ir 
kurdai, norintys įsikurti Vo
kietijoje. Praėjusį mėnesį Lietu
vos pasieniečiai deportavo apie 
130 tokių asmenų. 

Europos Bendrija remia 
reformas Lietuvoje 

Kaip pranešė Lietuvos už

sienio reikalų ministerija, mi
nistras Povilas Gylys ir Europos 
Bendrijos užsienio ekonominių 
ryšių komisionierius Leon Brit-
t a i n B r i u s e l y j e p a s i r a š ė 
PHARE pagalbos 1993-1994 
metais „Indicative Program
ine". J i ski r ta ekonominėms ir 
socialinėms reformoms Lietu
voje paremti. Pagal pirmąją šios 
programos dalį, 1993 metais 
Lietuvai suteikiama 25 milijonų 
ekiu (nauji E B pinigai) negrą
žinama pa rama . 

„Lietuva y ra smarkiai pažen
gusi liberalios ekonomikos ir 
demokratinės visuomenės kūri
mo keliu. Daugumos prekių kai
nos — laisvos. Mažų firmų ir 
valstybinių įmonių privatizaci
ja vyksta greičiau, nei daugu
moje rytų ir Cent r inės Europos 
šalių. Šį procesą nuo pat 1991 
metų aktyviai palaiko PHARE 
programa", dokumento pasira
šymo proga pasakė Leon Brit-
tain. 

Pri imami siūlymai 
kandidatų va l s tyb inėms 

premijoms 

Lietuvos valstybinių kultūros 
ir meno premijų komitetas pra
dėjo svarstyt i kandida tūras šių 
metų premijoms. Pirmajame 
viešame kūrybinio proceso ap
t a r i m e buvo k a l b a m a apie 
literatūrą ir dailę. Komiteto pa
kviesti eksper ta i — li teratūros 
kr i t ikas Valent inas Sventickas 
ir d a i l ė t y r i n i n k a i Vik toras 
Liutkus bei Ramin ta Jurėnai tė 
padarė praneš imus apie reikš
mingiausius rašytojų ir daili
ninkų darbus, sukur tus per pa
staruosius penker ius metus. 
Buvo a t k r e i p t a s dėmesys į 
j aunus dai l in inkus, pristatytos 
naujos grupės, kurių nariai savo 
modernia kūryba jau yra pelnę 
pripažinimą ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje. Literatūros 
būklė — sudėtingesnė. Čia iški
lesnių, valstybinio apdovano
jimo vertų knygų lyg ir nepasi
rodė. 

Kandida tus valstybinei pre
mijai gali siūlyti kiekvienas 
žmogus. Pagal nuostatus, šios 
premijos yra skiriamos už vei
kalus, padar ius ius didžiausią 
poveikį meno raidai , pelniusius 
ir visuomenės pripažinimą. 

Apie ką kalbės 
derybose su Rusija 
Vilnius, gegužės 10 d. — 

Virgilijus Bulovas, Lietuvos de
legacijos deryboms su Rusija dėl 
kariuomenės išvedimo, pasakė, 
kad Viktor Isakov, Rusijos dele
gacijos vadas šiose derybose, pra
nešė, jog sekančioje derybų sesi
joje, kur i vyks Vilniuje gegužės 
18-19 dienomis, bus padaryta 
pažanga. 

Anot Bulovo, Isakov kalbėjęs 
ir apie pagrindinę sutartį dėl 
kariuomenės išvedimo ir apie 
a tskiras su tar t i s dėl Vokietiją 
apleidžiančių Rusijos kareivių 
pervežimo per Lietuvą. J is taip 
pat kalbėjo apie sutartį dėl Rusi
jon deportuotų lietuvių repatri
javimo. 

Isakov Bulovui sakė, kad gali 
iškilti problemos dėl pensijų bei 
socialinio aprūpinimo į pensiją 
išėjusiems Rusijos kar iams . 
Taip pat , anot Isakov, gali 
iškilti problemų dėl Lietuvos 

Prezidentas remia fondą 
federalinio deficito 

mažinimui 

Prezidentas Bill Clinton kalbasi su buriu verslininkų po jo pasakytos kalbos Washingtone, 
stengiantis išgauti jų paramą jo siūlomam valstybiniam biudžetui. 

Politinės jėgos išreiškia 
pasitikėjimą amb. Lozoraičiu 

Washington, DC, gegužės 14 
d. — Lietuvos prezidentui Algir
dui Brazauskui nusprendus at
šauk t i ambasadorių Stasį Lozo
rai t į iš diplomatinio posto Jung
t inėse Amerikos Valstijose, Lie
tuvos ambasadą Washingtone žo
džiu bei raš tu pasiekia pavienių 
asmenų, įvairių organizacijų ir 
politinių grupių solidarumo pa
re i šk imai diplomatui , kur i s 
penkis dešimtmečius gynė Lie
tuvos nepriklausomybę. 

Paskambinęs Lietuvos Social
demokratų partijos vadas A. Sa
ka las išreiškė savo paramą am
basadoriui bei nepasitenkinimą, 
kad nepaisydamas pernai metų 
duotų Lietuvos Demokratų Dar
bo Partijos pažadų, Lietuvos 
prezidentas vis dėlto nusprendė 
a t šauk t i ambasadorių. Šį prezi
dento žingsnį pasmerkė ir įver
t ino kaip „politinį kerštą buvu
s i am k o n k u r e n t u i " Tėvynės 
S a n t a r o s koalicija Lie tuvos 
Seime, kuriai priklauso Sąjū
džio, Demokratų, Laisvės, Pi
liečių Chartijos ir Krikščionių 
Demokra tų frakcijos. Seimo 
opozicijos vadas V. Landsbergis 
ambasadoriaus atšaukimą įvar
dino kaip partinį, nenaudingą 
valstybei, sprendimą. 

Lietuvos Taut ininkų sąjunga 
prezidento dekretą dėl amba
sadoriaus atšaukimo pavadino 
„nepagrįs tu ir politiškai ne
naudingu Lietuvai" . 

Lietuvos Centro judėjimas, ap
gai les taudamas dėl „veiksmų, 
k u r i u o s d ip loma t ine k a l b a 
sunku įvardinti", padėkojo am
basadoriui už pasišventimą Lie
tuvos labui ir palinkėjo jėgų 
tol imesniam darbui. 

Iš Lietuvos ateina ir kitokios 
paramos manifestacijos, pavyz
džiui bado streikas bei piketas 
pr ie Seimo rūmų ir Ylakių bei 
Vaičaičių parapijų tikinčiųjų 
protesto pareiškimas preziden
t u i , vyriausybei bei Seimui. 

Be to, didžiausia l ietuvių 
išeivijos organizacija, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, giliai 
apgailestavo del ambasadoriaus 
a t šaukimo. 

reikalaujamų reparacijų dėl 50 
metų okupacijos padarytų nuo
stolių. 

Lozorait is tebetęsia s a v o 
darbą 

Lietuvos ambasada susilaukia 
telefoninių skambinimų ir iš 
išeivijoje gyvenazlfiu l ietuvių, 
kur ie mano, kad ambasadorius 
Lozoraitis j a u nebedirba amba
sadoje. Ambasada praneša, kad 
amb. Lozoraitis toliau eis savo 
pareigas ambasadoje iki bus sut
varkyt i visi formalumai t a r p 
JAV ir Lietuvos dėl naujo dip
lomato paskyrimo į VVashingto-
ną. Numatoma, kad ta i užtruks 
ne vieną ir ne dvi savaites. Apie 
ambasadoriaus Lozoraičio išva
žiavimą lietuvių visuomenė bus 
painformuota. 

L ie tuvos V y č i a i suteiks 
p remi ją ambasadoriui 

Rugpjūčio 14 dieną, savo me
tinio suvažiavimo metu, kuris 
šįmet vyks VVorcester, Mass., 
rugpjūčio 12-15 d., Lietuvos 
Vyčių organizacija ambasado
riui Stasiui Lozoraičiui suteiks 
Lietuvos Vyčių garbės nario 
premiją. 

Vyčių suvažiavimas jau pra
ėjusiais metais nu ta rė skirti šią 
premiją ambasadoriui S. Lozo
raičiui, kur i s , ka ip sakoma 
nutarime, „yra žymus lietuvių 
katal ikas ir visą laiką buvo 
Lietuvos Vyčių bičiulis, kilniai 
tarnavęs Bažnyčiai ir lietuvių 
tautai t iek diplomatinėje tar
nyboje Vat ikane ir JAV. tiek po
grindinėje veikloje". 

Panaikinta JAV erdvių 
gynybos programa 

Washington. DC, gegužės 13 
d. (AP) — Praleidus 10 metų ir 
30 bilijonų dolerių ruoš ian t 
„Strateginės Gynybos Inicia
tyvą — vadinama „S ta r W a r s " 
gynybos sistema ši p rograma 
kaip tokia yra panaikinama. 

JAV gynybos sekretorius Les 
Aspin ketvirtadienį pasakė, kad 
Clinton administracija ir tol iau 
rūpinsis antiraketinių ginklų 
vystymu, bet kad prezidento 
Ronald Reagan užvesta progra
ma, tyrinėjanti an t i rake t in ių 
ginklų bazavima erdvėje, vadi
namoji „Star Wirs" , nebebus 
pagr ind inė : tyrinėjimai bus 
tęsiamį labai sumažintu mastu . 
Pentagone surengtoje spaudos 
konferencijoje sekr. Aspin pa
reiškė: „Šiandien sus i r inkome 
paminėti dar vieno etapo perėji
mą — „Star Wa-- ' eros pabaigą. 
„Star Wars" u ž d a r y m a s buvo 
nulemtas , kai sužlugo Sovietų 
Sąjunga", pasakė gynybos sek
retorius. Dabar žymiai suma
žinus tos programos apimtį , ji 
bus pavadinta r nauju va rdu . 

Bet ilgalaiki-
programos kr it 
manas John C 
pasakė, kad sek 
tą programą n< 
perkr ikštyt i , o 
kinti. Anot jo, ..1 

„S ta r VVars" 
kas kongres-
nyers (D-MI) 
Aspin turė jo 
sumaž in t i ir 

iš viso p a n a i 
u didžiausia ir 

mažiausia pa t ek inama progra
ma JAV gynyba b iudže te . Jie 

tikisi paslėpti šią netikslingą, 
blogai tvarkomą programą, pa
vadindami ją nauju vardu". 

Strateginės Gynybos Iniciaty
vos o rgan izac i j a . Kongreso 
sukur ta 1984 meta is vadovauti 
visiems ty r imams , dabar bus 
pavadinta Balis t inių Raketų 
Gynybos organizacija. Ji bus at
sakinga ne gynybos sekretoriui, 
o vienam jo pavaduotojų. 

Gynybos sekre tor ius sakė, 
kad adminis t rac i ja vis t iek 
prašys Kongreso skirti 3.8 mili
jonus dolerių ant iraket inėms 
programoms 1994 metų biudže
te. Tai yra 2.5 mil. dol. mažiau, 
negu prez. George Bush prašė. 
Bet sekretorius atsisakė kalbėti 
apie planus 1995 metams ar vė
liau. 

Iš pradžių Strateginės Gyny
bos Iniciatyvos programoje buvo 
numatyta vystyti įvairius egzo
t iškus gynybos būdus, ka ip 
pavyzdžiui laserio spinduliais 
naikinti raketas . Todėl ji ir buvo 
praminta „ S t a r VVars" pagal 
populiarių filmą apie tarppla-
netinius ka rus . 

Bet paskutiniuoju metu egzo
tiškiausių s is temų tyrinėjimai 
buvo sustabdyti , paaiškėjus, jog 
jie nebūtų veiksmingi ar nebuvo 
reikalingi. Iki 1992 metų dau
giau kaip 8 bilijonai dolerių jau 
buvo išleista tyrinėjimams, ku
rie paskui buvo nutraukti , kaip 

\Vashington, DC, gegužės 12 
d. (NYT) Atsiliepdamas į mili
jonieriaus Ross Perot kalti
nimus, jog jis esąs tik dar vienas 
demokratas visoje eilėje jų, 
kurie t ik laidžioja pinigus ir 
k r auna mokesčius piliečiams, 
prezidentas Bill Clinton parėmė 
vieną siūlomą įstatymo projek
tą, pagal kurį valdžios pajamos 
iš naujų mokesčių bei sutaupos iš 
išlaidų sumažinimo naujajame 
biudžete galėtų būt i panaudo
jamos tiktai federalinio deficito 
mažinimui. 

Prezidentas pasakė, kad jei 
bus užtikrinta įstatymu, kad su
taupytos lėšos būtinai bus deda
mos į specialų fondą federali-
niam deficitui mažinti, mokesčius 
mokantieji žinos, jog jų mokami 
padidinti mokesčiai iš tikrųjų 
bus panaudojami deficito maži
nimui. 

Šiuo teisiniu užtikrinimu ne
būtų iš esmės pakeičiamas pre
zidento siūlomas federalinis biu
džetas, kuris dabar yra svarsto
mas Kongrese. Prezidento pava
duotojai pripažino, jog spe
cialaus fondo planas yra iš 
tikrųjų politinis gestas — tai 
garantavimas pažado, kuris pa
demonstruos, jog administraci
ja r imtai mažins federalinį defi
citą. 

Kalbėdamas pramonės bei vi
s u o m e n ė s v a d a m s Cooper 
Union, New Yofke, prezidentas 
sakė: „Šiandien VVashingtone 
sunku išgauti pasitikėjimą. Po 
dvylikos metų kylančių deficitų 
ir žmonėms jaučiantis apgau
tiems, nesistebiu, kad šio krašto 
žmonės nebetiki tuo, ką girdi iš 
Washingtono, kai kalbame apie 
biudžeto mažinimą". 

Bet numatomi nauji mokesčiai, 
kuriais reikės apmokėti naująją 
visuotinės sveikatos apdraudos 
bei šalpos programas neįeis į 
siūlomą deficito fondo įstatymo 
apimtį. Prezidentas paaiškino, 
kad naujų išlaidų reikalaujan
čios (kitos) programos bus ap
mokamos, sumažinant laisvai 
paskirs tyt i sk i r iamas lėšas, 
ypač karinėms programoms ski
r iamas. 

Respublikonai Kongrese šio 
naujo fondo idėją pavadino tik 
žaislu mokesčių mokėtojams už
liūliuoti. Net ir demokratai bu
vo a tsargūs , reikšdami paramą 
tam projektui. Biudžeto komi
teto pirmininkas sen. Jim Sas-
ser (D-IN) pasakė, jog fondas turi 
„pagirtiną tikslą", kuris jau yra 
įjungtas dabartiniame biudže
te. 

Naujojo fondo įkūrimas uždė
tų an t rankius sutaupoms fede-
r a l i n i a m e biudžete , kurios 
numatytos per penkis biudžeti
n ius metus. J is tik užtikrins, 
kad d a b a r t i n i a m e biudžete 

vykdomais išlaidų mažinimais 
iš tikrųjų būtų per pusę suma
žintas dabart inis 320 bilijono 
dolerių federalinis deficitas. Bet 
jei krašto ekonomija vėl įpultų 
į didelę recesiją ir adminis
tracija norėtų padidintomis 
va ls tybinėmis išlaidomis ją 
pagyvinti, niekas netrukdytų 
administracijai pravesti priedą 
prie šio įstatymo, kuris leistų ta i 
padaryti . 

Pagal dabartinį biudžetą nu
matyta , kad per ateinančius 
penkerius metus įvairių naujų 
mokesčių, išlaidų mažinimų ir 
sutaupytų palūkanų dėka į šį 
fondą patektų 4 % bilijonai do
lerių, sako administracijos pa
re igūnai . 

Bet dar lieka Kongresui pa
tvi r t in t i siūlomą deficito ma
žinimo fondą, kuris bus Kongre
sui pr is ta tytas kaip pataisa-
priedas prie 1994 m. federalinio 
biudžeto. 

Administracijos pare igūnai 
pasakė, jog nutarė paremti kon-
gresmano Charles Schumer pa
siūlytą tokį fondą, norėdami su
mažinti Ross Perot kritikos pa
t ik imumą ir respublikonų vado 
Bob Dole pastangas pakirst i 
paramą prezidento biudžetui. 
Respublikonams jau pasisekė 
tai padaryt i , užtikrinant, kad 
prezidento siūlomoji 15.5 bil. 
dol. kainuosianti ekonomijos 
paskatinimo programa nepraei-
tų. 

-* • < * 
-

nenaudingi . Atrodo, kad to bus 
dar daugiau, dabar perorgani
zuojant gerokai sumažintą prog
ramą. 

Vienas Strateginės Gynybos 
Iniciatyvos programos stipriau
sių propaguotojų — senatorius 
Malcolm Wallop (R-WY) irgi 
pasakė, kad sekretoriaus Aspin 
sprendimas perorganizuoti tą 
programą atrodo kaip geras 
sumanymas. „Aš viliuosi, kad 
pagal iau ši programa bus pa
keis ta iš tik tyrinėjimų prog
ramos į tokią, kur i rūpintųsi ir 
įsigijimu naujų ginklų", pasakė 
sen. Wallop. „ Jau 30 bilijonų 
dolerių investavus į tyrinėji
mus , pats laikas pradėti gamin
ti t ik rus ginklus Amerikai". 

Demonstracija už 
Lozoraitį 

Kaunas , gegužės 12 d. — 
Antradienį keli t ūks t anč ia i 
kauniečių dalyvavo Sąjūdžio 
organizuotoje demonstracijoje. 
Jos dalyviai reikalavo, kad prezi
dentas nesuvedinėtų asmeninių 
sąskaitų ir paliktų Stasį Lozo
raitį ambasadoriumu JAV. Mi
tingo dalyviai taip pat pr iėmė 
pareiškimą, raginantį dr. Kazį 
Bobelį, kaip JAV pilietį, gera
noriškai atsistatydinti iš Seimo 
narių, nes Lietuvos įs tatymai 
nenumato , kad svetimų valsty
bių piliečiai gali užimti valdžios 
postus. 

Nors Kazys Bobelis „Tiesoje" 
šią savai tę tvirtino ats isakęs 
JAV pilietybės, Seimo opozicija 
„Tėvynės santara" buvo pa
davusi paklausimą JAV amba
sadai Lietuvoje, ar Bobelis yra 
JAV pilietis, ir gavo teigiamą at
sakymą. 

KALENDORIUS 

Gegužės 15 d.: Šv. Izidorius 
ūkininkas, Sofija. Algedas. Jau
nutė . 

Gegužės 16 d.: 6 Velykų 
sekmadienis. Jonas Nepomu-
kas , Bazilė, Inga, Bitė. 

G e g u ž ė s 17 d.: Paska l i s , 
Gailė, Virkantas, Viktorijos die
na — šventė Kanadoje. 

Gegužės 18 d.: Šv. Jonas I, 
popiežius, Erikas, Venancijus, 
Ju l i t a . Erdvilas. 

O R A S CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 5:31, 
leisis 8:03. Temperatūra dieną 
62 F (16 C), giedra, vėjuota, 
naktį 41 F (5 C). 

Sekmadienį saulė teka 5:30, 
dalinai saulėta, galimybė lie
taus, pora laipsnių vėsiau, negu 
šeštadienį. Pirmadienį šiek tiek 
atšyla, dalinai saulėta. 

» 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gegužės mėn. 15 d. 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

PAVOJUS ATEITININKŲ 
SKYRIUI 

Paskutiniųjų kelių savaičių 
laiku mums čia, „Draugo" re
dakcijoje, vis labiau atrodo, kad 
ateitininkai visai nesirūpina 
savo reikalais. Vienas svarbes
niųjų — skyriaus „Iš ateitininkų 
gyvenimo" , spausdinamo 
„Drauge" kiekvieną šeštadienį, 
likimas. 

Nejaugi tik vienam žmogui — 
a.a. Jonui Žadeikiui, buvo svar
bus šis skyrius? Jis 20 savo gy
venimo metų paskyrė ateitinin-
kiškos medžiagos rinkimui, 
paruošimui ir pasirūpinimui, 
kad ji laiku atsidurtų redakci
joje. Jam mirus, Ateitininkų 
Federacija dar iki šiol negalėjo 
surasti pakaitalo, nes niekas 
„neturi laiko"... 

Laikinai galime apsieiti ir be 
redaktoriaus, bet negalime apsi
eiti be medžiagos ateitininkų 
skyriui. Jau kelis kartus ragi
nome visus ateitininkus siųsti 
nuotraukas, korespondencijas, 
žinutes tiesiai mūsų redakcijai, 
bet iki šiol mažai kas atsiliepė. 

Ateitininkų skyrius „Drauge" 
nėra tik Čikagai, bet ir prie
miesčiams, ir Clevelandui, ir 

Detroitui, ir Los Angeles ateiti
ninkams, ir visiems iš visur. 
Prašome skubiai susirūpinti šio 
skyriaus likimu. Būtų gėda gar
bingai ir gausiai ateitininkų or
ganizacijai, kad nepajėgtų užpil
dyti vieno vienintelio puslapio. 
Tikėkite, jeigu nesulauksime 
medžiagos ir teks tą puslapį 
„kamšyti" menkos kokybės 
atlaikomis, ateitininkų skyrių 
„Drauge" visiškai panaikin
sime. Jo likimas dabar yra 
kiekvieno ateitininko rankose. 

Medžiagą siųsti „Draugo" 
redakcijai, pažymint, kad tai 
ateitininkų skyriui. Ją turime 
gauti trečiadienį, tai bus spaus
dinta tos savaitės šeštadienį. 
Pavėlavę rašiniai turės laukti 
kito šeštadienio. Medžiaga turi 
būti perrašyta mašinėle, su dvi
gubais tarpais tarp eilučių. 
Nuotraukos gali būti ir spalvo
tos. Jeigu norite jas gauti atgal, 
įdėkite sau adresuotą, su ženk
liuku voką. Laukiame ypač jau
nimo rašinių. 

Garbė Kristui! 
Danutė Binuokienė 

MŪSŲ PAREIGA 
RAŠYKIME! 

Daugiau negu ketvirtį šimt
mečio metų dienraščio „Drau
go" puslapiuose kas šeštadienį 
randame šį Iš „Ateitininkų 
gyvenimo" skyrių. „Draugo" 
redakcijos dėka šis skyrius 
atliko svarbų patarnavimą atei-
tininkijai. Jame mes skaitėme 
kronikines žinias, pranešimus, 
informacinę medžiagą, skelbi
mus, kvietimus į suvažiavimus, 
konferencijas, kongresus, susi
rinkimus bei stovyklas. Šiame 
skyriuje taip pat randame 
pas isakymus bei ilgesnius 
straipsnius, liečiančius atei-
tininkiją ir jos veiklą. Sis sky
rius yra geras ateitininkiškos 
veiklos veidrodis. Jame at
sispindi ateitininkų veiklos ar 
neveikios realybė. Iki šiol visa 
tai buvo atlikta dėka pasi
šventusių to skyriaus redak
torių. J ie pajėgė surasti iš įvai
rių vietovių asmenis, kurie 
paruošė ir prisiuntė korespon
dencijas. Tai ir yra šio skyriaus 
paskirtis. Per šį skyrių ne 
vienas jaunuolis žengė pirmuo
sius korespondento žingsnius. 
Pasišventusių redaktorių (kaip 
ilgalaikio a.a. Jono Žadeikio) ir 
a ts idavusių korespondentų 
dėka šis skyrius klestėjo ir tar
navo ateitininkijai išeivijoje. 

Laiko tėkmėje retėjo ko
respondentų gretos. Buvo vis 
sunkiau ir sunkiau užpildyti šį 
skyrių reikšminga ir naudinga 
informacija. Tiktai žemaitišku 
užsispyrimu ir nuolatiniu ra
ginimu šis skyrius vis tarnavo 
a te i t in ink i ja i . Gaila, kad 
daugelis iš mūsų pamiršome 
kaip rašyti, nebenorime dalin
tis pasisekimais bei veiklos 
patirtimi su kitais, praradome 
norą informuoti kitus apie savo 
veiklą. Tokiu būdu nebepajė
giame paruošti j aunų ko
respondentų , kurie būtų 
matomi ne tik valdybų są
rašuose, bet ir šio skyriaus 
puslapiuose. Dauguma kuopų, 
draugovių ar skyrių turi paskir
tus korespondentus, tačiau 
pasekmės nėra labai geros. Yra 
labai gražių išimčių, bet jų per 

mažai. Mūsų veikla nebeat-
sispindi „Draugo" Iš „Atei
tininkų gyvenimo" skyriaus • 
puslapiuose. Mums yra būtina 
susirūpinti ir teigiamai spręsti 
šią plintančią problemą. Tai yra 
mūsų visų pareiga. Rašykime 
patys ir raginkime jaunuosius 
tai daryti. 

Po Jono Žadeikio mirties dar 
neturime naujo šio skyriaus 
redaktoriaus. Iki bus surastas 
naujas „Iš Ateitininkų gyve
nimo" skyriaus redaktorius, 
medžiagą, skirtą šiam skyriui, 
prašom siųsti „Draugo" 
redakcijai, pažymint, kad tai 
yra ateitininkų skyriui. Esame 
dėkingi „Draugo" redakcijai už 
talką, tęsiant šį skyrių. O mes, 
atsidėkodami esame įpareigoti 
rašyti ir siųsti korespondencijas 
apie ateitininkišką veiklą mūsų 
vietovėse, kuopose, skyriuose, 
draugovėse bei sąjungose. 
Nelaukime rytojaus. Sėskime 
šiandien ir paruoškime ko
respondenciją, kronikos žinutes, 
pasiūlymus, komentarus, o taip 
pat nepamirškime ir veiklos 
nuotraukų, kurių labai reikia. 

Už Jūsų visų dėmesį reiškiu 
Jums nuoširdžią padėką. 

Garbė Kristui! 
Juozas Polikaitis 

Ateitininkų Federacijos 
Vadas 

1993 JAS STOVYKLA -
DAINAVOJE 

Laikas registruotis! Stovyklos 
atidarymas bus š.m. liepos 11 d., 
3 vai. p.p. Stovykla liepos 24 d., 
3 v. p.p. Registracija vykdoma 
iki gegužės 31 d. Registracijos 
lapus galite gauti iš kuopų 
globėjų ar Nijolės Lapšienės, 
4170 Echo Rd., Bloomfield Hills, 
MI 48302. Tel.: 313-932-0768. 
Nedelskite! 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiuneiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

Jaunimo stovyklą Berčiūnuose apžiūri: kun. Rimas Gudelis — Lietuvos Ateitininkų federacijos 
vicepirm. santykiams su užsieniu, svečias iš JAV, Ateit ininkų federacijos vadas Juozas Polikai
tis, Lietuvos Seimo narys iš Panevėžio miesto Julius Beinortas ir Panevėžio miesto tarybos atsto 
vas švietimo reikalams arch. Algis Šiuronas. 

ATEITININKŲ VEIKLA DETROITE 
Nauja Detroito sendraugių 

skyriaus valdyba 

Po devynerių metų įtempto 
darbo Detroito sendraugių 
valdyba iškeliavo į užsitarnautą 
„pensiją". Naują valdybą 
sudaro: Rita Giedraitienė — pir
mininkė. Adresas: 20129 Whit-
by Court, Livonia, MI 48152; 
tel. 313-478-8456. Naria i : 
Giedrė Iešmantienė, Alma 
Jankienė ir Linas Mikulionis. 
Naujai valdybai linkime sėkmės 
toliau tęsti ateitininkijos veiklą. 

ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Detroito ateitininkų Šeimos 
šventė vyks šių metų gegužės 23 
dieną. Kaip visad, šventė pra
sidės šv. Mišiomis Dievo Apvaiz
dos parapijoje, 10:30 val.r. Po to 
bus užkandžiai ir programa. 
Visi kviečiami dalyvauti, pa
bendrauti, pasivaišinti, vasaros 
atostogų planus palyginti, pasi
tarti kur Lietuvoje susitikti. 
Laukiame! 

Džiaugiamės naujais 
diplomantais 

Šį pavasarį aukštuosius moks
lus baigė keturi jaunuoliai. Visi 
aktyviai reiškėsi ateiti-
ninkiškoje ir lietuviškoje veik
loje. Visi baigė „Žiburio'7 

l i tuanistinės mokyklos 12 
klasių, dalyvavo tautinių šokių 
šokėjų grupėse. Visi nuo mažens 
stovyklavo a te i t in inkų 
stovyklose. Vėliau šiose 
stovyklose buvo vadovais. Visi 
vykdė įvairias pareigas atei
tininkų valdybose. Visi mokslus 
baigė su pagyrimu. Tad puikiai 
suderino ateitininkų principus 
savo gyvenime. Kas tie šau
nuoliai? 

Gai lė Č e r n i a u s k a i t ė . 
Odontologė f'DDS), university of 
Michigan, Ann Arbor, MI. Jau
noji odontologė dirba greitosios 
pagalbos skyriuje Čikagoje, 
Loyola universiteto ligoninėje. 
Darbo sritis nauja — gelbsti 
ligoniams mirties pavojuje. 

Aldas Kriaučiūnas. Gavo du 
magistro laipsnius: verslo admi-
nistracijop(MBA) ir pramoninės 
inžinerijas (MS) University of 
Michigan, Ann Arbor, MI. 
Aldas šia vasarą vėl dirbs Lietu
voje. 
Linas Udrys . Baigė teisės 
mokslus University of Detroit. 
Jis toliau specializuosis George-
town universitete. 

Gytis Udrys . Įgijo biologijos 
bakalaurą (BS) University of 
Michigan. Gytis šiame universi
tete studijuos odontologiją. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės 
jų pasiekimais ir linkime toli
mesnės sėkmės ateityje! 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flelde, III. 
Tel . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

LIETUVOJE ATKURIAMA „GAJOS 
KORPORACIJA 

>» 

Man pasiūlius, praėjusių me
tų pradžioje Tomas Žemaitis su 
savo kolegomis studentais sukū
rė „Gajos" Lietuvoje atkūrimo 
iniciatyvinę grupe. Kūrimosi 
laikas užsitęsė, nes norėjome 
gauti daugiau žinių ir apie 
išeivijoje veikiančią „Gają", net 
svajojome, kad gal kas nors iš 
jūsų atkūrimo proga pas mus at 
vyks. Nusiuntėme laiškus į Le-
montą ir „Medicinos" redakci
jai tačiau atsakymo nesulau
kėme. Tik dabar, gavęs pasku
tinį „Medicinos" žurnalo 
numerį (Nr. 80), sužinojau, kad 
apie mūsų pastangas stkurti 
Lietuvoje „Gają" JAV išeivijoje 
yra žinomos. 

Po gano ilgo pasirengime, 
1992 gruodžio 13 dieną įvyko 
steigiamasis-atkuriamasis susi
rinkimas, kuriame buvo priim
ti Studentų katalikų medikų 
korporacijos 'Gaja' įstatai ir pro
grama. Korporacijos pirminin
ku išrinktas Tomas Žemaitis — 
Kauno medicinos akademijos III 
kurso studentas. „Gaja" pradėjo 
aktyviai dirbti ir nuveikė jau 
daug labdaringų darbų. 

Aš pasirengęs ir toliau globoti 
„Gajos" studentų katalikų orga-

MOKSLEIVIU DĖMĖSIMI 

Moksleiviai, nepamirškite 
rašyti rašinėlius „Mano ateiti
ninkišką kelionė į idealą". Dar 

ne per vėlu laimėti moksleivių 
ateitininkų stovyklos mokesčio 
atleidimą, o kuopai, kurios di
džiausia dalis narių dalyvaus 
konkurse, bus įteikta speciali 
premija. 

nizaciją, teikiant, pagal mano 
galimybes, visokeriopą pagalbą, 
ir atkurti katalikų gydytojų kor
poraciją Lietuvoje. Manau, kad 
tai labai svarbu šiuo metu. Labai 
apsunkina organizacinį darbą 
transporto brangumas. Kuriant 
gydytojų katalikų korporaciją, 
būtų malonu ir naudinga gauti 
istorinės medžiagos. Būtume 
kolegai K. Pemkui dėkingi. La
bai mums praverstų ir kolegos 
K. Ambrozaicio pasiūlymas 
(„Medicina", Nr.2 (80), p. 26). 
Mes norėtume glaudesnių ryšių 
su jumis. Kontaktai būtų mums 
labiau prieinami, pigesni ir 
greitesni, jei galima būtų nau
dotis elektroniniu paštu — kom
piuterio modemu. Jeigu tai yra 
galima, nurodykite, prašau, 
jūsų modemo ar kito modemo E-
mail adresą, kur galima būtų 
siųsti informaciją. 

Mūsų E-mail adresas yra: 
by Fidonet: Alfredas Purtokas 

2:470/7.11 
by Internet: alfredp-carill. 

lira.lt.ee 

Prierašas: Naujoji „Gajos" 
korp! valdyba susisieks su „Ga
jos" korp! vadovybe Lietuvoje ir 
bendradarbiavimo santykiai bus 
užmegzti. Tais ir kitais reikalais 
informuosime „Gajos" korpo-
rantus išeivijoje ir Lietuvoje. 

Dr. Antanas Razma.Sr. 
„Gajos" Korp! valdybos 

pirmininkas 

DRAUGO prenumerata mokama Ii anksto 

metams 

U.S.A *8° 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 
U.S.A. savaitinis (sešt laida) $45 
Kanadoje ir kitur 'sėst laida 
USA. dol) savaitinis $50 

>-i m e t ų 3 
$45 
$50 
$30 

$30 

mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8 30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304 00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 

Rez. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 502-0221 

DR. VILIJA KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

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

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Moly Crosa, 2701 W 68 St . Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago Ridge. L 

ML (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą • 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IB CHIRURGIJA 

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

217 E I27st St 
Lemont IL 60439 

Tol. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Mills 

Tel . (708) 598-2131 
Valandos pagal sus'tanmą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medlcal Cltnlc 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
P-kiajso Palos Community riespita! i 

Siver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (708) 2572265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
J O N A S V. P R U N S K I S , M D 

TERRI D A L L A S P R U N S K I S , M D 
Tel Elgin 708-622-1212 
Chicago 312-726-4200 

McHenry 815-344-5000, ext. 6502 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tol. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cormak Rd. 
Wo8tcho»tor, IL 60153 

Tol. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmologas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71*1 St. 
312 tJS I S f 

4146 W. tsfd St. 
312-73S-770S 
CMCO0O. IL 

. i 
OR. KENNETH J . VERKĘS 

DR. MAODALEN BELICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAI 

Pensininkam* nuolaida 
4007 W. 58 St. 

Tol. (312)735-5556 
507 S. Gllbert. LaGrange. IL. 

Tol. (708) 352-4487 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ave. , Berwyn. IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tol. (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

6321 Avoodale, St*. 102 
r~ ' •' Chicago, IL 60631 

Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Stovon Sandtor, M.D. 
Adrlan Bianco, M.D. 
Bozona VVItek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adoma 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We* t Ave . , Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naporvll le 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 

Kab. te l . (312) 585-0348: 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

6-9: antr. 12-6: penkt 10-12; 1-6. 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street. Chicago 

Tol . 312-434-5849 Jikia 24 vai) 
Pirm., antr. ketv.. penkt nuo 12 iki 3 v p p 
10401 S. Roberte Rd. , Palo* H i l u IL 

Tol. 708-598-4430 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. 4 v.p.p. -7 v.v 

K a b . t o l . (312) -471-3300 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . Kedzio Ave., 
C h i c a g o , I I I . 60652 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (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 

Cardlac Dlagnoals, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

*irdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

•132 S. Kedzie Ava., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hlckory Hllls, IL 
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Kad tik komedija 

NEVIRSTŲ TRAGEDIJA 
Atrodo, kad Lietuvos tarptau

tinis teatro festivalis Vilniuje 
prasidėjo su komedija — farsu 
„Pakeitimai Vašingtone", kurią 
režisavo trys režisieriai — Bra
zauskas, Juršėnas ir Bobelis, o 
meno vadovu buvo LDDP. Šiam 
spektakliui kai kurie režisūros 
efektai buvo panaudoti iš senų 
KGB archyvų. 

Ilga pirmojo veiksmo scena 
skendėjo kažkokių gandų 
ūkanose ir miglose, iš kur 
atplaukdavo ir girdėdavosi 
kraupūs verkšlenimai, skundai 
ir kaltinimai buvusiam pre
zidento oponentui ambasadoriui 
Lozoraičiui. 

Antrajame veiksme scena 
prašvito, ir į ją įjojo pats reži
sierius, o taip pat ir svarbiau
sias aktorius — prezidentas A. 
Brazauskas. Savo monologe 
(kuris buvo girdimas Čikagoje 
per „Rytmečio ekspresą") jis 
paskelbė, kad dabar jau atėjęs 
laikas išsklaidyti miglas ir tam 
tikslui jis jau pasirašęs dekretą 
dėl pakeitimų Vašingtone. Ir 
tuojau linksmai pastebėjo, kad 
šiam jo ėjimui yra entu
ziastingai pritarę ir du komedi
jos aktoriai iš Amerikos, būtent, 
ALTos ir Lietuvių tautinės 
sąjungos vadovai. 

Trečiasis veiksmas vyksta jau 
pačioje Amerikoje: abu tie lietu
vių išeivijos aktoriai rašo 
laiškus „Draugo" dienraščiui. 
Juose jie teisinasi: esą antra
jame veiksme mes nepritarėme 
ambasadoriaus Lozoraičio 
atšaukimui; mes tik pritarėme 
naujo ambasadoriaus pasky
rimui. 

Šitoje vietoje komedijos eigos 
stebėtojams pasidarė nebelabai 
aišku: nepritarėme ir... pri
tarėme. Lyg kažkaip ne visai 
logiška: juk naujas paskyrimas 
nebūtų reikalingas, jei nebūtų 
buvę atšaukimo. Bet, antra ver
tus, ar visuomet politikoje ran
dama logika? Aiškumo dėlei 
norisi čia pacituoti kažkur 
kažkokio gudraus galvočiaus 
pasakytus ir labai jau sumaiz-
gytus žodžius, kuriuos gal ir 
galima būtų bandyti pritaikyti 
mūsų dviem šios komedijos 
aktoriams Amerikoje. O jie po 
savo laiškais turėjo dar pridėti 
maždaug tokius prierašus: „Ži
nome, jog jūs tikite, kad supra
tote, ką pagal jūsų galvojimą 
mes pasakėme. Bet nesame 
tikri, kad perpratote, jog tai, ką 
girdėjote, nėra tai, ką mes iš 
tikrųjų norėjome pasakyti". Ar 
dabar jau aiškiau?.. 

JELCINO POLITINIS LIKIMAS GALI Rimties valandėlė 
PAVEIKTI LIETUVOS ATEITĮ KAIP KRISTUS MUMYSE 

GYVENA 

Neramu tik, kad ta komedija 
su visomis farso žymėmis nepa
virstų tragedija. Išeivijoje, kur 
Lietuvos prezidentinių rinkimų 
metu apie 90% balsuotojų 
pasisakė už kandidatą Stasį 
Lozoraitį, paskutiniuoju laiku 
buvo pastebima palaiminga ir 
auganti vienybė, ieškojimas 
bendros tarpusavio kalbos, 
sutarimo. Buvo matyti aiškus 
noras pozityviai prisidėti prie 
Lietuvos ekonominio ir dvasinio 
atstatymo. Žinoma, buvo ma
toma, kad tai negalėjo šimtu 
procentų pa t ik t i naujiems 
Lietuvos valdovams, besivado
vaujantiems dar senais, bet iš
bandytais partiniais metodais, 
tad vengiantiems patarimų bei 
kritikos iš Vakaruose gyvenan
čios lietuviškosios išeivijos spe
cialistų. Atrodo, kad visa ši su
vaidinta „Pakeitimų Vašing
tone" komedija buvo padiktuota 
ne vien tik politinio keršto savo 
oponentui, bet iš noro vėl 
suskaldyti ir tarp savęs sukir
šinti lietuviškąją išeiviją. Čia 
tad ši komedija ir gali pavirsti 
nemalonia bei nepageidaujama 
tragedija, ypač kad visi jos 
režisieriai, aktoriai ir meno 
vadovai tokiems kiršinimams 
turi nepaprastai daug prity
rimo. Ačiū Dievui, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vas Lietuvoje, Petras Luko
ševičius, aiškiai ir tvirtai jos 
vardu pasisakė, pabrėždamas, 
kad Lietuvių Bendruomenė ir 
didelė dauguma išeivijoje gyve
nančių lietuvių šia komedija nė
ra patenkinti. 

Komedija gali virsti tragedija 
ir pačioje Lietuvoje. Radijas ir 
spauda jau paskelbė, kad atsi
rado asmenų, kurie pradėjo ba
do streiką prieš Brazauską ir 
vyriausybę, reikalaudami pa
keisti ambasadoriaus Lozoraičio 
pašalinimo nutarimą. Nors toks 
bado streikas ir pademonstruo
tų didelį pasiaukojimą už tiesos 
ir teisingumo principus, vis 
dėlto būtų didelė tragedija, jei 
jis spontaniškai išsiplėstų ir 
pareikalautų aukų žmonių — 
sveikata ar net gyvybėmis. 
Teigiamus žmones ir jų jėgas 
re ik ia saugoti . Tie patys 
streikuotojai verčiau galėtų 
su ras t i protestui ki tokias 
priemones, o taip pat labiau įsi
jungti į opozicines grupes. 

J .B. 

Rusija yra pasaulį sukre
čiančių įvykių kraštas. Ten 
Napoleonas, caras, Hitleris, ko
munizmas savo galybę prarado, 
o balandžio 25-tąją jaunutė, dar 
tinkamai neišsivysčiusi Rusijos 
demokratija vos išvengė tokio 
pat likimo. 

Referendumą laimėjo Jelci
nas, bet nelaimėjo jo politinę 
ateitį stiprinančia dauguma. 
Patyrę dalinį pralaimėjimą, 
Jelcino priešai pasiskelbė dabar 
dar aršiau prieš jį kovosią. Taip 
pat neaišku, kas gali įvykti 
rudenį, kai numatyti nauji 
parlamento rinkimai. 

Vadinasi, demokratija Rusijo
je dabar laikosi virš bedugnės, 
Jelcino pirštais užsikabinusi į 
uolos įskilą. Komunizmo ideolo
gijai subankrutavus ir neturint 
kito veiksmingo propagandos 
ginklo, alkis bei kiti trūkumai 
pasidarė labai parankios Jelcino 
priešų nuodingosios strėlės. 

Užėmusi vieną šeštadalį 
pasaulio ploto ir turėdama neiš
matuojamus plotus geriausios 
dirbamos žemės, Rusija nuo pat 
caro laikų nepajėgė išmaitinti 
savo žmonių. Septyniasdešimt 
metų stachanovietišku įnirtimu 
griautą ūkį ir protingiausiam 
genijui neįmanoma atstatyti per 
porą metų. Tačiau to nenori 
pripažinti užkietėję Jelcino prie
šai. Siekdami valdžios vairą vėl 
perimti į savo rankas, jie truk
do Jelcino pastangas ir stengia
si prieš jį nuteikti mažai galvo
jančią liaudį. O alkaną nesunku 
paveikti. 

Po Antrojo pasaulinio karo, 
susidūręs su pasauliniais mais
to t rūkumais , tuometinis 
Amerikos prezidentas Eisenho-
weris pareiškė: „Nors ir kažkaip 
mes demokratiją vertintumėm, 
ji mažai reikšminga tiems, 
kurių artimiausias rūpestis yra 
išsaugoti fizinę gyvybę. Alkiui 
ir badui siaučiant, maisto klau
simas alkaniems yra daug svar
besnis, negu politinės idėjos". 

Kad Rusija yra kraštas , 
kur iame nesunku keliems 
atskilėliams sukelti politinį 
sąmyšį ar net revoliuciją, 
aiškiai parodė „liaudies iš
vaduotojas" Leninas. Tiesa, ko
munizmo ideologijos tvirtovė su
griuvo, ir jos nemalonų tvaiką 
demokratiniai vėjai baigia 
išpūsti. Bet komunistų nukalti 
vandeniliniai ir ki t i karo 
ginklai tebėra nesunaikinti, o 
užkietėjusių politinių bei 
visokių laipsnių karinių nenuo
ramų, kurie tuos ginklus prieš 
Vakarus mielai panaudotų, dar 

KAROLIS MILKOVAITIS 

apstu. Tą aiškiai parodė gegužės 
pirmos priešjelcininės 
demonstracijos daugelyje Rusi
jos miestų, o ypač Maskvoje, kur 
jos pavirto riaušėmis. 

Tą pavojų gerai supratęs, 
demokratiškasis pasaulis šoko 
Jelciną gelbėti, paskirdami Ru
sijai keliasdešimt bilijonų dole
rių pašalpą. Bet ar tos pašalpos 
pakaks? 

Tokių faktų akivaizdoje kyla 
klausimai: a) ar ilgai Jelcinas 
išsilaikys prie valdžios vairo? b) 
Kokia Rusijos, o kartu ir Lietu
vos (o gal ir pasaulio) ateitis, 
jeigu Jelcinas būtų raudonųjų 
nušalintas? 

Į pirmą klausimą tik žynys 
galėtų tiksliai atsakyti. Apie 
ant rą dažnai skaitome ir 
pokalbiuose girdime būkš-
tavimus, kad Lietuvos laisvė 
dar vis pavojuje. Būkštavimas 
turi pateisinamą priežastį. Nuo 
seno Rusija godžiomis akimis 
žiūrėjo į Lietuvą <bei kitas Pa
baltijo šalis). Ir kiekviena pasi
taikiusia proga Lietuva buvo 
prieš savo valią pavergta. Ko
munistinės Sovietų Sąjungos 
valdovai, užmačių neslėpdami, 
atvirai Pabaltijį vadino savo 
krašto vakarine siena, o kai 
kurie aukšti karo vadai tą 
pareiškimą dar paryškino, 
Pabaltijį pavadindami ,,bu-
ferine zona" — zona priešo smū
giui „absorbuoti". Karo atveju 
su užpuolėju iš Vakarų, Pabalti-
jis taptų pirminiu kovos lauku, 

kuriame Rusijos ginkluotosios 
pajėgos sulaikytų priešą ir 
„ tėvynę gintų svetimoje 
žemėje". Galima drąsiai tvir
tinti, kad raudonieji Jelcino 
priešai tų užmačių neatsisakė 
ir, vėl atsistoję Rusijos valdžios 
priešakyje, siektų jas įgyven
dinti. Jeigu imtume pavyzdžiu 
serbų vedamą genocidinį karą 
prieš kitas buv. Jugoslavijos 
t a u t i n e s mažumas , ta i 
matytume, kad jokios pagalbos 
iš kitur nesusilauktumėm. Ser
bai išžudė apie 150,000 nekaltų 
žmonių, užgrobė plotus žemių, o 
Vakarai dar visi nežino ir 
nesusitaria, ką daryti. 

Kaip Jelciną bevertintumėm, 
bet šiuo metu jis yra mūsų 
viltis. Gorbačiovas, prieš per
versmą atsidūręs panašioje 
padėtyje, pareiškė: „Aš esu iki 
kelių įbridęs į žibalą, ir kiekvie
nas mano priešas rankoje laiko 
degtuką". Reikia manyti, kad ir 
Jelcinas negeriau jaučiasi. Su 
Jelcinu valdžioje Lietuva turi 
vilties, kad pavojus praeis. 
Jeigu jis būtų nušalintas, pa
dėtis pasikeistų mūsų nenaudai. 
Tą padėtį dar pasunkintų fak
tas, kad Lietuva dabar yra 
valdoma asmens, kuris kovoje 
už nepriklausomybę neparodė 
landsbergiško ryžto, o siūlė tar
t i s ir lenktis Gorbačiovo 
reikalavimams. 

Ne be reikalo prof. Kazys 
Pakštas kartą pasakė, kad 
Lietuva yra labai nedėkingame 
geopolitiniame žemės taške. 

Dana Kauniene. Lietuvių Vaikų Vilties Vilniaus Operacinės įsteigimo 
komisijos pirmininkė, ir Gražina Liautaud, Lietuvos Vaikų Vilties komiteto 
pirmininkė, su dr. John Lubicky, vyriausiu Shriners ligoninės chirurgu. Dr. 
J. Lubicky su bendradarbiais žada šį rudenį važiuoti į Lietuvą ir tenai daryti 
ortopedines operacijas, paruošti Lietuvos ortopedus ir toliau lengvesnio po
būdžio operacijų darymui ateityje. 

Šiuo laikotarpiu, tarp Kris
taus prisikėlimo ir jo dangun 
žengimo švenčių, Bažnyčia 
apmąsto, kaip prisikėlęs, gar
bingasis Kristus pasilieka su 
savo mokiniais ir sekėjais 
Šventosios Dvasios veikimu. 

Kaip šio sekmadienio evange
lija (Jono 14 :15-21) parodo, ben
dravimas su prisikėlusiuoju 
Kristumi pasidaro įmanomas 
per tikinčiųjų bendruomenę, ku
riai Kristus pažada šventąją 
Dvasią — Globėją. Bet tuo pačiu 
metu, kai Kristus žada ją 
atsiųsti, jis sako, kad jo mokinių 
— sekėjų bendruomenė jau ją ir 
turi: „Aš paprašysiu Tėvą, ir jis 
duos jums kitą Globėją, kuris 
liktų su jumis per amžius, — 
Tiesos Dvasią, kurios pasaulis 
neįstengia priimti, nes jos 
nemato ir nepažįsta. O jūs ją 
pažįstate, nes ji yra pas jus ir 
bus jumyse". 

Šiuos žodžius kalbėdamas, 
Kristus dar yra žemėje. Šie 
Kristaus žodžiai šv. Jono evan
gelijoje yra dalis ilgokų, vadi
namųjų Kristaus atsisveikini
mo kalbų paskutinės vakarie
nės metu. Tuose Kristaus žo
džiuose išryškėja ir Švč. Trejy
bės paslaptis. Kas myli vieną jos 
asmenį, myli ir pažįsta visus. 
Tad Kristus ramina jo netekti 
nenorinčius apaštalus: jiems pa
milus Kristų, juose apsigyveno 
ir Šv. Dvasia, o jos veikimu 
Kristus nepaliks jų vienų. 

Bet Kristus žada ją dar ir 
ypatingu būdu atsiųsti. Čia 
graikiškame originale yra pa
vartojamas žodis „paraklėtos" 
ten, kur mūsų vertime yra „Glo
bėjas". „Paraklėtos" apskritai 
1-ojo šimtmečio graikiškuose 
raštuose turi prasmę patarėjo 
teisme — to, kuris prieš teisėją 
gina kaltinamąjį. Naujajame 
Testamente , kalbant apie 
Šventąją Dvasią, šis žodis kar
tais išreiškia nusidėjėlio už
tarėją prieš Dievo teisingumą, 
bet dažniausiai, kaip ir šio 
sekmadienio evangelijoje — 
Kristaus sekėjui duodamą pata-
rėją-padėjėją prieš žemiškąsias 
galybes, norinčias jį ar ją pra
žudyti. 

Bet ryšys su Kristumi, su jo 
siunčiama Šventąją Dvasia ir su 
Tėvu priklauso nuo meilės — 
nuo darbais įgyvendintos mei
lės. Kaip girdime šio sekmadie
nio evangelijoje, to ryšio pa
grindas, tikslas ir laidas yra 
meilė, dėl kurios darome visa, 
ko Kristus iš mūsų nori. Tuo ne 
tik mes parodome meilę Kristui, 
bet dėl to ir jo Tėvas mus mylės, 

ir iš tos meilės atsiųs mums 
savo Dvasią, kuri mus gins, 
mums patars, mus globos. Meilė 
Kristui iš esmės nėra jausminis 
dalykas (nors meilės jausmai 
neretai atsiranda), o kylanti iš 
valios, noro patenkinti Dievo 
norus (įsakymus) dėl to, kad jį 
mylime. 

O tų meilės darbų vykdymas 
kartais gali pareikalauti ir 
didelės asmeniškos aukos. Ant
rajame skaitinyje iš Pirmojo 
Petro laiško (1 Pt 3:15-18) gir
dime ištrauką iš pamokslo ką 
tik pakrikštytiems krikščio
nims, kuriems gresia persekio
jimas. Čia naujakrikščiai yra ra
ginami „šventai sergėti savo 
širdyse Viešpatį Kristų", bet ir , 
būti „visuomet pasiruošus įtiki
namai atsakyti kiekvienam 
klausiančiam apie jumyse gy
venančią viltį". 

Mums Kristus yra duotas ne 
tik, kad jį sau turėtume, kaip 
mūsų privatų patarėją ir drau
gą, bet kad juo dalintumės su vi
sais, kurie jį atpažįsta mumyse. 
Krikščionybė nėra privati, už
dara religija, o į žmones rankas 
tiesianti, kviečianti religija. 
Krikščionybė yra žemėje gyve
nusio Jėzaus Kristaus misijos 
tęsimas šiandien per juo tikin
čiuosius, per kuriuos prisikėlęs 
Kristus veikia. 

Žinoma, privati religija, šir
dyje laikomas tikėjimas, yra sau
gesnis. Už jį niekas nepersekio
ja, nes jis niekieno nepaveikia, 
jis niekam netrukdo, jo niekas 
nemato ir dėl to niekam nepra
deda nerimti sąžinė, jei jie daro 
ką negero. Bet tai ne Kristaus 
religija, ne jo tikėjimas, ne už 
tokį tikėjimą jis buvo prikaltas 
prie kryžiaus ir ne dėl to jį 
Tėvas prikėlė. Kaip girdime šv. 
Petro laiške, ne ko kito gali tikė
tis ir naujai pakrikštyti Kris
taus sekėjai. Už tai Petras juos 
įspėja: „Bet tai (atsakyti, kai 
esate klausiami) darykite at
sargiai, turėdami gryną sąžinę, 
kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį 
Kristuje liktų sugėdinti". 

Ir tuomet Petras jiems paaiš
kina prasmę, kodėl verta 
galimus persekiojimus iškęsti: 
nes Kristus numirė, kad mus 
nuvestų pas Dievą. Kristus yra 
ne tik tas. kuris mus atpirko — 
nekaltasis mirdamas už kaltuo

sius — bet jis yra ir mums pa
vyzdys. Jis mirė vieną kartą, bet 
prisikėlė. Tą pažadėjo ir mums, 
juo sekantiems, kuriuose jo 
Dvasia gyvena. 

a.j.z. 

Lietuvos ambasados pastatas Bonoje, Vokietijoje. 
Nuotr. M. Šmitienės 
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tietis gali būti ramus. Policijai kaltininką pasisekė 
surasti. Šį sykį atsitiko vokietaitei. Ji vos begalėjo paei
ti ir susidūrė gatvėje su policija. Tą darė visiškai ne 
gydytojas, bet vokietis pabėgėlis. Jį paėmė, ir viskas 
nurimo. Mūsų didelė dorybė, kad mes mokam apie savo 
tamsias dėmes nekalbėti. Mums visiškai suprantama, 
jei žmogus nori atsistoti ant kojų ir pažiūrėti per kitų 
galvas tolyn. Mumyse gyvena Fausto dvasia ir daug 
daug vokiečių tyliai laukia geros dvasios, kuri ateis 
ir jį pakels viršum kitų. Aš nepažįstu nei jūsų tautos, 
nei jos dvasios, bet jeigu Tamsta esi jos reiškėjas, tai 
jūsų tauta yra dosnumo aristokratas, kuris .š-idalina 
ir nereikalauja už tą atlyginimo, o mūsiškė tu> didžiulę 
imlumo dovaną. Kuri geresnė, aš nežinau, bet jeigu pas 
jus ateitų Fausto dvasia ir jums padėtų po ko. u pasaulį, 
jūs nieko iš jo nemokėtumėte paimti, bet žiūrėtumėte, 
kam ko trūksta, visiems dalintumėte. k<>l pasi-
darytumet už visus neturtingesni ir tik vieno 
nenorėtumėt atiduoti, tai gero vardo. Ir gal net ne to, 
bet amžinai bijotumėt. kad kiti nepagalvotu, nad jūsų 
esate ne šventi, ne be nuodėmės. 

Nepagalvok Tamsta, kad noriu ką prikišt. Aš tik 
noriu pažinti man nepažįstamą tautą. Tikiu, kad 
turėsime progos giliau apie tą išsišnekėti. Tamsta juk 
tikrai kada atvažiuosi pas profesorių. Sakia- kad jis 
labai gailisi, kad neužėjai, ir sakiau, kad turi ką 
pasakyti, o gal atsiprašyti. Tai jo reikalas, ne mano, 
ir aš už jį nenoriu pasakoti. Aš nerasčiau net žodžių 

jį teisinti. Tegu ras tuos žodžius jis pats. Aš tik galiu 
pasakyti, kad po to pasikalbėjimo Tamstai paaiškėtų 
tas nuostabus miražas, kurį su tokia viltim norėjai 
pagauti. Tą pasakyti nesu jo įgaliota, bet rašau tik 
verčiama moteriškos širdies, kuri pilna užuojautos 
Tamstai". 

Iš karto norėjau sėsti ir akies mirksniu parašyti, kad 
tuoj atvažiuoju, bet kai paėmiau rašyti, susilaikiau. Ne
galėjau parašyti nei Miela Ponia, nei Miela Kaimyne. 
O jeigu ir būčiau parašęs, reikėjo pagalvoti, ką reikės 
rašyti toliau. 

Peržvelgiau abu laiškus ir išėjau į biblioteką. Gotiš
kas raštas nebebuvo toks šaltas ir formalus kaip iš kar
to, bet jame buvo pasakyta apie Tamstos dvasią, įsisė
dusią į kiekvieno vokiečio dūšią, ir aš panorau Faus
tą perskaityti dar kartą. Prasėdėjau dvi dienas ir pa
jutau, kad vokietė man akis atidarė. Ir koks naivus 
buvo tas daktaras, ir koks menkas tebuvo jo noras: su
grįžti į jaunystę. Šiandien milijonai vaikšto jaunų vyrų 
ir moterų ir ligi persisotinimo naudojasi tuo, ko Faus
tas taip troško, ir jokių tragedijų neatsitinka. Susi
tikimų su Margaritomis pilna jaukiuose butuose, pi
giuose perkimštų viešbučių kambariuose, geležinkelio 
stočių požemiuose, miesto griuvėsiuose ir lekiančiuose 
traukiniuose ant mažų aikštelių tarp dviejų vagonų. | 
Aną sykį Bremene pirmas įlindau į vagoną ir atsisė
dau kamputyje, o po dešimties minučių jau nebuvo nė 
kur kojos bepadėti. Tarp mano kojų įsispraudė aukšta 
liekna mergytė, kitų stumiama pasviro į mane ir atsi
rėmė į petį. Ji neatsiprašė, kad į mane remiasi, o aš 
nepakilau ir nepaprašiau atsisėsti. Dabar čia taip įpras
ta. Priešais ją stovėjo aukštas, dar kareiviškais dra
bužiais apsivilkęs, vyras ir minia juos suspaudė taip, 
kad mergaitė, norėdama negriūti, pirma laikė padėjusi 

galvą ant jo peties, paskui atsisėdo man ant kelių. Ir 
dabar ji neatsiprašė, tik pasuko galvą per petį ir 
pasakė: „Aš kitaip nebegaliu". „Prašau", atsakiau, 
„sėdėsim abu". Bet ji nieko neatsakė ir kalbėjosi su 
buvusiu kareiviu. „Daugiau nebegaliu, — kalbėjo 
kareivis. — Aš taip važiuoju nuo užvakar vakaro, nuo 
pat Rosenheimo ir visą laiką taip. Nė vieno kilometro 
negavau pasėdėti ir pats nebesuprantu, kaip galiu 
išlaikyti". 

„Ir toli važiuoji?" 
„I Kylį". 
„O tai dar toli. Bet namie pailsėsi už visus vargus". 
„Kad būtų namai. Mano Aukštojoj Silezijoj". 
„Tai pas gimines?" 
„Neturiu nė giminių. Mėginsiu kaip nors patekti 

į Daniją". 
„Ar tenai bus geriau?" 
„Ten galėsiu būti žmogum. Čia dvidešimt metų 

valdys okupantai, ir aš turėsiu tą daryti, ką jie norės. 
Aš neuždirbsiu daugiau, negu jie norės. Aš nepagalvo
siu kitaip, negu jie norės, o tenai dirbsiu ir būsiu žmo
gus. Šiandien dirbdamas aiškiai žinosiu, koks manęs 
rytojus laukia. Ne, tikram vokiečiui šiandien Vokie
tijoj vietos tikrai nėra. Pamėginsiu ją surasti kitur". 

„Tai skubėti visiškai neturi kur". 
„O ne! Bet juo greičiau gausiu patogiai išsimiegoti, 

juo bus geriau". 
„Žinai, ką pasakysiu, — mergaitė patylėjusi pasako. 

— Gali sustoti pas mane, išsimiegoti ir pailsėti. Mūsų 
ūkis visiškai netoli. Brolis dingo vandenyne, tai ir 
gyvename tik tėvas ir aš. Pavalgysi ir pailsėsi. Mano 
tėvas labai geras žmogus. Galėsi pagyventi, nors ir sa
vaitę, nors ir dvi. Danija nepabėgs". 

(Bus daugiau) 

» 
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HORIZONTAI 
LIŪDNAS SKAMBUTIS 

LIGONINĖS PALATOJE 
Taipjau atsitiko, kad, sugrį

žus į Čikagą ir čia nei metų ne
pagyvenus, vėl teko atsigulti į 
ligoninę. Šį kartą gan rimtai 
operacijai. Porai dienų praėjus 
ir nekant r ia i tebelaukiant 
pataloginių rezultatų, kurie, 
kaip vėliau pasirodė, žymiai 
rimtesni, negu buvo tikėtasi, su
skambėjo telefonas. Žmona 
pranešė tik ką gautą iš Va
šingtono žinią, kad šiandien, 
gegužės 6 d., San Francisco 
mieste mirė buvusi vašingtonie-
tė ir mūsų kaimynė Margarita 
Samatienė. Nuo 1980 iki 1988 
ji ėjo Vliko-Eltos įstaigos 
Vašingtone vedėjos pareigas, o 
nuo 1988 iki 1991 m. birželio 30 
d. buvo Lietuvos pasiuntinybės, 
būsimosios ambasados, raštinės 
vedėja. Kai 1951 m. vasario 16 
d. Amerikos Balsas pradėjo ra
dijo bangomis transliuoti lietu
viškas programas į Lietuvą, 
kurį laiką dirbo šioje įstaigoje 
New Yorke. Praėjusių metų 
rudenį patyrusi, kad serga 
nepagydoma liga, M. Samatienė 
persikėlė pas savo dukrą į San 
Francisco miestą, Kalifornijioje, 
spalio 16 d. Lietuvos amba
sadoje Vašingtone, D. ir St. 
Lozoraičiams suruošus išleis
tuves, dalyvaujant apie 70 
artimiausių jos draugų. Kai 
1992 m. lapkričio 24 d. M. 
Samatienė minėjo savo amžiaus 
75 m. sukaktį, manęs paprašė, 
kad jos mirties atveju parašy
čiau nekrologą. Dabar šį pažadą 
s tengiuosi įvykdyti , gerai 

suprasdamas, jog pareiga, 
atsižvelgus į šiandieninį mano 
sveikatos stovį, bus t ikrai 
nelengva. 

Margarita Staknytė Sama
tienė gimė 1917.11.24 Bloom-
fielde, New Jersey valstijoje. 
1922 m. tėvai parsivežė ją į 
Lietuvą, kur mokėsi Palangoje 
ir Šv. Kazimiero gimnazijoje 
Kaune. Raud. armijai grįžtant, 
pasitraukė į Vakarus ir jau 
1947 m. kaip Amerikos pilietė, 
ištekėjusi už Stepo Samato, at
vyko į savo gimtąjį kraštą. Apsi
gyveno New Yorko apylinkėse, 
kur 4 metus dirbo NCWC įstai
goje, rūpindamasi naujai 
atvykusių lietuvių pabėgėlių 
įkurdinimu šiame krašte. Po to 
kurį laiką padirbėjusi Amerikos 
Balse, perėjo dirbti į banką, visa 
širdimi įsitraukdama į Lietuvių 
Moterų klubų federacijos veiklą, 
trejus metus būdama organiza
cijos pirmininke ir atsto
vaudama lietuvėms moterims 
įvairiuose tarptautiniuose 
suvažiavimuose. 

Pirmą kartą su Margarita 
supažindino jos vyras Stepas, 
skaitytojams pažįstamas iš V. 
Ramojaus „Lenktynės su šė
tonu" bei M. Katiliškio „Išėju
siems negrįžti" knygų, bene 
1949 m. New Yorko apylinkėse. 
Tačiau kai 1980 m. Margarita 
iš New Yorko persikėlė į 
Vašingtoną ir apsigyveno mūsų 
kaimynystėje Cleveland Park 
rajone esančioje Connecticut 
gatvėje, ilgainiui tapom ne tik 

kaimynai, bet ir artimi draugai. 
Čia ji per 8 metus savo jėgas ir 
talentą paskyrė Vliko-Eltos 
įstaigai, šventai tikėdama, kad 
ir ji atiduoda cavo dalį grei
tesniam Lietuvos išlaisvinimui. 
1987 m. per Tautos Fondą M. 
Samatienė paaukojo 10,000 dol. 
įtaisyti Vliko-Eltos įstaigoje mo
dernius aparatus — kompiuterį 
ir faksą. 

Viena proga Vlikui priklau
sančios žinomos lietuvių orga
nizacijos biuletenyje buvo 
rašyta, kad viena iš tylių ir 
nepakeičiamų darbininkių yra 
Vliko įstaigos vedėja Margarita 
Samatienė. „Jos patirtis ir lais
vas lietuvių ir anglų kalbų 
žinojimas yra neįkainojamos 
vertės VLIK'ui, o tuo pačiu ir 
Lietuvos laisvinimo reikalams... 
Neveltui Lietuvių Krikščionių 
Demokratų sąjungos suvažia
vime Čikagoje 1983 m. gegužės 
mėn. girdėjosi daug balsų, kad 
ar. Kazys Bobelis yra Vliko 
galva, o ponia Margarita Sama
tienė yra Vliko širdis..." 
Tačiau netrukus M. Sama

tienė viena pirmųjų aiškiai 
pamatė ir įsitikino, koks iš 
tikrųjų žmogus yra dr. K. 
Bobelis ir, pasitraukus iš Eltos 
įstaigos vedėjos pareigų, visai 
nutraukė bet kokį ryšį su 
tuometiniu Vliko pirmininku. 
Po kelerių metų tą patį padarė 
kitas Vliko valdybos narys, 
buvęs nepalaužiamas Vliko 
rėmėjas, žurn. J. Vitėnas. 

M. Samatienei perėjus dirbti 
į tuometinę Lietuvos pasiun
tinybę Vašingtone, netrukus 
Lietuvoje prasidėjo tautos 
atgimimo laikotarpis, o su 
atgimimu ir vis įtemptesnis dar
bas pasiuntinybėje, kai per 50 
metų užmirštos Lietuvos pra
dėjo ieškoti JAV bei pasaulio 
žurnalistai, televizijos stotys, 
kai čia vienas po kito iš Lietu
vos pradėjo lankytis žymesnieji 
atgimimo veikėjai. 

Čia bedirbdama su kitais 

l i e tuv ia i s , M. Samat ienė 
sulaukė ir istorinės 1990 m. 
kovo 11 d., t.y. Lietuvos Nepri
k lausomybės a ts ta tymo 
paskelbimo, kai pasiuntinybės 
j au nebegalėjo aptarnauti dvi 
turimos telefono Unijos, kai tek
davo atsakyti mažiausiai šimtą 

j skambinimų per dieną. Kadan
gi tais laikais St. Lozoraitis dar 
ėjo ir Lietuvos atstovo prie Šv. 
Sosto pareigas, tai Vašingtone 
didelę naštos dalį teko prisiimti 
M. Samatienei su viena kita 
talkininke. Šia proga tenka 
prisiminti ir tai. kad M. Sama-
tienės tėvas Antanas Staknys 
buvo vienas iš tų delegatų, 
vykusių 1918 m. pas JAV prezi
dentą Wilsoną prašyti Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo. 

1991 m. birželio mėn. M. 
Samatienė, pajutusi sveikatos 
nuovargį, nes gal jau jautė ir įsi
gal inčio vėžio pasekmes, 
paprašė Lietuvos atstovą atleis
t i ją iš einamųjų pareigų. 
1991.06.29 data St. Lozoraitis 
parašė jai laišką, kurio dalį čia 
cituoju: „Tamstai baigiant savo 
darbą Lietuvos pasiuntinybėje 
Vašingtone, jaučiu pareigą iš
reikšti gilią padėką už visa tai, 
ką Tamsta atlikai ne tiktai 
įstaigos, bet ir mūsų krašto la
bui... J au prieš metus Tamsta 
buvai pareiškusi norą pasi
t raukt i iš darbo ir, tiktai man 
prašant, pasilikai savo vietoje 
labai svarbiu istoriniu momen
tu.. ." 

O 1992 m. spalio 16 d. Lietu
vos ambasados rūmuose St. 
Lozoraitis su žmona savo talki
ninkei M. Samatienei tuo metu, 
kada ji buvo nepaprastai rei
kalinga, persikeliant iš rytinio 
JAV pakraščio prie Ramiojo 
vandenyno vienos iš savo dukrų 
globoje praleisti skaudžios ligos 
trumpinamo gyvenimo pasku
tines dienas, suruošė deramas 
išleistuves. Po to jau su San 
Francisco gyvenančia M. Sama

tienė teko keletą kartų pasi
kalbėti telefonu. Iki paskutinės 
gyvenimo akimirkos skaitė jos 
prenumeruojamą dienraštį 
„Draugą" ir pasiliko tvirta bei 
įsitikinusi Lietuvos ambasado
riaus St. Lozoraičio gerbėja, jau 
niekad gero žodžio nebesuradusi 
buvusiam Vliko pirmininkui, 
ką dabar rodo tautos ir išeivijos 
daugumos nuotaikos. 

Ji buvo pašarvota Shaw-
Buyus laidotuvių namuose, 
Kearny, N.J., kur įvyko atsi
sveikinimas gegužės 10 d., 7 v.v. 
šv. Mišios buvo aukojamos 
gegužės 11 d., 10 vai. ryto 
Sopulingosios Dievo Motinos 

bažnyčioje, Kearny lietuviškoje 
parapijoje. M. Samatienė palai
dota Plainfield mieste, New 
Jersey valstijoje, šalia 1962 m. 
mirusio jos vyro Įeit. Stepo 
Samato. 

Tai tokią žinią gegužės 6 d. 
atnešė liūdnas skambutis Mer-
cy ligoninės 811-oje palatoje. 

VI. R. 

• Šeštadienio, gegužės 8 d. 
„Horizontuose" pažymėta, kad 
,,Normos" spektaklį stebėjo apie 
2,500 žmonių". Iš tikrųjų salėje 
buvo susirinkę 2,000 žiūrovų, 
todėl skaičių patiksliname. 

TELEFONŲ STOTYS 
KAIMUI 

Vals tybinė skaičiavimo 
mašinų gamykla „Vilniaus 
Sigma" kartu su specialistais 
sukūrė ir pradeda gaminti tele
fono stotis kaimui. Buvusioje 
Sovietų sąjungos teritorijoje šios 
stotys neturi konkurentų. Vieno 
numerio kaina — apie 25 JAV 
doleriai, tai 10 kartų mažiau nei 
užsienietiškų gaminių. Lietu
voje tokios stotys jau įrengtos 
Joniškyje ir Pakruojyje. Daug 
užsakymų gauta iš Rusijos, 
Ukrainos, Moldovos. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
•439 S. KEDZSK AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (700) 422-3163 

1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS 

# 602 Birželio 13—28 
# 603 Liepos 10—22 
# 604 Rugpjūčio 8—23 
# 605 Rugsėjo 1—15 
# 606 Birželio 22—Liepos 7 
# 607 Liepos 10—18 
# 606 Rugpjūčio 1—12 
# 609 Rugsėjo 18—27 

Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Frankfurtas 
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga. 
Havajai — 4 salos 
San Francisco, Hollyvvood, Los Angeles, San Diego 
Alaska — 7 dienos laivu ir 3 dienos autobusu 

Viena, Praha, Budapeštas 

GRUPINIAI SKRYDŽIAI: 

IŠSKRIDIMAI 

Geg. 3, 6, 10, 17, 24, 31 
Birž. 7, 14, 21,28 
Liepos 5, 12, 19, 26 
Rugp. 2, 9, 16, 23, 30 
Rūgs. 6, 13, 20, 27 
Spalio 4, 11 

GRĮŽIMAI 

Geg. 7, 14,21, 28 
Birž. 4, 11, 18, 25 
Liepos 2, 9, 16, 23, 30 
Rugpj. 6, 13, 20, 27 
Rūgs. 3, 10, 17, 24 
Spalio 1, 8, 15, 22 

Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo 
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai 
dienai arba ilgesniam laikui. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE, 
0439 S. KEDZIE AVE., EVERGREEN PARK, IL 60642. Tol. 706-422-3000. F«x # 706-422-3163 

* KAS YRA TAS KONGRESAS? Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas (PLJK) yra 
suvažiavimas, skirias lietuviškam jaunimui iš įvairių kraštų. 1994 m. PLJK supažindins 
atstovus bei dalyvius su Rytų ir Vakarų Europos lietuviško jaunimo būdais, 
papročiais ir naujomis gyvenimo sąlygomis. 

f KAS GAIl DALYVUATI KONGRESE? lietuvių kilmės 
jaunimas tarp 18 ir 35 metų, susidomėję dalyviai bei kviesti svečiai. 

C KADA VYKS KONGRESAS? Nuo 1994 m. liepos mėnesio 12 d. 
iki liepos mėn. 31d. PLJ Kongreso programa Lietuvoje prasidės Vilniuje 
dieną po "Lietuvos Dainų Šventės" užbaigimo. 

% KUR KONGRESO ATSTOVAI ir DALYVIAI KELIAUS? 
PLJK prasidės Vilniuje, ir tęsime kelionę laivu iš Klaipėdos uosto. Plauksime į Rygą, 
Taliną ir Stokholmą. Iš Stokholmo skrisime j Londoną. Po pradinių iškilmių 
"Strawberry Hill" PLJK atstovai liks dalyvauti Studijų dienose, o dalvviai galės 
pakeliauti po Didžiąją Britaniją. PLJ Kongreso baigminės iškilmės vyks Londone. 
f KODĖL DALYVAUTI PLJK? Jau 25 metai, 

kai Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresai sudaro 
progą lietuvių kilmės jaunimui susitikti, 
susipažinti, susidraugauti, dalyvauti 
{domiose programose, išklausyti 
įdomių svarsty bų jaunimui svarbiomis 
temomis ir stipriau pasijusti 
vienos tautos vaikais. 

P A Š A U L IO 
Nors ir daug gimtinių, L I E T U V I U 

J A U N I M O 
mūsų Tėvynė yra viena! S Ą J U N G A 

PUS 

TAIP! Aš norėčiau gauti daugiau informacijų apie ateinantį Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, kuris įvyks Europoje ir .Anglijoje (1994m. liepos mėn.). 

PAVARDE 
VARDAS 

SIUNTIMO 
ADRESAS 

MIESTAS 
VALSTUA 

TELEFONO NR / ap / PAŠTO KOOAS 

GIMIMO DATA 

Ji 

PASAULIO 
LIETUVIU 

BENDRUOMENE 

w 0 R L D 
LITHUANIAN 
Y 0 U T H 
ASSOCIATION 

Daug Gimtinių, 
Tėvynė -Viena! 

Ar susipažinęs/usi su Pasaulio 
Lietuviu, Jaunimo Sąjunga? 

TQN!J 
Ar dalyvaves'usi Pasaulio 
Lietuviu Jaunimo Kongrese? 

Ar dalyvausite "Lietuvos Dainų 
Šventėje" Vilniuje 
(1994.VII.7-10)? T 3 NQ 
Ar aplankęs/IUSI Lietuvą? 

TQ NQ 
Jei taip. kuriais metais? 

TQ NQ j ^ taip kuriais metais7 

1994 m liepos men. aš būsiu: 
Studentas/Studente Q 

Dirbsiu Q 
Ar esate Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos narys/e? TQ NQ 
Jei taip. kur priklausote? 

Užpildytą anketą prašome siųsti šiuo adresu: 
PASAULIO LIETUVI U JAUNIMO SĄJUNGA 

ATTN: PLJKInfo, P.O.Box 2812, Springfield, Vrrginia 22152-0812 
Pirmieji sugrąžinę išpildytas anketas, pirmieji gaus PLJK registracijos informaciją. 

Kongreso programa gali keistis be išankstinio pranešimo. 
PLJS yra ne pelno siekianti organizacija Aukos yra mielai priimamos 

« 



AKADEMINĖS 
PROŠVAISTĖS 

R«d. Vida Brazaitytė, tel. (708) 598-8331 

DAUG GIMTINIŲ, 
TĖVYNĖ - VIENA! 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjunga, vadovaujama Pauliaus 
Mickaus, sparčiai ruošiasi VIII 
Pasaul io Lietuvių Jaun imo 
Kongresui, 1994 m. vasarą 
įvyksiančiam Europoje. PLJS 
paruošė žiniaraštį, kur iame 
pate ik ta bendra informacija 
apie kongresą, ta ip pat yra ir 
t rumpas klausimų lapas, kurį 
reikia greitai išsiųsti PLJS-gai, 
kad j aun imas galėtų gauti 
kongreso registracijos informa
ciją. 

N e g a v u s i e m s ž in iarašč io 
pateikiame jo tekstą. 

• 

Kas y r a tas kongresas? 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas (PLJK) yra suvažia
v imas , sk i r tas l ie tuviškam 
jaunimui iš įvairių kraštų. 1994 
m. PLJK supažindins atstovus 
bei dalyvius su Rytų ir Vakarų 
Europos l ietuviško jaunimo 
būdais, papročiais ir naujomis 
gyvenimo sąlygomis. 

Kas gali dalyvauti 
kongrese? 

Lietuvių kilmės jaunimas, 
tarp 18 ir 35 metų amžiaus, 
susidomėję dalyviai bei kviesti 
svečiai. 

Kada vyks kongresas? 

Nuo 1994 m. liepos mėnesio 
12 dienos iki liepos mėnesio 31 
dienos. PLJ Kongreso programa 
Lietuvoje prasidės Vilniuje, po 
Lietuvos Dainų šventės užbai
gimo. 

Kur Kongreso atstovai ir 
dalyviai keliaus? 

P L J K p ra s idė s Vilniuje . 
Tęsime kelionę laivu iš Klaipė
dos uosto. Plauksime į Rygą, 
Taliną, Stokholmą. Iš Stokhol
mo skrisime į Londoną. Po pra-

KREIPIMASIS I 
LIETUVAITĘ STUDENTĘ, 

KURIOS PAŠAUKIMAS 
LINKĘS MAŽOJO VAIKO 

AUKLĖJIMUI 

Ar yra ke l i as moksle — 
auklėj ime (educat ion) , kur 
vaikas yra patenkintas , gali 
mokytis, džiaugsmingai susi
kaupęs, be jokių atpildų, įsi
gydamas pasitikėjimą ir pagar
bą sau ir kitiems?! 

Amerikoje yra daugiau negu 
5,000 tokių Montessori iki
mokyklinio amžiaus mokyklė
lių. Tarp jų mes, lietuviai, di
džiuojamės, turėdami dvi Mon
tessori mokyklėles, įsteigtas 
Amerikos lietuvių Montessori 
draugijos, kur lietuvių kalba, 
lietuviška kultūra ir asmenybės 
ugdymas yra įsisavinami su 
džiaugsmu ir meile. 

Šias dvi mokyklėles — Kriau-
čel iūnų vardo namel ius ir 
„Žiburėlį" lanko daugiausiai 
antros kartos lietuviukai, išei
vių tėvų vaikai (daugelis tėvelių 
patys yra buvę vaikų namelių 
mokiniai). Vaiheiai' auga, jų 
būrys didėja, reikia jaunų, ateitį 
p r a m a t a n č i ų , l i e tuv i ška i 
kalbančių Montessori mokytojų. 
ALM draugija kreipiasi į jauną 
studentę lietuvaitę, kviesdama 
sus idomėt i mon teso r in iu 
auklėjimu ir jį pasirinkti, kaip 
ateities profesiją. 

Informacijai skambinkit M. 
Kucinienei, tel. 708-964-4580. 

dinių iškilmių , ,Strawberry 
Hill" PLJK atstovai liks daly
vauti studijų dienose, o dalyviai 
galės pakeliauti po Didžiąją Bri
taniją. PLJ Kongreso baigminės 
iškilmės vyks Londone. 

Kodėl turėtumėm 
dalyvauti PLJK? 

Jau 25-ri metai, kai Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresai 
sudaro progą lietuvių ki lmės 
jaunimui susitikti , susipažinti, 
susidraugauti , dalyvauti įdo
miose programose, išklausyti 
įdomių svars tybų j a u n i m u i 
svarbiomis temomis ir st ipriau 
pasijusti vienos tautos vaikais. 
Nors ir daug g imtinių , m ū s ų 
T ė v y n ė y r a v iena! 

Norėdami gauti daugiau in
formacijų apie ateinantį Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresą, 
a t s i ų s k i t e šią informaci ją 
Pasaul io Lie tuvių J a u n i m o 
sąjungai: 

1. vardą, pavardę 
2. adresą 
3. telefoną 
4. gimimo datą 

A t s a k y k i t e į š iuos 
k l a u s i m u s : 

A. Ar susipažinęs/usi su Pa
sau l io L i e t u v i ų J a u n i m o 
sąjunga? 

b. Ar dalyvausite Dainų šven
tėje Vilniuje 1994 m. liepos 7-10 
dienomis? 

c. 1994 m. vasarą aš būsiu: 

1. s tudentas 's tudentė 
2. dirbsiu 
d. Ar dalyvavęs/usi Pasaul io 

Lietuvių Jaun imo Kongrese? 
Jei taip, kuriais metais? 

e. Ar aplankęs/usi Lietuvą? 
Jei taip, kuriais metais? 

f. Ar esate Lietuvių J aun imo 
sąjungos narys/narė? Jei ta ip, 
kur priklausote? 

Šią informaci ją s i ų s t i : 
Pasaul io Lietuvių J a u n i m o 
sąjungai; ATTN: PLJK Info, 
P.O. Box 2812, Springfield, VA 
22152-0812. 

PLJ S-gos v a l d y b a 
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„ATSITIKIMAS, VĖL!" DAINAVOJE 

.Grandies" jauniai repeticijoje. 

I TĖVŲ ŠALĮ... 
Pučia pavasario vėjas, sklaido 

pranašautos audros debesis, 
lanksto Lietuvių centro sprogs
tanč ių medžių šakas , o iš 
mašinų lipančius — pastūmėja 
durų link. 

Centro koridoriuje renkasi 
svečiai, sukiojasi tautiniais dra
bužiais pasipuošęs jaunimas, 
girdisi muzikos garsai . 

Įžengus salėn, a n t baltai pa
dengtų stalų žydi pavasario 
gėlių puokštės. Sienas puošia 
taut inių motyvų didžiulės juos
tos, primenančios pernai vasa
ros tautinių šokių šventę. 

Prie stalų susėda svečiai, var
to dailiai Vidos Brazai tytės pa
ruoš t ą s k e l b i m ų k n y g e l ę , 
programą. 

Pritemdomos šviesos, apšvie
čiamas salės centras , įžygiuoja 
ir išsikrikiuoja jaunimo tautinio 
ansamblio . .Grandis" šokėjai. 
Prasideda , ,Grandies" vakaras . 

Prie garsintuvo prieina aukš
t a s , g e l t o n p l a u k i s M a r i u s 
Polikaitis. Sveikina susirinku
siuosius, supažindina su globos 
ir lėšų telkimo komitetu, šio 
vakaro rengėjais: Alicija Brazai-
t i e n e . Angele Gecevič iene , 
Milda J akš t i ene ir Violeta 
Mikaitiene: ilgamečiais „Gran
dies" globėjais dr. Leonu ir 
Irena Kriaučeliūnais; prel. Juo
zu Prunskiu, dalyvavusiu ir 
aprašiusiu kiekvieną ligšiol 
ruoštą „Grandies" vakarą; JAV 
LB Švietimo tarybos pirmi
ninke Regina Kučiene, su ku
rios pagalba buvo paruošta šio 
vakaro skelbimų knygelė, pro
g r a m a . V i s i e m s g a r b ė s 
svečiams grandiečiai įteikia 
puokštes gėlių, padėkoja už 
atsilankymą, teikiamą paramą, 
pagalbą. Kun. Antanas Saulai-

„ Grandies" tradiciniame vakare Karo! 
Polikaitis ir Dainius Brazaitis 

is Bukauskas. Marius Tijūnėlis, Manus 
.Aštuonytį". 

t is , S J , „Grandies ' dvasios 
vadovas, sukalba maldą; svečiai 
vaišinasi Aldonos Soliūnienės 
paruošta vakariene. 

Siurbčiojant kava, gardžiuo-
jant is grandiečių mamų pa
ruoštais saldumynais, pasigirs
ta muzikos garsai, prasideda 
programa. 

Programoje — 14 šokių pynė, 
at l iekama „Grandies" studentų 
ir jaunių ratelių. Šokiai įvairūs, 
kai kur ie net niekur, bent susi
rinkusiems svečiams, nematyti. 

G r a k š t u s i s merga ič ių 
šokamas „Per girią, girelę" su
kviečia „Subatėlėn" bernelius. 
Džiūgauja „Jaunystės šokis". 
Vyrų šokį „Mikitą" seka mer
ginų „Mikit ienė". Linksminasi 
jaunimas, šokdamas „Žolynėlį", 
pokštauja vyrai , viliodami mer-
gėlę „Dar ne tavo valia" jude
siais. J aun ių ratelio „Landy-
t i n į " sušokus , š o k a m a s 
studentų „Malūnėlis", „Porelės 
po lku tė" . Rimtąjį . .Leliūnų 
kadrilių" seka linksmas „Vaka
ruškos" šokis. Įspūdingas mer
ginų „Tolkašokis" jungiasi su 
sudėtingu „Aštuonyčiu". Pro
grama baigiasi studentų ratelio 
šokamu „Parovėjos sukt in iu" , 
į t rauk ianč iu baigmėn visus 
„ G r a n d i e s " dviejų r a t e l i ų 
šokėjus. 

Spindi įkaitę, prakaituoti šo
kėjų veidai. Aiškiai matomas 
d a i l i a i a t l ik tos p r o g r a m o s 
džiaugsmas. 

Šokėjai Dainius Brazait is ir 
Audra Prialgauskaitė supažin
dina su šokių mokytojomis: 
Dalia Bilaišyte. Violeta Fa 
bianovich, Reda Pliūriene ir 
Vida Brazaitytė: dėkoja akor
deonistams Audriui, Mariui ir 
Dariui Polikaičiams. 

Iškviečiama ..Grandies" an
samblio vadove Irena Smie-
liauskienė, ansambliui vado
v a u j a n t i 27-nus m e t u s . I. 
Smieliauskiene savo kalboje iš
ryškino „Grand.es" istorinius 
bruožus; džiaugė-, šokėjų ištver
me ir kar tu su Irena Kriauče-
l iūniene. pirmąja „Grand ies" 
globos komiteto p i rmin inke 
į te ikė šokėjams, šokus i ems 
p e n k e r i u s metus, t r ad i c in į 
„Grandies" penkmečio ženk 
l iuką-sagutę . Pr iminė daly
viams, kad šio vakaro t iks las 
yra ne tik parodyti „Grandies" 
jaunimo pasiekimus, kar tu su 
lietuviškąja v.Miomene pasi
d ž i a u g t i ansambl io gyvas 
t ingumu, ir tuo pačiu ir sutelkti 
lėšas 1994 m > p o s mėn. išvy
kai į Lietuvoje ruošiamą XIV 
Dainų šventę Todėl šio vakaro 
tema ir yra ..I tėvų šalį"...". 
Linkėjo šokėjams ir mokytojoms 
..Sukti ratel) j v -as puses; tegu 
vėjas neša per marias" . 

Tautinių šok vienetų išei
vijoje daug. Tačiau r e t a s gyvuo
ja 29-rius metu- puoselėdamas 
ne t ik taut in: šokį, bet ir 
lietuviškąjį žodi — l iaudies 
dainas , tautodailę, tradicijas. 

Irenos Smiehauskienės pasi 
šventimas lietu\ iškosios dvasios 
j a u n i m u i j kvep imo d a r b e . 

ryškiai ma tomas tau t in ių dra
bužių suder in ime, „Mikitos" 
lazdų tau t in iuose drožiniuose, 
par inktųjų parodomųjų šokių 
žingsniuose. Jos įdėtų ilgų metų 
rezu l t a tas — kiekvieno šokėjo 
veidas, ku r i ame aiškiai švyti 
meilė a tg imstančia i tėvynei. 

Iki vėlyvo balandžio 24 dienos 
v a k a r o a idė jo A l g i m a n t o 
B a r n i š k i o o r k e s t r o šokių 
muzika , l inksminosi svečiai, 
pū tė pavasar io vėjas, stipriais 
p i r š t a i s nešdamas „Grandį" 
Lietuvos link. 

J ū r a t ė B u d r i e n ė 

Detroito akademikai skautai 
ir studentai ateitininkai yra la
bai užsiėmę. Jie vis suka ir suka 
ga lvas , ka ip l ie tuviškąj į 
jaunimą, priklausantį įvairioms 
lietuviškoms organizacijoms, 
suburti į vieną vietą, kad visi 
galėtų dirbti, sportuoti, šokti ir 
bendrai pasilinksminti kartu. 

Pirmą tokį subuvimą detroi-
tiškiai suruošė vasario 19-21 
dienomis Dainavos stovykloje, 
Michigan valstijoje. Nors oras 
buvo šaltas, o žemę dengė snie
gas, 44 lietuviai jaunuoliai iš 
JAV ir Kanados didmiesčių 
susirinko „Atsitikime" 'šio ren
ginio p a v a d i n i m a s t i k ra i 
unikalus!). Jaunimas diskutavo 
Lietuvos praeitį, dabartį ir atei
tį, kokia išeivijos nuomonė apie 
Lietuvą — žiūrėjo įvairius 
filmus šiomis temomis. 

Vytas Ciuplinskas paruošė la
bai fantastišką programą apie 
Lietuvą, suskirstytą į tris dalis; 
„Legendų Lietuva" (išlikusios 
pilys, griuvėsiai), „Tėvelių 
L ie tuva" (kokią pr is imena 
mūsų tėveliai) ir „Modernioji 
Lietuva" (kokios nesitikėjome). 

Savaitgalio metu vyko ir 
„broomball" turnyras . Buvo 
progos čiuožti ir žaisti ledo 
ritulį. Jaunimas gardžiavosi 
koldūnais (jų pačių padarytais) 

ir ki tais skaniais pat iekalais . 
Dalyviai išvažiavo iš Dainavos 
su gražiausiais įspūdžiais ir ža
dėjo vėl susitikti panašiame su
važiavime. 

Detroito akademikai skauta i 
ir studentai atei t ininkai , ne
galėdami nusėdėti vietoje, su
p lanavo „Ats i t ik imą, vėl !" 
Kviečia visą JAV ir Kanados 
j aun imą sus i r ink t i gražioje 
Dainavos gamtoje birželio 4-6 
d i enomis . Diskus i jose b u s 
kalbama apie išeivijos organiza
cijų veiklą, Lietuvai atgavus 
nepr ik lausomybę (kiekvieno 
miesto organizacijų nariai turės 
padaryti pranešimą). Pagrin
dinė suvaž iav imo t e m a — 
Joninės. Su Joninių papročiais 
supažindins Dana Petrusevičiū-
tė. Kursime Joninių laužą, puo
tausime. Laura Gražulytė pra
ves tinklinio (smėlyje) turnyrą. 
Vytas Ciuplinskas ir Paul ius 
J u r g u t i s s u k s fi lmą (visi 
suvažiavimo dalyvia i t u r ė s 
dalyvauti!). Jus klausiate: „Ko
dėl atvažiuoti?" — Bus ypa
tinga!!! 

„Atsitikimo, vėl!" mokestis — 
35 amerikietiški doleriai. Užsi
registruokite: ŽALIA ŽUVIS, 
P.O. Box 247, Northville, MI 
48126. Dėl tolimesnės informa
cijos ir registracijos kreiptis į 
Edvardą Stanulį 'Toronte), tel. 
416J-231-4937, Paulių Ju rgu t į 
'Detroite), tel. 313-553-4428, 
Vaivą Vaišnytę (Čikagoje), tel. 
312-975-8459 arba Vytą Ru
g ien ių (Los Ange l e s ) , t e l . 
310-475-2142. 

Iki pasimatymo Dainavoje!!! 

..Atsitikimo" Dainavoje „Broomball" turnyro laimėtojai: Ričardas Kalendra-
Torontoas, Vytas Viskanta — Detroitas. Auksė Bankaitytė — Clevelandas 
ir Viktoras Memenąs — Detroitas. 

V E L Y K I N I A I ŠOKIAI 

Čikagos s tudentų ateitininkų 
d raugovės ruošt i t radiciniai 
velykinia i šokiai įvyko Velykų 
sekmadienį , balandžio 11 d.. 
L i e t u v i ų c e n t r o p a t a l p o s e , 
Lemonte . Pasisotinęs mamyčių 
bei močiučių pagaminta is ska
nia is švent i ška is pusryčiais ir 
p ie tumis , l ie tuviškas jaunimas 
buvo pasiryžęs linksmai praleis
ti v a k a r ą . Svečiai žavėjosi 
nepapras tomis dekoracijomis. 
Mažos, blizgančios švieselės 
spindėjo apl ink visą salę, o 
„ l a se r " spinduliai bei rūką 
ke l ian t i a p a r a t ū r a teikė daug 
įva i rumo bei naujoviškumo. 
Prie įėjimo buvo išdalintos tam

soje žibančios apyrankės. Lietu
viškoje visuomenėje negirdėtas 
ir nematytas penkių asmenų 
orkestras „Out of Control" labai 
patenkino svečius, nes grojo 
populiarią šokių muziką. Prisi
šokęs jaunimas keliavo j namus 
pasilsėti ir pasiruošti atei
nančiai darbo savaitei. 

Čikagos studentų ateitininkų 
draugovės valdyba dėkinga 
Lietuvių centro vadovybei už 
šiltą pastogę ir visokeriopa 
pagalbą. Taip pat dėkojame 
draugovės nariams ir jų drau
gams, kurie darbščiai ir malo
niai prisidėjo prie salės puošimo 
ir b e n d r a i šokių vaka ro 
pasisekimo. 

Mar ius Pol ikai t is 

SVEČIAVOSI 
„ G R A N D I N Ė L Ė " 

Š. m. gegužės 1 dieną Cleve-
lande tautinių šokių šokėjų an
samblis „Grandinėlė" atl iko 
koncertą Lietuvių centre, Le
monte. Programa, kurią sudarė 
aštuoniolika šokių, buvo įdomi 
ir įvairi. „Grandinėlę" , šven
čiančią keturiasdešimties metų 
sukaktį , sveikino Čikagos jau
nimo tautinis ansamblis „Gran
dis" ir Lemonto tau t in ių šokių 
šokėjų „ S p i n d u l y s " g r u p ė . 
Grandiečiai ir spinduliečiai 
džiaugėsi, kad nors ir t rumpai , 
galėjo pabendrauti su „Grandi
nėlės" šokėjais. 

V. 

DVIRAČIŲ IŠKYLA 

Čikagos skyriaus Filisterių 
Skautų sąjungos Čikagos sky
rius ruošia dviračių iškylą Mi
chigan ežero pakrante (Čika
goje) sekmadienį, birželio 13 
dieną. Informacijai kreipkitės į 
pirm. Audrių Remeikį, tel . 
708-257-1050. Daugiau žinių 
apie iškylą rasite spaudoje. 

„Atsitikime" Dainavoje, vasario menes) vykusiame Dainavos stovyklavietėje. JAV ir Kanados 
jaunimas renkasi vėliavos nuleidimui 

• 

http://�Grand.es
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JAV LB Ekonominių Roikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle, La Paima. CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210 

PRANEŠIMAS IS 
LIETUVOS 

(tęsinys) 

Lietuvoje susipažinau su kai 
kuriom įmonėm, investicinėm 
bendrovėm ir įstaigom. Apie tai 
j a u r a š i a u šiose sk i l tyse . 
Aprašydamas investicinius pro
jektus, nerekomenduoju bet 
kurio iš jų ir negaliu užtikrinti 
jų pelningumo. Turiu pripažinti, 
kad Lietuvai investicijų t ikrai 
reikia ir kad yra bendrovės, ku
rios labai pelningai verčiasi, 
plečiasi. Komerciniai bankai 
moka aukštus procentus (pvz., 
22<£ metams už daugiau kaip 
10,000 dol. sumą), bet indėliai 
nėra apdrausti. 

Ekonominės išraiškos 
Nors daug bendrovių, ypač 

valstybinių, verčiasi sunkiai ir 
yra arti bankroto, Vilniuje ir 
kai kur kitur Lietuvoje matyti 
daug dinamikos. Veikia versli
ninkų, įmonininkų ir nekilno
jamo turto sąjungos, Prekybos ir 
Pramonės Rūmai. Šiuo metu 
taip pat pradeda atsirasti verslo 
įstaigos iš užsienio. Apie dvi — 
Europos Bendrijos ir privačią 
American Chamber of Com-
merce — rašome šioje skiltyje. 

Įstojus į Europos Bendrijos 
Tarybą, Lietuvai atsivers dau
giau durų. Šiuo metu jau 
Europos Bendrijos banko 
p a s k i r t a t r ims Lie tuvos 
komerciniams bankams 3.6 mil. 
dolerių smulkiam verslui fi
nansuoti, po 12% per metus. 
Bankai, kurie buvo teigiamai 
įvertinti ir jais pasitikėta, yra: 
Balticbank, Lietuvos Akcinis 
Inovacinis bankas ir Vilniaus 
bankas „European Reconstru-
cion Bank" ir „Nordic Invest-
ment Bank" taip pat žada pa
rūpinti investicinių lėšų verslui 
bei pramonei. Tad pamažu Lie
tuvai pradės atsirasti daugiau 
finansinių šaltinių labiau priei
namais procentais. 

Infliacija 

Per paskutines tris savaites, 
man būnant Lietuvoje, talono 
vertė nukrito apie 8%. Tai yra, 
man a tvykus , JAV doleris 
nupirkdavo apie 520 talonų, o 
dabar jau 560 talonų. Tad vie
tinis pinigas nyksta kišenėje. 
Kai kas jau sako, kad, gavus 
atlyginimą talonais, reikia juos 
tuoj pa t išsikeisti į dolerius ir 
vėl keisti į talonus tik tuomet, 
kai reikia ką nors pirkti. Aišku, 
t a lono infliacijos a r sta
bilizavimo problema yra dažnai 
iškeliama. Kaip tai bus iš
spręsta, yra neaišku, nes algos 
bus keliamos valstybės tarnau
tojams, įskaitant mokytojus, ir 
gal kitiems (Kauno troleibuso 
vairuotojai šiuo metu strei
kuoja), kas dar labiau skatins 
infliaciją. 

„American Chamber of 
Commerce in Lithuania" 

Ši pelno nesiekianti įstaiga 
(tel. 62 35 06) veikia Eko
nomikos ministerijos rūmuose, 
Gedimino 38/2, įkurta Rees 
Fischer, amerikiečio versli
ninko, pagal Čikagos lenkų 
į k u r t a s ana log i škas įstai-
gas-draugijas pietryčių Lenki
joje. R. Fischer turi savo verslo 
projektą, bet taip pat nori 
sudaryti sąlygas amerikiečiams 
ir l ie tuviams veslininkams 
lengviau santykiauti. Įstaiga 
kaups informaciją apie investi
cinius projektus ir sudarys 
duomenų bazę. Taip pat parū
pins informaciją apie valsty
binius įstatymus verslo klausi
mais ir išleis savo nariams 

informacinį leidinį. Įstaiga bus 
išlaikoma iš narių mokesčio. 
Nario mokestis asmeniui yra 50 
dol. metams, bendrovei — 500 
dol. metams. Šiuo metu įstaigoje 
dirba amerikietė Genevieve 
Abel, kuri atvyko į Lietuvą pra
ėjusių metų rugpjūčio mėnesį 
per APPLE programą ir iki šiol 
dirbo kaip anglų kalbos moky
toja. Ši įstaiga taip pat orga
nizuos verslininkų pietus ir 
socialinius pabendravimus, tuo 
būdu sudarydama progą susi
pažinti ir pabūti kartu. 

Organizuoti kriminalistai 

Kita blogybė — tai organizuo
ti kriminalistai, Lietuvoje šį 
reiškinį vadinant — „reketu". 
Nėra nei vieno sėkmingesnio 
verslininko, kuris nemoka 
kažkam duoklės arba už apsau
gą. Atsisakančių mokėti preky
bos sprogdinamos ir deginamos. 
Aišku, už visa tai paskiau 
užmoka pilietis, kai jis perka 
prekes. Laikraščiuose nematyti 
aprašymų, kad kas būtų pagau
t a s ir nuteis tas už šiuos 
veiksmus. Aiškinama įvairiai: 
nėra tinkamų įstatymų, arba 
policija pati yra susidėjusi su 
šiais kriminalistais. 

Europos Bendrijos (EB) 
programa smulkiam verslui 

Šią programą tik dabar pra
dedama vystyti. Ji finansuo
jama iš EB „Poland and Hunga-
ry Assistance Economic Regene-
ration" (PHARE) fondo lėšų. 
Būstinė yra Ekonomikos minis
terijos rūmuose, Gedimino 38/2, 
kamb. 614, tel. 61 88 66. Šios 
programos tikslai yra patarti 
Vyriausybei smulkaus verslo 
klausimais, įsteigti vietinius 
verslo centrus ir parūpinti 
ve r s l in inkams apmokymų. 
Pirmąjį verslo centrą netrukus 
steigs Klaipėdoje, bendradar
biaujant su Klaipėdos Prekybos 
ir Pramonės rūmais. 

Investicinė Akcinė Tremtinių 
Bendrovė „INTRA" 

Lietuvos Politinių Kalinių ir 
Tremtinių sąjungos aštuonių 
narių pastangomis įsteigta 
bendrovė, norint prisidėti prie 
Lietuvos ūkio atstatymo ir 
sukurti naujas darbo vietas 
žmonėms, nukentėjusiems nuo 
bolševikų okupacijos. Bendrovė 
„INTRA" savo veiKlą vystys 
keliomis kryptimis: operacijos 
su nekilnojamu turtu ir verty
biniais popieriais, turizmas ir 
komercinė bei lengvosios mais
to pramonės gamybinė veikla. 
Šiuo metu bendrovė koncen
truojasi turizmo kryptimi. Yra 
pasiruošusi priimti turistus šv. 
Tėvo apsilankymo dienomis. 
Taip pat ieško atstovų kelio
nėms iš Amerikos į Lietuvą or
ganizuoti. 

Steigėjai susirūpinę, kad, 
jiems bekovojant už žmogaus 
teises ir demokratiją, jie atsiliko 
ekonominėje veikloje. Jų 
nuomone, daugumas akcinių ir 
privačių bendrovių yra 
valdomos kairiosios pakraipos 
žmonių. Bendrovė įregistruota 
1993 m. sausio 28 d. Tikisi pri
t r a u k t i patriotiškai nusi
teikusių užsienio investitorių. 
Bendrovė bus tvarkoma pro
fesionalų ir sutinka įtraukti 
kvalifikuotus asmenis iš užsie
nio į direktorių tarybą. Akcijos 
parduodamos paketais po 250 
dol. už 100 akcijų. Smulkesnių 
žinių galima gauti iš ERT arba 
rašant bendrovės adresu: IN
TRA, Rinktinė 47-64, Vilnius 
2051, tel. 730-389. 

LIETUVIU TELKINIAI 

PREL. DR. VINCENTAS 
BARTUŠKA IŠVYKSTA 

LIETUVON 
Skaitome lietuvių išeivijos 

spaudoje, kad didžiųjų rytinių 
valstybių telkiniuose jau vienas 
kitas asmuo išvyksta nuolati
niam apsigyvenimui į Lietuvą. 
Jų tarpe Lietuvos kryptimi 
pajudėjo bent pora rytinių 
valstybių dvasininkų. 

Vienas pirmųjų Ramiojo van
denyno pakrančių dvasininkų 
yra prelatas dr. Vincentas Bar-
tuška, kuris apleidžia Šv. Kazi
miero lietuvių parapiją Los 
Angeles mieste ir grįžta į 
Lietuvą dirbti pastoracinį 
darbą. 

Prel dr. V. Bartuška prieš 44 
metus atvyko į Ameriką, iš
kviestas iš Italijos San Diego 
vyskupo, Kalifornijoje. Jis daug 
metų dirbo tos vyskupijos 
kunigų seminarijoje ir vyskupo 
kanceliarijoje. Vėliau išvyko į 
Manhatten kolegiją New Yorke 
profesoriaus pareigoms. 

1979 metais išėjo ankstyvon 
pensijon. Tų pačių metų birželio 
1 d., klebono prel. J. Kučingio 
kviečiamas, atvyko į Šv. Kazi
miero parapiją pastoraciniam 
darbui, kurį išdirbo 14 metų. 

Š. m. gegužės 20 dieną kun. 
prel. dr. V. Bartuška palieka Šv. 
Kazimiero parapiją ir išvyksta 
į Lietuvą nuolatiniam apsigyve
nimui. Šia proga jis sutiko 
pasidalinti mintimis su „Drau
go" skaitytojais: 

— Koks yra jūsų jausmas 
po daugiau kaip 44 metų 
apleidžiant Ameriką ir mūsų 
lietuvišką parapiją? 

— Aš važiuoju į tėvynę. Tai 
yra didelis džiaugsmas. Atva
žiavęs prieš 44 metus, New 
Yorke pamačiau Laisvės statu
lą, kuri man priminė Ameriką. 

Tuomet man atėjo mintis: kiek 
dar laiko reiks laukti, kada bus 
galima grįžti tuo pačiu ar kitu 
laivu atgal? 

Taip, džiaugsmas yra didelis. 
Žinoma, palikti losangeliečius 
yra tam tikras liūdesys, tačiau 
aš jų neapleidžiu, bet važiuoju 
į tėvynę. 

— Kokių sumetimų vedini 
jūs nutarėte grįžti į Lietuvą? 

— Dabar jau bus penkta ke
lionė į Lietuvą. Pereitais metais 
Vilkaviškio vyskupas Žemaitis 
mane ragino ten pasilikti. Aš 
galvojau grįžti į Ameriką ir su
tvarkyti savo dokumentus. Tuo 
pačiu dar nutariau palaukti 
vienerius metus. O dabar grįžtu 
į tėvynę, prašomas vyskupo. 

— Kur nutarėte įsikurti Lie
tuvoje? 

— Aš manau, kad greičiausiai 
Marijampolėje. Anais laikais, 
kai aš buvau gimnazistukas, 
Marijampolės bažnyčioje dirbo 
20 ar 30 marijonų kunigų. Pra
eitų metų birželio mėnesyje, 
ten būdamas devynias die
nas, patyriau, kad ten yra vie
nas klebonas ir du kunigai. Čia 
yra labai didelė parapija, todėl 
greičiausiai man teks dirbti Ma
rijampolėje. 

— Koki pastoracini darbą 
numatote dirbti Lietuvoje, ar 
parapijoje, ar tiesiogiai vys
kupijoje. 

— Kaip kunigas aš darysiu 
viską, ką man vyskupas nuro
dys, taip kaip ir čia, ar kur 
kitur. Aš manau, kad dirbsiu 
prie Marijampolės bažnyčios ir 
padėsiu vyskupui tvarkyti do
kumentus, kurie yra vakariečių 
kalbomis, ypač susirašinėjant 
su Vatikanu. 

Baigus šį pokalbį, palinkėjau 
prelatui dr. Vincentui Baltuš
kai visų losangeliečių lietuvių 
vardu laimingai grįžti į Lietuvą 
ir dar ilgus metus tęsti dvasinį 
darbą. 

Losangeliečiai yra dėkingi už 
jo ilgametį darbą, kuris labai 
teigiamai įvertintas ir paliks 
gražius prisiminimus. 

Vytautas Šeštokas 

Uždara akcinė bendrovė 
„Senukai" 

Šiai augančiai Kauno įmonei, 
kurioje dirba 240 darbuotojų, 
vadovauja dr. Mečys Rondo-
manstas, generalinis direkto
rius, ir Augustinas Rakauskas, 
direktorius. Bendrovės veikla 
labai plati: žaliavų importa
vimas, čerpių stogams gamyba, 
krevečių apdirbimas, parduo
tuvės ir ateityje — vertybinių 
popierių prekyba. Šiuo metu 
stato statybinių medžiagų 
prekybai ir sandėliavimui pa
status. Ieško importui sta
tybinių medžiagų ir partnerių iš 
Vakarų. Bendrovė turi ryšius 
Kaliningrade (Karaliaučiuje), 
Maskvoje, Ukrainoje ir Balta
rusijoje. Vykdo valstybinius 
užsakymus ir turi patikimus ry
šius su bankais ir Vyriausybe. 
Firma yra strateginėje vietoje 
Kaune, prie šešių juostų 
magistralės, Jonavos 62, tel. 
208 750. 

Akcinė bendrovė „Inkaras" 

Ši firma, kurioje dirba 1,500 
darbininkų, plečia ankstyvesnę 
gumos ir avalynės su gumos bei 
termoplasto padais gamybą. 
Neseniai pastatė gamyklą 
vienkartiniams švirkštams 
gaminti ir juos eksportuoja į 
Vakarus. Avalynės gaminiai 
atrodo patrauklūs ir kokybiški, 
ypač tie, kuriems gaminti 
naudojamasi italų gamybos for
momis. Kai ką eksportuoja į 
Švediją ir Italiją, bet daugiausia 

GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS 

MABENKA 
7844 8. Cicero Avs. 
Burbank, IL 80458 
Ts4. 708-423-7678 

Už pigiausią kainą siūlome skaniausią 
lietuvišką maistą: 
• Kugelis • Cepelinai • Kaldūnai • 
Blynai Dešros ir kopūstai • Skaniau
sia namų gamybos sriuba. 
Išnuomojam salę įvairioms progoms 
(telpa virš 100 žmonių). Darbo vai.: kas
dien 8 v.r. - 9 v.v.; penktd, šeėtd. 8 v.r 
- 10 v.v.. Kviečiame apsilankyti! 

Jo* ir Janina 

AMERICAN-INTERNATIONAL 
221 WEST MAIN STREET 
ST. CHARLES, IL 80174 

1-708-584-3112 
Perkame ir parduodame 

Pabaltijo ir kitų pasaulio valstybių 
Pašto ženklus ir numizmatiką 

ir reikmenis prie jų. 
Kartą per mėnesį rengiame varžy
tines. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 

• Tel. 776-1486 

i 

Dengiami stogai, kalamas 
„s id ing", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

atiduoda vietinei rinkai ir į 
Rytų šalis. Vietinė r inka 
silpnėja dėl blogos žmonių eko
nominės būklės. 

Ieško investitorių, kurie pa
dėtų atnaujinti avalynės 
gamybą. Reikia apie 50,000 dėl 
naujų presformų padams. Firma 
turi sunkią finansinę naštą dėl 
neatsiskaitymų už jos gamybą 
Kazakstane konvertuojama 
valiuta, kurią pervestų į 
Lietuvą. Darbininkų atly
ginimai yra apie 5-6,000 talonų 
ir jau du mėnesius vėluoja. 
Paskutiniu la iku su ras tas 
Kazakstano bankas, kuris su
tiko iškeisti vietinę Kazakstano 
valiutą į Vokietijos markes ir 
tokiu būdu gal ši problema bus 
išspręsta. 

„Inkaro" bendrovės įstaiga 
yra Raudondvario pi. 127, 
Kaune, tel. 260 520. Bendrovės 
generalinis direktorius Andrius 
Pauliukaitis mano, kad naujų 
rinkų ir užsakovų ieškotojams I 
šiuo laiku turi būti mokami I 
neproporcingai aukšt i 
atlyginimai, kad j ie kuo 
greičiau gautų naujus gamybos 
užsakymus; nes nuo jų pri
klauso visa bendrovės gamyba 
ir veikla. Ne visi su tokiais 
aukštais atlyginimais sutinka. 
„Inkaro" bendrovės apskaita 
accounting) pertvarkyta pagal 
Vakarų metodus. Tai pereitais 
metais atliko Kanados lietuvis, 
apskaitos profesorius C. Daude-
ris, talkininkaujant vietinei 
apskaitos specialistei, docentei 
Zinai Gaidienei. 

Edmundas Kulikauskas 
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MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antrarf.ir trečiad susikalbėsit 
lietuviškai. 

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

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis l Hermis Deckys 

Tst. 585-8624: Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti Itetuvišk&i 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
Ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archsr Avs. 

Chlcsgo,* 60638 
Tol. 581-8500 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANYCD REAL ESTATE 

Reikalingos moterys — na
mų ir raštinių valytojos. Alga ne 
mažesnė, kaip $300 iki $380 į 
savaitę. Reikia gyventi Whea-
ton, IL. Kambarys parūpina
mas. 

Kreiptis t e l . : 
1-708-393-3999. 

LAMCO CO. 
VVashington, D.C. 

laiko darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidaus bei išores įrengimus, 
turi nebijot laipioti kopėčiomis. Pradžiai $5 į 
vai. Kreiptis: M . 202-244-2373 

FOR SALE 

Parduodamas gerame stovyje 
1986 m. Ford Thunderbird auto
mobilis. Oro vėsinimas, „povver 
steering". Skambinti po 6 v.v. te l . 
312-585-5168. 

Nebrangiai parduodu automobilį 
Ford Escort 1991 m. arba keičiu jį 
į automobilį ,,Lada" Lietuvoje. 

Tel. 312-878-6809 

ESTATE SALE 
Union Pior, Ml — Alexls Urba Estate. 
10010 Community Hali Rd. Lithuanian art-
work. stained glass window, paintings, 
sculptures, round red shovver. garden trac-
tor, large work bench, etc. 9 AM—6PM 
Fri, May 14 and Sat. May 15. 

IEŠKO 

Gero būdo, daili, 23 m. lietuvai
tė , nori susipažinti su tautiečiu 
Amerikoje. Rašyki te adresu : 
Erikai M., Baltupio #45-24 , 
Vilnius — 2057; Lithuania. 

Vidutinio amžiaus lietuvė, prity
rusi ligonių slaugyme ir namų 
ruošoje, ieško darbo. 

Tel. 708-257-2781 

MISCELLANfOUf 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^ 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel . — (708) 424-8854 

(312)581-8654 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. "Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių įkainavimas vettūl 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.'* — '± 

Atliekame visus lauko ir vidaus 
namų remonto darbus. Skam
binti Artūrui nuo 8 v.r. iki 10 v.r., 
tel. (312) 471-6064. 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus: 
virtuvės, vonios kambarius, „siding", 
,,tuckpointing", cemento ir dažymo 
darbai, porciai. langai ir kt. Tel. 
312-286-7169 arba 312-618-3732. 

L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš VVCFV stoties 
1450 AM banga. 

Tel. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

(708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

WAQNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedaį 

ir Reikmenys 
Virs 76 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEWRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
6616 t . Putas** M . 

. Pnone (312) 661-4111 

MASTER PLUMBING 
\ COMPANY . 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karsto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
•ČN SERAPINAS 706-636-2S60 

Czntuifc 21 KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
p/ofesional ia i , sąžiningai ir 
asmenisk'ai patarnaus įkainavimas 
veltui. 

Condo for Sale Oak Lawn 
2 bedr.; 1-3/4 bath; in-unit utili-
ty; heated garage. 

Call 1-708-425-1138 

REALMART, I N C 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

[•Q&& Hffl&r 

ACCENT REALTY, I N C 
5265 West 95th St.eet 

Oak Lawn, Illinois 60453 

708-636-9400 
706-423-0443 

21 Ei-s 

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

Nsw Buffalo, Ml 
Parduodami 4 vasarnamiai (trobeles) 
Sklypas apaugės medžiais $129,000. 

Rs/Max Resutts 
Rimas Stankus 
706-425-7160 

Namai Floridoj*. St. Pstsrsburg* ir 
apylinkėse nuo $35.000 Sąrašai ir visi 
patarnavimai veltui. Pasitinkame atvy
kusius Mane Povvell Realtors agentas 
Vladas Maišas. Skambinti i raštine 
1-800-FLA-REAL arba bet kada į 
namus 1-813-938-4613 

NEW HOME FOR SALE 
in Lemont — ,,Old Derby Estates" 
Brick Forester, 4 bedrooms. For in-
fo. Call 708-599-2864 

FOR RENT 

Union Plsr, Ml pri* pat sžsro va
sarai išnuomojamas 4 kamb bu
telis. Kreiptis 616-469-1600 savait
galiais, arba 708-788-3769. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 5 kamb., 2 mieg. 
naujai išdekoruotas butas an
trame aukšte; 63 PI. ir St. Louis 
Ave. apyl. Suaugusiems. 

Kreiptis: 312-778-6184 

Union Pier išnuomojama vasar
vietė. Susitarus, mėnesiui ar sa
vaitei. 

Tel. 312-476-3647 

r • 



JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Ralkalų Taryba 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
(312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

„SOCIAL SECURITY" 
DRAUDIMO PLANAS IR 
AMERIKOS EKONOMIJA 

š iandien, kai bandoma ats ta
ty t i ir pakelti Amerikos eko
nomiją, y ra daug kalbama apie 
Sočiai Security draudimo planą. 
Diskutuojama, ar sumažinus 
Sočiai Security draudimo mo
kėjimus, būtų galima sumažinti 
krašto deficitą, ar po kelių metų 
asmenys, išėję į pensiją, gaus 
mokėjimus ir t.t. Apie tai y r a 
diskutuojama Kongrese ir pap
ras tų žmonių. 

Daug diskutuojama ir daug 
ka lbama, ir daug neteis ingų 
pasisakymų gąsdina žmones. 

Kai k a s nuogąstauja, kad jų 
p i n i g u s , įmokėtus į Sočiai 
Security fondą, valdžia, ka i ja i 
reikia, naudoja savo re ika lams. 
Tai yra neteisybė. Amerikos 
valdžia niekada nenaudojo ir 
nenaudoja šių pinigų ki t iems 
t iks lams. Tie pinigai yra nau
dojami t ik pensijų išmokoms. 
Pagal seniai galiojantį įsta
tymą, likę pensijoms neišmokėti 
pinigai y ra investuojami į vals
tybės bonus. Valstybės iždas 
tuos paskolintus pinigus gali 
naudoti, kaip jis nori, bet, atėjus 
te rminui , jis turi grąžinti tuos 
pinigus su procentais. Taip, kad 
nesunaudoti pinigai, investuoti 
į valstybės bonus, neša fondui 
pelną. 

Kyla klausimas: a r ateityje 
valdžios bonai nebus beverčiai, 
k a i reikės pinigus grąžinti su 
p rocen ta i s? Sočiai Secur i ty 
valdžios bonai yra išperkamieji 
bonai. Amerikos valdžia y ra 
pasižadėjusi juos išpirkti . Iki 
šiol dar nebuvo atsi t ikimo, kad 
Amerikos valdžia nepadengtų 
savo bonų. Tačiau mes turė tu
m ė m e ž inot i , jog a t e i t y j e 
Amerikos darbininkas galbūt 
t u rė s mokėti didesnius federa -
l inius mokesčius, kad valdžia 
įs tengtų išpirkti tuos bonus. 
Visa ta i priklausys nuo kraš to 
ekonominio stovio. 

Ar Sočiai Security fonde bus 
d a r pinigų tiems, kur ie e is į 
pensiją po 2012 metų — kada 
pokariniai vaikai, vadinamieji 
„baby boomers", pasieks pensi
jos amžiaus — 65 metus? 

Paga l šiandieninį apska i 
č i a v i m ą , Sočiai S e c u r i t y 
ima ir ims daugiau pinigų, 
į ska i tan t ir bonų procentus, 
negu jų išmoka pensijoms. Ir tai 
b u s ik i 2025 metų. Po to 
įmokėjimai į fondą bus mažesni, 
negu išmokėjimai pensinin
kams. Bet tuo metu Sočiai Se
curity fondas (old age survivors 
insurance and didability drau-
dos fondas — OASDI) t u r ė s 
rezerve 4.3 trilijonus dolerių, 
pagal 2025 metų dolerių ver tę . 
Tų pinigų užteks išmokėjimams 
iki 2036 metų, po to re ikės šio 
draudimo sistemą per tvarkyt i . 
Pinigų rezervai yra laikomi spe
cialiuose valdžios bonuose. Kei
čiant tuos bonus į p inigus po 
2025 metų, valstybės kasa iš
seks, i r valdžia galbūt t u r ė s 
pakelti federalinius mokesčius, 
k a d nepad id in tų v a l s t y b ė s 
deficito. 

J 

Medicare ligoninės draudimo 
(HI) fondas y r a blogesnėje 
padėtyje. Gre i ta i šis fondas 
išmokės daugiau negu paims, ir 
jeigu iki 2002 metų nebus pert
varkytas, nebeliks jame pinigų. 

Ar Sočiai Security fondas 
t ikrai prisidėjo prie Amerikos 4 
trilijonų deficito? 

Sočiai Security fondas neturi 
nieko bend ra su Amerikos 
deficitu. Bet y ra visai kitas 
re ika las , j e i paž iū rės ime į 
Med ica re p l a n ą . Med ica re 
draudimo B dalis, kur i yra val
džios finansuojama, tiesiogiai 
prisideda prie krašto deficito pa
kilimo. Heal th and Human Ser
vices sekretorė Donna Shalala. 
praneša, k a d k i tų ketverių 
metų bėgyje pusė valstybės de
ficito bus dėl kylančių Medicare 
and Medicaid programų išlaidų. 
(Medicaid programa neturi nie
ko bendra su Sočiai Security, ji 
finansuoja vargšų žmonių medi
cininį aptarnavimą) . Greitai 
Medicare dal is A (ligoninės 
draudimas HI) prisidės prie 
valstybės deficito padidėjimo. 

Sočiai Security fondas nėra 
federalinio biudžeto dalis — ligo
ninės draudimas — Medicare A 
yra. Kadangi medicininio patar
navimo iš la idos kyla labai 
greitai, t a i gale šio šimtmečio 
ligoninės d raudimas (Medicare 
Par t A) išmokės daugiau negu 
gaus. 

Sočiai Security fondas neturi 
jokios įtakos į kylant i valsty
binio biudžeto deficitą; Sočiai 
Security fondas pa ima daugiau 
pinigų negu išleidžia: 1993 
metais gaus 53 bilijonus dolerių 
daugiau negu išleis. Amerikos 
valstybės biudžetas 1993 metais 
t u r ė s 310 bi l i jonų doler ių 
deficitą. Sočiai Security fondas 
prie šio deficito neprisideda nei 
vienu centu. Gale šių metų So
čiai Security savo fonde turės 
likusių san taupų 328 bilijonus 
dolerių, tuo t a rpu valstybės 
biudžetas t u r ė s 4 tril i jonus 
dolerių nuostolio. Sočiai Securi
ty fondas ne tur i jokio ryšio su 
valdžios biudžeto nuostoliu, iš
skyrus tai , kad valdžia skolina 
8% savo paskolos iš Sočiai Secu
rity fondo. 

Kodėl ir kur Amerikos valdžia 
pradėjo išleisti daugiau dolerių 
negu turėjo? Čia re ik tų grįžti į 
1981 metų federalinių mokesčių 
sumažinimo laikotarpį, prie to 
dar prisidėjo kariuomenės iš
laikymo išlaidų padidėjimas, 
padidėję praėjusių metų deficito 
mokesčiai ir vis augančios Me
dicare ir Medicaid išlaidos. Val
džios deficitas nepaprastai grei
tai auga dėl to, kad valdžios pa
jamos (gross domestic product — 
GDP)yra apie 18-19%, o išlaidos 
23%. 

Kam yra išmokama Sočiai 
S e c u r i t y pens i jo s : iš 41 ,9 
milijonų, gaunančių pensijas, 
yra: 28 milijonai pensininkai ir 
jų žmonos ar vyrai, 5.4 milijonai 
yra pavieniai asmenys, dau
giausia našlės, 3.8 milijonai yra 

dėl ligos a r kitų negalių nega
lintys dirbti ir jų antrosios 
pusės, ir 3.3 milijonai yra 
vaikai , mirusių ar negalinčių 
dirbti. 

Daugumas gaunančių pensi
jas t u r i mažas pajamas. Pagal 
1989 metų duomenis, 70% visų, 
gaunančių Sočiai Security pen- Į 
sijas, pajamos buvo mažesnės 
negu 15,000 dolerių į metus. 
Palyginus pensijas su uždarbiu: 
asmuo uždirbęs minimumą gau
na pensijos 72% savo uždarbio, 
uždirbęs vidutiniškai gauna 
44% savo uždarbio, o, uždirbęs 
maksimumą, gauna 24% savo 
uždarbio. Buvo iškeltas klau
simas, kodėl turtingieji, taip pat 
gauna pensijas? Socail Security 
pensijos y ra išmokamos pagal 
išdirbtą laiką, uždarbį ir įmo
kėtą sumą į fondą. Sočiai Secu
rity pensijų fondą galima paly
ginti su privačia draudimo įstai
ga: kiek įmoki, tiek gauni. 

Tačiau labai mažai turtingųjų 
gauna Sočiai Security pensijas: 
tik 13,7% išmokų eina į šeimas, 
kurių pajamos viršija 50,000 
dolerių metinių pajamų. Tai 
sudaro 10.2% išmokamų vyres
niųjų pensijų. Tik 2,5% pensijų 
gauna vyresnieji, kurių šeimos 
turi metinių pajamų daugiau 
kaip 100,000 dolerių ir tik 2.2% 
vyresniųjų šeimų yra šioje už
darbio kategorijoje. 

N a u d o t a s i informacija iš 
į va i r i ų Sočiai Securi ty 
leidinėlių ir AARP biuletenio 
1993, April medžiaga. 

Surinko, vertė ir spaudai pa
ruošė B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

Can Yču 
MakeA 

THEMARIANS 
OFTHE 

IMMACULATE 
CONCEPTION 
Priests and Brothers 

teaching of God through 
service to others in 

education and parish and 
mission work around 

the world. 
Put your faith in action. 

Contact: 
Fr. Bill Hayvvard, M.I.C. 

Vocation Director 
Congregation of Marians 

Thompson, CT 06277 
(203) 923-9565 

armns 
f Aliu IN ACTION 

A.tA. 
JOSEFA K. BALČIŪNAS 

B e n n i n g 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. gegužės 13 d., 10 vai. vakaro, sulaukusi 70 

metų. 
Gimė Vokietijoje, Bocholt mieste. Amerikoje išgyveno 

44 m. 
Nuliūdę liko: vyras Pranas, dukterys — Rosemane 

Juškėnas, žentas Algis; anūkai: James ir Katrina; Regina 
Wilson, žentas dr. Richard; anūkai: Joseph, Erika ir Thomas; 
sūnus Robert Balčiūnas, marti Eve; anūkai Peter ir Diane; 
sesuo Wilhelmine Krabben, vyras Kari ir sūnus Kari Heinz 
su šeima; svainės: Irene Benning, Ona Gedaminskas, svainis 
Jonas Balčiūnas ir jų vaikai su šeimomis. Taip pat daug 
dukterėčių ir sūnėnų Amerikoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos Šv. Teresės 
draugijai ir St. Adrian parapijos „Senior Citizen's" klubui. 

Velionė pašarvota sekmadienį, gegužės 16 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 17 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, dukterys, sūnus , anūkai , sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345 arba 1-800-994-7600. 
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A.tA. 
KOSTĄ ARĄ 

Amžinybėn palydėjus, J o žmoną MYRĄ, Lietuvoje 
brolį ANTANĄ, seser is B R O N Ę ir O N U T Ę nuošir
džia i užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

St 

J. Adienė 
G ir A. Armaliai 
G. ir A. Dūdai 
K. Gasparaitis 
E. ir K. Gimžauskai 
I. Jakštienė 
L. Jankauskienė 
,. Petersburg, FL 

G. Jezukaitienė 
B. ir S. Juozapavičiui 
B. Maurutis 
O. ir P. Michelevičiai 
J. Stoškutė 
V. Stoškus 
O. Siaudikienė 

A T O S T O G A S L I E T U V O J E 
jums padės turiningai praleisti vokiečių-lietuvių turizmo kompani
ja H. Wil!oweit. UTAUEN-REISEN iš VVuerzburg. 

Palanga, Nida, Vinius 
(dvi savaitės nuo $1,350 iki $1,650, trečia savaitė — tik $380 

Palangoje, arba $450 Vilniuje) 
Patogūs butai, skanus namų maistas, kelionės po įžymias Lietuvos 
vietas. Kelionė lėktuvu nuo Frankfurto iki Palangos. Išsamesnės 
informacijos skambinkite Angelei Kavaklenei (708-257-8652) 
arba Birutei Radzevičienei (708-257-9654). 

Wo Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (cat*ring) 

talman 

312-434-9766 

delicatcssen 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street, Chicago, l l 60629 

fsft midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

Gražina Liautaud, perėmusi Lietuvos Vaikų Vilties komiteto pirmininkės 
pareigas iš dr. Reginos Kulienės. Nuotr. J . Tamulaičio 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

ISEE 
LENOER 

PADĖKA 
A.tA. 

JULIJA LILĖ IZOKAITIENĖ 
GEPNERYTĖ 

Mūsų mylima Duktė, Sesuo ir Teta, mirė 1993 m. 
balandžio 8 d. Palaidota balandžio 13 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Čikagoje. 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME: 
Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems aplankiu

siems ją šermeninėje, papuošusiems jos paskutinę kelionę 
gėlėmis, palydėjusiems ją j bažnyčią ir j Amžino Poilsio vietą 
kapinėse. Aukojusiems šv. Mišioms, labdaros ir laidojimo 
reikalams, išreiškusiems raminančią užuojautą asmeniškai, 
laiškuose ir spaudoje. Kun. F. Kireiliui už maldas 
šermeninėje, atnašautas šv. Mišias Nekalto Prasidėjimo 
Brighton Parko lietuvių parapijos bažnyčioje ir laidojimo apei
gas kapinėse. Kun. kleb. T. Puchenski ir tėv. A. Saulaičiui 
už atsilankymą šermeninėje ir paguodą. 

Solistei D. Stankaitytei už jautrias solo giesmes ir muz. 
M. Motekaičiui už palydėjimą vargonais šv. Mišių metu. J. 
Kubiliui už padarytas nuotraukas laidotuvėse. Karstą 
nešusiems: Č. Bakšiui, A. Izokaičiui, V. Izokaičiui, P. Urbai, 
Z. Urbai, M. Viržintui; lietuviškai spaudai ir radijui. Taip pat 
laidotuvių direktoriams Gaidas-Daimid už malonų 
patarnavimą skausmo valandoje. 

Visiems ačiū! 

Nuliūdę tėvas, sesuo ir šeima. 

Mūsų brangiam bičiuliui 

A.tA. 
BALIUI GRAUŽINIUI 

mirus , jo s ū n u i VALDUI re i šk iame užuojautą ir kar
tu l iūdime. 

Jadvyga ir Adolfas Damušiai ir šeima: 
Gintė, Saulius, Vytenis ir Vida. 

A. t A. 
ADOLFUI LEKŠIUI 

mirus , brangiai Mažosios Lietuvos duk ra i i r draugijos 
na r e i ANITAILEKŠIENEI , s ū n u m s - MARTYNUI 
ir J U R G I U I su šeimomis, ne t ekus Vyro ir Tėvelio, 
t a u r a u s Mažosios Lietuvos sūnaus ir draugijos kūrėjo, 
gilią užuojautą reiškia ir k a r t u l iūdi . 

Mažosios Lietuvos lietuvių draugija 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL D I R E C T O R S 

a n d EUDEIKIS F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N P A R K 4330 S. C A L I F O R N I A A V E . 
TOVVN O F L A K E 4605 S. H E R M I T A G E A V E . 

1-312-523-0440 O R 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

P A L O S HILLS 11028 S. SOUTHYVEST HIGHYVAY 
H I C K O R Y H I L L S 9236 S. R O B E R T S R O A D 
M A R Q U E T T E PARK 6541 S . KEDZIE AVE. 

ALL P H O N E S 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL D I R E C T O R S 

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

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

LEMONT LOCATION OPENING JULY. 1993 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 
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x Susirgus redaktorei Auš
relei Liulevičienei, šį šešta
dienį Kultūrinio priedo nėra. 

x Birutė J a sa i t i enė papa
sakos apie savo patyrimus, dir
bant su Lietuvos našlaičiais 
„Saulutės", Lietuvos našlaičių 
globos būrelio, susirinkime ket
virtadienį, geg. 20 d.. 7:30 v.v. 
Lietuvių pasaul io centre 
Lemonte, Konferencijų kam
baryje. Į susirinkimą kviečiami 
visi, norintys dirbti su Lietuvos 
našlaičiais. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
tre — Seklyčioje, gegužės 19 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. sveika
tingumo paskaita, kalbės dr. 
Antanas Razma, Sr. „Normalus 
senėjimas" su vaizdajuostės 
aiškinimais. Nepraleiskite pro
gos, atvykite pasiklausyti ir įsi
gyti daugiau žinių šie tema. 

Po paskaitos — bendri pietūs. 
Visi kviečiami ir laukiami. 

x Lietuvių Žagarės klubo 
narių sus i r ink imas įvyks 
ketvirtadienį, gegužės 20 dieną, 
1 vai. p.p. Kojak salėje, 4500 So. 
Talman A ve. Nariai prašomi at
silankyti, nes yra svarbūs reika
lai aptarti. Bus ir vaišės. 

x Ger t rūda Slaby iš Powers 
Lake, Wisc., rašo: „Širdingas 
lietuviškas dėkui už visos savai
tės laikraščius, kuriuos gavau... 
Be „Draugo" būtų liūdna — 
kasdieną eidavau į paštą, bet 
veltui... žinau, kad tai ne jūsų 
kaltė... Siunčiu „Draugui" 
kuklią auką ($20.00) ir už pašto 
ženklus". 

x Kviečiame visus da ly 
vaut i PAVASARIO BALIU
J E , kurį ruošia PLC. Balius bus 
šest. gegužės 22 d. Bus vaka
rienė ir šokiai, kuriems gros 
„Žiburys". Rezervacijoms skam
binti: (708) 257-8787 a rba (708) 
257-7114. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " ketv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9625 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, B 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

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

(sk) 

x Tik Baltia Express prista
to siuntinius tada. kada pažada. 
Laivo talpintuvas (konteineris,! 
— gegužės 17 d., siuntiniai 
Lietuvoje — birželio pirmoje pu
sėje. Atvežkite arba siųskite 
UPS adresu 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652, arba skam
binkite nemokamu tel. 1-800-
SPARNAI, 1-800-772-7624. 

(sk) 
x Dar t u r i m e pilnus kom

plektus: Lietuvių Enciklopedi
jos 37 t., Encyclopedia Lituani-
ca, 6 t., Vinco Krėvės raštai, 6 
t. Taip pat siunčiame į Lietuvą 
per agentūras, kaina 60-80 et. 
už svarą. Teirautis: J . Kapo
čius, P.O. Box 752 Cotuit, 
MA, tel. 1-508-428-6991 

(sk) 

x Dvidešimtoji sukak tu 
vinė Poezijos šventė Čikagoje 
šiemet įvyks gegužės 28 d., 
penktadienį, ir gegužės 29 d., 
šeštadienį. Viskas klostysis 
vakarais Jaunimo centre. 

x Metinė „Laiškų lietu
v i ams" vakarienė ir konkurso 
premijų įteikimas bus šį sekma
dienį, gegužės 16 d., Jaunimo 
centre. Šv. Mišios — 3 vai. po 
pietų jėzuitų koplyčioje; 
iškilmės ir vaišės — 4 vai. p.p. 
didžiojoje Jaunimo centro salėje. 

x Dėmesio visų vietovių 
atei t ininkų kuopoms, drau
govėms, skyriams: „Iš atei
tininkų gyvenimo" skyrius šeš
tadieniais mūsų dienraštyje dar 
vis neturi pastovaus redak
toriaus. Laikinai šį darbą sutiko 
atl ikti „Draugo" redakcija, 
tačiau skyriui trūksta medžia
gos. Raginame visus ateiti
ninkus kuo greičiausiai siųsti 
korespondencijas, rašinius įvai
riomis temomis, net laisvą 
kūrybą (ypač jaunimo) ir nuo
traukas „Draugo" redakcijos 
vardu, pažymint, kad tai atei
tininkų skyriui. 

Jeigu norima, kad medžiaga 
būtų spausdinama artimiausią 
šeštadienį, prašome pasirūpinti, 
kad redakcija ją gautų trečia
dienį. Pavėlavusi medžiaga 
pateks tik į kitų šeštadienių 
numerius. Norintieji gauti 
atsiųstąsias nuotraukas atgal 
turite pridėti sau adresuotą 
su ženkliuku voką. Taip pat 
aiškiai pažymėti, kas nuo
traukose vaizduojama, surašyti 
asmenų vardus ir pavardes. 

x Vanda Prunskienė iš Oak 
Lawn, 111., parėmė „Draugą" 
100 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams su prierašu: parama 
yra tam, kad „Draugas" vis mus 
lankytų"... 

x Vilniaus senamiestyje iš
nuomojamas švarus, su bal
dais, šaldytuvu ir virtuve 2 
kamb. butas. Tinka bizniui. 
Patalynė keičiama. Susitarus 
gaminamas maistas. Nebrangu. 
Teirautis bet kuriuo metu, tel. 
708-532-7606. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Optical Studio, 2620 W. 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

Solistę Ireną Milkevičiūte po sėkmingo Lietuvių opros spektaklio į Lietuvą išleidžiant (iš kairės): 
Stasys Džiugas, Joana Krutulienė, Sofija Džiugienė, sol. I. Milkevičiūtė ir PLB pirm. Bronius 
Nainys. 

DVIDEŠIMTĄ KARTĄ 
Viena iš ryškiųjų išeivijos 

kūrybinio intereso apraiškų yrą 
kasmetinės Poezijos šventės 
Čikagoje paskutiniame gegužės 
mėnesio savaitgalyje. Toks 
dėmesys mūsų poezijai bus 
parodytas ir šiemet gegužės 28 
d. (penktadienį) ir gegužės 29 d. 
(šeštadienį; Jaunimo centre. 
Metų metais šie renginiai jau 
įprasta vadinti Poezijos 
dienomis Čikagoje. Jos šiemet 
bus išskirtinės, galima sakyti, 
net sukaktuvinės, nes tokia 
poezijos šventė čia vyks jau 
dvidešimtą kartą. Juk tai kone 
tokio pat ilgio laikotarpis kaip 
visas mūsų nepriklausomybės 
dvidešimtmetis. Žinant kultū
rinio ir kūrybinio darbo sąlygas 
išeivijoje, reikia beveik stebėtis 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
PATARNAUJA: Namų pirki 
me. pardavime, apdraudomis, 
income tax, vertimai, notaria-
tas. naujų vairavimo teisių 
gavimu. Turime kompiuterų ir 
fax. Skambinti 312-778-2233. 

(sk.) 

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

(sk) 

x Trūksta Jūsų gyvenime 
šviežių bei tikslių žinių iš 
Lietuvos? Pirmaujantis radijo 
laidų tinklas ŽEMĖ L PRO-
DUCTIONS turi gerą naujieną! 
Nuo š.m. kovo 15 d. RYT
MEČIO EKSPRESAS bus per
duodamas nuo pirmd. iki 
penktd. patogesniu laiku — 10 
v.r. iŠ WNDZ 750 AM. WNBZ 
stoties pajėgumas gerokai 
didesnis — nuo Milvvaukee iki 
Elgin, nuo Chicago iki South 
Haven. Neturite galimybių 
klausytis rytais? Jūsų pato
gumui - VAKARINĖS NAU
JIENOS nuo pirmd. iki penktd. 
6:30 v.v. iš WCEW 1450 AM. O 
taip pat Jūsų dėmesiui — 
sekmadieninė 45 min. la ida 
VAIRAS perduodama iš 
WNDZ 750 AM. Informuoti 
lietuviai Illinois, Indiana, 
Michigan bei Wisconsin valsti
jose klausosi visų ŽEMĖ L PRO-
DUCTIONS radijo laidų! 

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą , aplankykite St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi-

kūrybinį žodį rašančių, jį skai
tančių ir klausančių ištikimu
mu poezijai. Tai visada liudijo 
Poezijos dienų programos atli
kėjai ir atviromis širdimis jų 
besiklausanti auditotija. Te
būna toks pat vaizdas ir šiemet. 

Aplamai mūsų poezijos kelias 
į pasiektas šiandienines kūry
bos aukštumas nebuvo vien ro
žėmis klotas. Nelemtais negan
dų šimtmečiais reikėjo jos 
žodžiu ugdyt i tautoje ir 
kultūrinio poreikio interesą, ir 
žadinti viltį laisvojo žmogaus 
ateičiai. Geriausiais savo 
kūrybos pavyzdžiais to siekė ir 
tai puikiai atliko ir Donelaitis, 
ir Antanas Baranauskas, ir 
Maironis, ir nepriklausomybės 
laikotarpio, ir egzodo į Vakarus, 
ir tremties į Rytus, ir pro oku
pacijų žirkles išsigudrinę parlįs-
ti nesuteršto žciižio poetai. 

Ne vieno ja kūryba savo 

x ANTANO KUČINGIO 
MONOGRAFIJA laukia Jūsų 
paramos. Prenumerata — $20 ar 
daugiau. Čekius prašoma siųs
ti į Midland Federal S.L Assoc., 
2647 West Lithuanian Plaza 
Court, Chicago IL 60629. 
Sąskaitos Nr. 8013 (Mečys 
Valiukėnas). 

Iki šiol surinktoji suma ($550) 
pasiųsta į Vilnių, spaustuvei 
užstato. Nūnai t e lk iama 
parama bus naudojama reikia
mos kokybės popieriui pirkti, 
kas talonais neįmanoma 
padaryti... Vadinasi, kiekvienas 
prenumeratorius tampa leidėjų 
dalininku! Išleisdami šią mono
grafiją, Antano Kučingio ger
bėjai, Lietuvoje ir išeivijoje, pa
statysime paminklą, didelio 
talento menininkui ir iškiliam 
lietuviui. 

(sk) 

x IMEX AMERICA, INC. 
nuomoja automobilius Lietu
voje; siunčia automobilius; labai 
greitai perveda dolerius į 
Lietuvą. Tel. 708-868-0049, fax 
708368-8642. Skambinkite dar
bo dienomis 9 v r.—5 v. p.p. Im-
ex America, Inc., 524 State 
Line Rd., Calumet City, IL 
60409. 

Csk) 

x ATLANTA IE, Inc. viena 
l iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške-rinkimą: matysite grani to .. 

spalvą, dydį ir t.t. Gaminame ' " H * kiekvieną šeštadienį. Per 
paminklus mūsų dirbtuvėje į1 U
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nepakartojamu žodžiu ir savo 
poveikiu neišblės su dvidešimt
mečio pabaiga, o tvirtai per
sikels ir į ateinančius amžius. 
Tai vis tokia poezija, kuri yra 
susižiedavusi su tragiškai 
džiaugsmingu žmogaus gimi
mu, su jo kančia ir džiaugsmu, 
su laisvės triumfu ir vergovės 
siaubu, su saulės ir šviesos 
antplūdžiu ir su neišvengiama 
mirtimi. Ir visa tai išsakoma 
tobuliausiu, o kartais ir akuta-
liausiu poezijos žodžiu, prie to 
vis grįžtama ir grįžtama ir 
įprastinėje kultūros kasdieny
bėje, ir ypač išskirtinėmis pro
gomis. 

O šiemet tokia išskirtinė pro
ga yra: šimtas metų nuo Vinco 
Mykolaičio Putino (1893.1.6 -
1967.VI.7) gimimo. Tai poetas, 
kurio kūrybai, anksčiau išvar
dintieji t ikrosios poezijos 
požymiai labiausiai tinka. Ir 
j au niekada negali dingti 
švelniausių jausmų ir giliau
sios minties kupini jo eilėraščiai 
kaip „Rūpintojėlis", „Vidur
naktį", „Žemei", „Margi sa
kalai", „Rudenio naktį" ir kiti 
panašūs. Sunku net įsivaizduo
ti, kaip toksai poetas turėjo 
pernešti okupacijų ir žmogaus 
suniekinimo siaubą. O vis dėlto 
ir tada Putinas rašė savo „Vivos 
plango, mortuos voco", tarda
mas: 
Ir tribunoluos išdidžiai 
Teisiuosius smerkia žmogžudžiai. 
Ir, duok Dieve, kad šitai mūsų 
tėvynėje niekada jau nepasikar
totų. 0 kartotųsi tik poeto Vin
co Mykolaičio-Putino prisimini
mas ir Lietuvoje, ir plačiame 
pasaulyje bei išeivijoje. Jam ir 
skiriamas pirmasis šių metų 
Poezijos dienų Čikagoje vakaras 
gegužės 28 d. (penktadienį). 
Poetą ir jo kūrybą aptars litu
anistas — pedagogas Juozas Ma-
silionis. Universitetinių studijų 
metuose pagrindinis jo profeso
rius buvo kaip tik Mykolaitis-
Putinas. Tad bus smalsiai įdo
mus mokinio žvilgsnis į poetą iš 
arti ir toli. G po to jau skambės 
rinktinių Putino eilėraščių reči
talis. 

Poezijos dienų antrasis vaka
ras gegužės 29 d. (šeštadienį) 
yra skirtas poetiškajai Čikagai. 
Ta prasme, kad čia ilgiau kaip 
per keturis pastaruosius dešimt-

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
• Danutė Brazytė Bindo-

kienė, „Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje /Lithuanian 
Customs and Traditions". Išlei
do Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, Chicago, IL 1993 m. 
— antroji laida. Knyga kietais 
viršeliais, 362 psl., iliustruota. 
Lietuvių ir anglų kalba. 

Knyga gaunama „Drauge", 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Kaina 15 dol. Užsakant 
paštu, persiuntimo išlaidom pri
dedama: JAV - 2.50 dol.; į 
Kanadą, 3 dol.; į kitus kraštus 
3.50 dol. Illinois valstijos gyven
tojams dar papildomai reikia 
mokėti 1.31 dol. valsti jos 
mokesčių. 

• „Pasaulio lietuvis", 1993 
m. gegužė, nr. 5/283. Mėnesinis 
žurnalas, leidžiamas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos, kruopščiai ir reguliariai re
daguojamas Broniaus Nainio, 
spausdinamas Čikagoje, „Drau
go" spaustuvėje. Žurna lo 
administratorė yra Baniutė 
Kronienė, prenumerata metams 
— 20 JAV dol. „Pasaulio lietu
vyje" šliejasi ir mokytojams bei 
lietuviškuoju švietimu besi
domintiems skaitytojams Švie
timo gairės. Šiame, kaip ir ki
tuose numeriuose, daug žinių iš 
viso pasaulio lietuvių gyvenimo, 
veiklos, darbų bei rūpesčių. 
Viršelis papuoštas dail. Viktoro 
Petravičiaus kūryba, o pats 
žurnalas iliustruotas gausiomis 
nuotraukomis. 

• „Li tuanus" , Journal of 
Arts and Sciences, 1993 m., nr. 
2. Išeina keturis kartus per 
metus; šis yra vasaros numeris, 
redaguotas dr. Roberto Vito. 
Žurnalas anglų kalba, 88 psl. 
Rašo: Romas Tauras Viesulas, 
William L. Wolkovich-Valka-
vičius, Dennis Ryan, Harvey E. 

mečius buvo kaip tik susispietę 
daugiausia mūsų literatūrinio 
egzodo poetų. Ir daugiausia li
teratūrinių premijų yra laimėję 
čikagiečiai mūsų poetai. O jų 
knygas išleidusios leidyklos vėl
gi kone visos egzistavo ir 
egzistuoja Čikagoje. Ir visais 
egzodo dešimtmečiais Čikaga 
buvo miestas, kuriame beveik 
normaliai galėjo pulsuoti lite
ratūrinis mūsų gyvenimas ir 
rašytojas galėjo jaust is ne 
vienas, o kūrybinį žodį brangi
nančioje auditorijoje: literatūros 
vakaruos, poezijos rečitaliuos, 
naujų knygų pristatymuos ir ki-
tokiuos literatūriniuos svarty-
muos. Vienas iš tokių tebūna ir 
gegužės 29 d. (šeštadienio) 
vakaras, skirtas Poezijos dienų 
sukakčiai ir mūsų gyviesiems 
čikagiškiams poetams. Taigi 
bus šviesus susitikimas su 
saviškiais, kurių kūrybinis bei 
poetinis žodis šiandien skam
ba toli už Čikagos ribų, pasiek
damas jau ir tėvynę. 

Poezijos dienas ir šiemet ren
gia darbštusis Jaunimo centro 
moterų klubas. Programa rūpi
nasi ir ją organizuoja Nijolė 
Martinaitytė. Visus poezijos 
bičiulius jos kviečia ir jų laukia, 
žadėdamos priimti širdingai, 
kultūringai ir vaišingai. Abudu 
vakaru programos pradžia 7:30 
v. vak. 

k. b r d . 
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UETUVIŲ 
PAPROČIAI 
IR TRADICIJOS 
IŠEIVIJOJE 

LITHUANIAN 
CUSTOMS AND 
TRADITIONS 

Mayer ir kiti. Medžiaga įvairi, 
įdomi ir aukštos kokybės. 
Adminis t ra tor ius — Jonas 
Kučėnas (Chicago, IL). Prenu
merata metams 10 dol. 

• „Naujas is židinys (Ai
dai)", 1993 m. kovas, nr. 3. Reli
gijos ir kultūros žurnalas (jame 
vis dėlto didesnis dėmesys ski
riamas religijai), leidžiamas jau 
treti metai. Vyriausiu redakto
riumi pasirašo Petras Kimbrys, 
tačiau talkininkų žurnalas turi 
apsčiai, daug jų yra ir išeivių, 
kurie, manome, „Naujojo židi
nio" paveldėti, perkėlus į Lietu
vą ir prie žurnalo prijungus 
„Aidus". Kadangi šio skyrelio 
paskirtis yra tik „paminėti" 
naujai gautus žurnalus ar 
knygas, nesigilinsime į „Nau
jojo židinio" turinį, tik norime 
pastebėti, kad jame medžiagos 
gausu, ji įvairi ir vertinga. 
Žurnalas 88 psl., gausiai iliust
ruotas. 

Daina Bakaitytė, 
Farmacijos daktarė. 

x Daina Bakaitytė, Jūros ir 
Algio Bakaičių, gyv. Palos 
Heights, IL, duktė, 1993 m. 
gegužės 7 d. baigė University of 
Illinois College of Pharmacy, įsi-
gydama farmacijos daktaro 
laipsnį. Būdama s tudente , 
Daina priklausė Academy of 
Students in Pharmacy, Kappa 
Psi Pharmaceutical Fraternity 
ir Hiinois Pharmacists sąjungai. 

Daina yra baigusi Kristijono 
Donelaičio aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą, priklausė 
Nerijos skaučių tuntui. 

Naujosios farmacijos daktarės 
Dainos pasiekimais džiaugiasi 
jos tėvai, seserys Lyda ir Rima, 
ir močiutė Vladė Ercus (Bakai-
tienė). 

Elena Sirutienė (kairėje) ir Ona Lukienė senelių prieglaudoje „Califoraia 
Gardens" vadovavo Vasario 16-sios programai. 

Advokatas 
GINTARAS ?. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

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

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