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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva siekia 
narystės Europos 

Taryboje 
Vilnius , balandžio 22 d. (Elta) 

— Šiandien Crans Montana fo
rumo Bukareš to kor rerencijoje 
buvo diskutuojama Europos 
saugumo, tarptautinės prekybos 
ir privatizavimo klausimais , 
pranešė iš Bukarešto preziden
to patarėjas užsienio politikos 
klausimais Jus t a s Paleckis. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas padarė pranešimą „Ekono
minė reforma Lietuvoje". J i s 
pažymėjo, kad sunkus perėjimo 
į r inkos ekonomiką laikotarpis 
L ie tuvo je t ę s i a s i , t a č i a u 
stabilizacija ir padėties pa
gerėjimo perspektyva ryškėja 
vis labiau. Prezidentas pabrėžė, 
kad Lietuva, plėtodama regio
nini bendradarbiavimą, siekia 
svarbiausio tikslo — pasirašyti 
laisvos prekybos su ta r t į su 
Europos Sąjunga ir dar šiais 
meta is tap t i asocijuota šios 
Sąjungos nare . 

Algirdą Brazauską priėmė 
Rumunijos prezidentas lon II-
iescu. Prezidentai pasikeitė in
formaci ja a p i e p o l i t i n ę ir 
ekonominę padėtį savo šalyse, 
kalbėjo apie bendradarbiavimo 
plėtimą. 

Lietuvos prezidentas susitiko 
ir su Izraelio užsienio reikalų 
ministru Šimon Perės. A. Bra
zauskui buvo perduotas Izraelio 
prezidento kvietimas apsilanky
ti Izraelyje, ir jis kvietimą su 
dėkingumu priėmė. A. Brazaus
kas ta ip pat susitiko su Lenki
jos Seimo maršalu Juzef Oleksy, 
su Gruzijos ministru pirmininku 
O. Pacacija. 

N A T O d i d i n s p a g a l b ą 
Lie tuva i 

Seimo pirmininkas Česlovas 
J u r š ė n a s š i a n d i e n p r i ė m ė 
NATO Jungtinių pajėgų šiaurės 
Europoje vyriausiąjį vadą ge
nerolą Gary Johnson. Pokal
byje, kur iame dalyvavo ir kraš
to apsaugos ministras Linas 
Linkevičius, aptart i Baltijos 
valstybių saugumo klausimai . 

Generolas Johnson pabrėžė, 
kad NATO pasirengusi didinti 
paramą Baltijos valstybių ka 
r inėms pajėgoms, p radedant 
materialine pagalba ir baigiant 
įvairių specialistų konsultaci
jomis. J is sakė, jog valsty-
bių-NATO narių oficialiuose 
s l u o k s n i u o s e j a u č i a m a s ir 
suprantamas Baltijos valstybių 
s u s i r ū p i n i m a s nac iona l in iu 
saugumu. 

Česlovas Juršėnas padėkojo 
svečiui už pažadėtą paramą 
L i e t u v o s k r a š t o a p s a u g a i . 
Tačiau Lietuva jaus is daug 
saugesnė, pabrėžė j is . kai bus 
išvesta Rusijos kariuomenė iš 
Latvijos bei Estijos. Seimo pir
mininkas prašė NATO paramos 
spar t inant jos išvedimą bei sie
k i a n t demi l i t a r i zuo t i Kali
ningrado sritį. 

E u r o p o s Są junga ga lė tų 
k o n t r o l i u o t i ry t inę L i e t u v o s 

s ieną 

Lietuvos užsienio reikalu mi
nistro pavaduotojas Albinas 
J a n u š k a penktadienį susitiko 
su Europos Sąjungus delegacija, 
kur i teikia konsultacijas dėl 
Europos stabilumo pakto. Šiuo 
paktu , pasak A. Januškos, tiki
masi stabilizuoti padėtį Rytų ir 

Vidurio Europos valstybėse. 
Bulgarija, Čekija, Estija, Latvi
ja, Lenkija, Lietuva, Rumunija, 
Slovakija ir Vengrija yra trak
tuojamos kaip būsimos Europos 
Sąjungos narės, o pak tu sie
kiama sudaryti dvišalius ir 
regioninius susi tar imus, kad 
valstybės neturėtų problemų 
nei viduje, nei su kaimynais , 
sakė viceministras. 

Lietuvos Užsienio re ikalų 
ministerijos atstovai delegacijai 
pateikė pasiūlymą į t raukt i į 
paktą bendradarbiavimo su 
Kaliningrado sritimi sąlygas. 
Kitas pasiūlymas — kontro
liuoti rytine Baltijos šalių sieną 
ir taip reguliuoti migracijos ir 
tranzito sistemą bei kontroliuoti 
narkotiku pervežimą ir nusi
kalstamumą. Pasak vicemi
nistro, taip pat buvo pasiūlyta 
į t raukti į paktą su ta r t i su 
Lenkija. Vienas iš Europos 
stabilumo pak to p u n k t ų — 
sienų pralaidumas. Lietuva yra 
suinteresuota, kad siena su Len
kija būtų kuo pralaidesnė tran
zitui, kad nebūtų daroma dirbi
nių kliūčių. 

Šilalėje skundės i dėl ž e m ė s 
g rąž in imo p r o b l e m ų 

Min is t ras p i r m i n i n k a s 
Adolfas Šleževičius savo vizitą 
Šilalės rajone penk tad ien į 
pradėjo nuo garsiųjų Baublių — 
pirmojo Lietuvoje muziejaus, 
kurį 1812 metais senų medžių 
drevėje į k ū r ė r a š y t o j a s 
Dionizas Poška. Po to Bijotuose 
buvo aplankyta viena iš dviejų 
šiame rajone išlikusių žemės 
ūkio bendrovių. Nuo 12 valan
dos premjeras rajono savival
dybėje priiminėjo interesantus. 
P r i i m t a 30 žmonių . Vieni 
kreipėsi dėl žemės grąžinimo 
nesklandumų, kiti — sociali
niais k l a u s i m a i s : p r a š ė 
finansinės paramos, skundėsi, 
kad po 3-4 mėnesius vėluojama 
išmokėti atlyginimus. 

A. Šleževičius Šilalėje taip pt 
susitiko su LDDP nariais ir 
r ėmėja i s , ra jono vadova i s , 
vakare kultūros namuose — su 
visuomenės atstovais. 

Lietuva d a u g i a u 
ekspor tuoja , ne i i m p o r t u o j a 

Pramonės ir prekybos minis
terijos duomenimis, Lietuva 
šiuo metu prekiauja su 160 
pasaulio valstybių (1993 m. 
viduryje prekiavo su 134. 1992 
m. — su 99 valstybėmis). 

Prekyboje su Vakarais pir
mąją vieta užima Vokietija, iš 
kurios pernai buvo įvežta 14.39? 
visų į Lietuvą importuojamų 
prekių, o j Vokietiją išvežta 
6.8% visų Lietuvos eksportuo
jamų prekių. Prekyboje su Ry
tais pirmauja Rusijos Federaci
ja — 35.4% j Lietuvą importuo
jamų prekių. J a s daugiausia su
daro žaliavos I Rusiją išvežta 
33.1% visų Lietuvos eksportuo
jamų prekių 

Pernai palyginti su 1992 m. 
Muitinės departamento duome
nimis Lietuvos prekių apyvar
ta su užsienio šalimis išaugo 
nuo 4.1 bilijonų litų iki 15.3 
bilijonų (eksportas nuo 2.5 iki 
8.7 bil., o importas nuo 1.6 iki 
6.6 bilijonų litų). Prekybos ba 
lansas yra teigiamas, ir per me 

Vokiški vagonai Lietuvos 
traukiniams 

Apie 150 žmonių ketvirtadienį demonstravo prie Amerikos Misijos Jungtinėms Tautoms New 
Yorke, reikalaudami, kad būtų imamasi veiklos nuo serbų apsaugoti musulmonų miestus Bosni
joje. Šie du piketuotojai buvo tarpe dvylikos, suareštuotų už eismo trukdymą. 

Konferencija Baltijos pajūrio 
apsaugai 

Č i k a g a , balandžio 18 d. — 
N u o gegužės 3 iki 8 dienos 
Rygoje. Klaipėdoje I r Kalinin
g rade susir inks daugiau nei 
š imtas mokslininkų iš dvylikos 
valstybių persvarstyti Baltijos 
pajūrio apsaugos metodų. Kaip 
praneša Amerikos Lietuvių Ta
ryba, šią konferenciją, pava
din tą „Pakrančių konservacija 
ir apsauga Baltijos regione", 
r emia EUCC-WWF. 

Mokslinė konferencijos dalis 
vyks Klaipėdoje gegužės 4 ir 5 
dienomis. Viso bus 57 paskaitos: 
l ietuviai skaitys 20 pranešimų, 
vokiečiai — 10, rusai — 9, latviai 
— 7. danai — 5 olandai — 3. Po 
vieną paskaitą skaitys prelegen
t a i iš JAV, Estijos, Prancūzijos, 
Gudijos, Lenkijos ir Švedijos. 

Ta ip pat , bus i šs ta ty ta 19 
parodomųjų lentų. Amerikie-

t u s išaugo nuo 0.8 iki 2.7 bili
jonų litų. Specialistų nuomone, 
to pas iek ta sudarius tarptaut i 
nes prekybos sutart is (pasirašy
tos 9 laisvos prekybos ir 11 di
džiausio pa lankumo tarpvalsty
binių sutarčių), įvedus ir sta
bi l izavus litą. 

A I D S s t a t i s t i k a L ie tuvo je 

Lietuvoje užregistruotas dar 
v ienas — 21-mas — žmogaus 
imunodeficito viruso (ŽIV) ne
š iotojas . Ta i — savo noru 
p a s i t i k r i n t i į AIDS cen t rą 
Vilniuje atėjęs apie 20 metų 
tur in t i s vyras. Jis y ra jūreivis ir 
užsikrėtė greičiausiai lytinio 
kon tak to būdu užsienyje. Turi 
šeimą. Jo žmona ir vaikas nėra 
užkrės t i . 

Iš Lietuvoje e sanč ių ŽIV 
nešiotojų penki j au serga AIDS. 
Dviem viruso nešiotojams gimė 
v a i k a i . J i e s v e i k i , no r s 
n ė š t u m a s prasidėjo tada , kai 
vyrai jau buvo viruso nešiotojai. 
Ke tu r i iš 21 ŽIV nešiotojų jau 
y r a mirę, du žuvo, du mi rė dėl 
A I D S sukel tų komplikacijų. 
E k s p e r t ų n u o m o n e , a p l i n k 
k i e k v i e n ą , s e r g a n t į A I D S , 
susidaro nuo 50 iki 100 žmonių 
r a t a s , kurie gali būt i užsikrėtę. 
Todėl, užsikrėtusių ŽIV Lie
tuvoje tu rė tų būti daugiau. 

čiams ats tovaus ir paskaitą 
skaitys prof. dr. Jonas Genys iš 
Mary land universiteto Aplinko
tyros Centro. Dr. Genys j au 
anksčiau buvo lankęsis Lietuvo
je kaip Amerikos Fulbright 
Scholar. 

Ekskursijų metu bus parodyti 
Šlitere i r Pape ežerų rajonai 
Kurše , Latvijoje, gamtos ap
saugos parkai Kuršių Neringo
je , Lietuvoje ir Kaliningrado 
pajūris, įskaitant Sambijos pu
siasal į i r gintaro kasyk las 
Jantarnyje . 

Šiai konferencijai vadovauja 
ta rp taut in is komitetas, kuria
me didelį darbą atliko dr. Ra
mūnas Povilanskis iš Klaipėdos. 
Paskai tų ciklą atidarys aukšt i 
Lietuvos, Latvijos ir Kalinin
grado pareigūnai. Dauguma lie
tuvių prelegentų bus geologai, 
geografai ir ekologai, įskaitant 
dr. Kazį Ėringi, kuris iš Ame
rikos grįžo į Lietuvą. Moksliniai 
pranešimai bus skaitomi anglų 
ir rusų kalbomis. 

T R U M P A I 

— Balt i jos šalių transporto 
sistemos dar vienu žingsniu 
suartėjo balandžio 15 d. Rygoje 
p r i b a i g u s i a m e Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos t r anspor to 
minis t rų susitikime. Pasira
šytas memorandumas dėl savi
t a r p i o supra t imo r e n g i a n t 
bendrą politiką aviacijos susi
siekimo srityje. Šiame doku
mente deklaruojamas trijų Bal
tijos valstybių aviacijos kom
panijų ir aerodromų siekimas 
bendradarbiauti , kad būtų pe
re i ta prie šiuolaikinių keleivių 
ir krovinių peivežimo, saugumo 
užt ikrinimo standartų. 

— Buvusiuose KGB rūmuose 
budint iems politiniams kali
n i ams per Atvelyki j ų rėmėjai 
surengė velykinę programėlę. 
Grojo profesorius Raimundas 
Kati l ius, Antano Vienažindžio 
da inas dainavo solistas Danie
lius Sadauskas, skaitė aktorius 
Ferdinandas Jakšys, grojo kom
pozitorius Vytautas Juozapai tis; 
dalyvavo poetas, politinis kali
nys Vytautas Činauskas 

ET neskuba priimti 
Rusiją 

S t r a s b o u r g , Prancūzi ja , 
balandžio 15 d. (AGEP) -
Europos Ta rybos jung t in i s 
komitetas svarstė, ar priimti 
Rusiją į Europos Tarybą. Dau
gumos valstybių atstovai i r am
basadoriai siūlė neskubėti. Pir
miausia reiktų nusiųsti ET eks
pertus į Rusiją. 

Lietuvos delegacijos vadovas 
Algirdas Gricius irgi kalbėjo 
tame posėdyje: pasiūlė eksper
tams panagrinėti, kaip gerbia
mos žmogaus teisės Rusijoje, 
priminė, kad Rusija negrąžina 
Lietuvos ambasados pastato Pa
ryžiuje. „Galėtų Rusija pa
pildomai įsipareigoti gerbti 
Baltijos valstybių nepriklau
somybę", pasiūlė Gricius sąlygą 
Rusijai patekti į Europos Ta
rybą. 

Svarsto sienos 
apsaugą pervesti 

į VRM 
Vi ln iu s , balandžio 21 d. 

(AGEP) - Vidaus Reikalų Mi
nisterija (VRM) ketina perimti 
vis daugiau krašto apsaugos 
funkcijų. Kaip rašo „Lietuvos 
aidas", balandžio 15 d. pas 
ministrą pirmininką Adolfą 
Šleževičių buvo svarstoma Vals
tybės Sienos Apsaugos Tarnybą 
(VSAT) perduoti iš Krašto Ap
saugos Ministerijos pavaldumo 
į VRM pavaldumą. Pasitarime 
dalyvavo abu ministrai: krašto 
apsaugos — Linas Linkevičius ir 
vidaus reikalų — Romasis Vai
tekūnas. 

Saugant pasienį kol kas rei
kalingi šauktiniai kareiviai, šį 
pavasarį pagal planą į VSAT 
turi būti pašaukta apie 500 jau
nuolių. Jeigu VSAT priklausys 
Vidaus Reikalų Ministerijai, ši 
ministerija t u r ė s išmaitinti 
daugiau kaip 2,000 būtinąją 
krašto apsaugos tarnyba atlie
kančių jaunuolių, nes ministe
rijai priklauso ir du vidaus tar
nybos pulkai. 

Krašto apsaugos ministras 
Linkevičius spaudos konfe
rencijoje pasakė, kad šiame 
pertvarkyme „neįžvelgia nieko 
blogo", tačiau tu r i būti r imtai 
argumentuojama, kodėl keičia
mas Valstybės Sienos Apsaugos 
Tarnybos pavadinimas. 

V i ln iu s , ba landžio 2 1 d. 
f AGEP) — Trečiadienį „Lietuvos 
geležinkelių" įmonei buvo iškil
mingai perduoti pirmieji dešimt 
(iš keturiolikos) iš Vokietijos 
įmonės „Deutsche Waggonbau 
AG" (DWA) nupirktų tolimojo 
susis iekimo vagonų. P a s a k 
valstybinės įmonės „Lietuvos 
g e l e ž i n k e l i a i " g e n e r a l i n i o 
direktoriaus Algirdo Kliorės, 
įmone naujus vokiškus vagonus 
pirko už kreditą, gautą iš vieno 
Vokietijos banko. 

Kaip rašo „Lietuvos a idas" , 
kreditą reikės grąžinti per sep
tynerius metus. Šie dešimt va
gonų kainavo 9 milijonus mar
kių; metinės palūkanos — 6.5%. 
„Tai lengvat in is k red i t a s" , 
pa sakė A. K l io rė . „Nega 
lėjome kredito imti iš Lie
tuvos komercinių bankų, nes jų 
palūkanos 130% per metus", 
riausybė. „Šie vokiški vagonai 
y ra suprojektuoti rus iškam ge
ležinkeliui", paaiškino Kliorė. 
„Geležinkelio plotis Europoje ir 
pas mus skiriasi. O vokiški 
vagonai p r i t a i k y t i p lačiam 
keliui at i t inka Tarptaut inės 
geležinkelių sąjungos reikala
vimus. Juose y ra elektrinis 
šildymas, o vasarą oras šal
domas. Yra tai, ko mes dar ne
same matę — uždara vagonų ka-
nal izaci ja , tok ia pat k a i p 
lėktuve. Tualeto vanduo jau 
nebebėgs ant kelio". 

Rusija pastūmėjo 
Lietuvą i Vakarus 
Vi ln iu s , balandžio 21 d. 

(AGEP) - Grįžę iš Europos Ta
rybos Parlamentinės Asamblė
jos, Lietuvos delegacijos vadovas 
Algirdas Gricius, Seimo užsie
nio reikalų komiteto pirminin
kas Kazys Bobelis ir Seimo 
LDDP frakcijos p i rmin inkas 
J u s t i n a s K a r o s a s s u r e n g ė 
spaudos konferenciją, kun buvo 
aprašyta „Lietuvos aide". 

Pasakodamas apie prezidento 
Algirdo Brazausko surengtą 
spaudos konferencija Stra?-
bourge, kurioje buvo akcentuo
jami Lietuvos santykiai su Rusi
ja, Gricius pasakojo, jog ten 
iškilo tai. kad Rusijos nevyk
dymas ekonominių sutarčių su 
Lietuva kaip tik padėjo Lietuvai 
ryžtingai apsispręsti integruotis 
į Vakarų Europą. Komentuoda 
mas, Gricius pridūrė: ..Taigi, 
nėra to blogo, kas neišeitų į 
gera". 

„Lietuvos a idas" paklausė 
Gricių: „Ar jūs gal i te patvir
t int i , kad iki šiol dabartinė 
valdžia nebuvo ryžtingai ap
s i sp rendus i i n t e g r u o t i s į 
Vakarų Europą?" „Prezidentas 
išreiškė mintį: Lietuva padarė 
viską, kad Lietuvos ir Rusijos 
ekonominiai santykiai bū tų 
normalūs, civilizuoti. Pasirašyti 
susitarimai su (min. pirmininku 
Viktor Cernomyrdin) verčia 
mus apsispręsti, kad Lietuva 
t u r i gre ič iau i n t eg ruo t i s į 
Vakarus. Su tokiu partneriu 
i Rusya) negalima turėt i reikalų. 
Čia prezidento mint is , ir aš 
visiškai jai pr i tarčiau". 

„Lietuvos geležinkelių" va
dovas sakė, kad naujieji vagonai 
daugiaus ia važinės t ik Lietu
voje: maršruta is Vilnius-Klai
pėda. Vilnius-Mažeikiai, t a ip 
pa t ir Vilnius-Maskva. Į Mask
vą dabar važinėja t rys t rau
kiniai ir keleivių jiems užtenka. 
„O t raukinius , važiuojančius į 
Varšuvą ir Berlyną, papildysi
me vagonais, kuriuos dabar res
tauruojame Lenkijoje. Turime 
40 lenkiškų vagonų ir juos visus 
šiemet restauruosime". 

„Jau šiemet iš dalies atsis-
kaitysime už vokiškus vagonus. 
Ki t i ke tu r i vagonai — europie-
tiškos „Ritz" klasės (kiekvienas 
jų kainuoja po 2 milijonus markių) 
— į Lietuvą bus pristatyti liepos 
mėnesį. Šių vagonų matmenys 
j a u europie t i ško s t anda r to . 
Kliorės nuomone, nauji vokiški 
vagonai atsimokės per ketvertą, 
šešetą metų. Nors keleivius ve
žioti geležinkeliu yra nuosto
linga visoje Europoje, nuostolius 
kompensuoja krovinių gabeni
mas . Tačiau vis tiek didinsime 
k a i n a s keleiviams", kalbėjo 
„Lietuvos geležinkelių" vado
vas Arvvdas Kliorė. 

— Lietuvoje o ras giedras, 
šviečia saulė, t ač iau šaltoka. 
N a k t i m i s būna netg i porą 
la ipsnių žemiau ša l imo, o 
dienomis apie 10 laipsnių Cel
sijaus šilumos (50 F). Savait
galiui žadama, kad bus šilta, net 
16 laipsnių (60 F) i r pūs silpnas 
pietryčių vėjas. 

Prez. Kazio Griniaus 
palaikai sugrįš į 

tėviškę 
Vilnius , balandžio 19 d. (Elta) 

— Šį rudenį, tikriausiai, rugsėjo 
pabaigoje ar spalio pradžioje, į 
Lietuvą iš JAV bus pervežti ir 
Marijampolės rajono Mondžgi-
rio kaimo kapinėse palaidoti 
trečiojo Lietuvos Respublikos 
prezidento Kazio Griniaus pa
laikai. Apie tai buvo kalbama 
specialios, prezidento dekretu 
t am tikslui sudarytos komisijos 
posėdyje balandžio 19 dieną. 
Komisijai vadovauja Seimo pir
min inkas Česlovas Juršėnas . 
Tiksli Kazio Griniaus palaikų 
pervežimo data bus nus ta ty ta 
po konsultacijų su JAV lietuvių 
organizacijomis. Jos irgi numa
to sudaryti atitinkamą komite
tą. 

Mondžgirio kaimo sodyboje, 
kurioje gimė būsimasis Lietuvos 
prezidentas, bus pastatytas pa
minklinis akmuo. Netrukus bus 
paskelbtas konkursas K. Gri
niaus antkapiniam paminklui, 
įamžinant Kazio Griniaus atmi
nimą, bus išleisti rinktiniai 
raštai ir atsiminimų knyga apie 
jį, sutvarkytos vietos, kuriose jis 
gyveno ir dirbo. 

Pasak Lietuvos prezidento vy
resniojo referento Romo Gudai
čio, yra gautas Tautininkų Są
jungos pasiūlymas perlaidoti ir 
prezidento Antano Smetonos 
palaikus. A. Smetona palaidotas 
Clevelande. Dėl palaikų perkė
limo į Lietuvą bus tariamasi su 
velionio giminėmis, išeivijos lie
tuviais . 

K A L E N D O R I U S 

B a l a n d ž i o 23 d.: Šv. Jurgis ; 
Adalbertas. Vaitiekus. Daugau-
das , Vygailė. William Shak-
espeare (Šekspyras) gimė 1564 
m ; poetas Henrikas Radauskas 
gimė 1910 metais 

B a l a n d ž i o 24 d.: Ketvir tas 
Velykų sekmadienis; Fidelis, 
Bona, Kantr imas, Gražvyde. 
Pasau l inė maldos diena dėl 
pašaukimų. 

Balandžio 25 d.: Šv. Morkus; 
Melą, Tolmantas, Žadmantas. 

Balandžio 26 d.: Marcelinas, 
Dargai tė . Gailenis. Vilūne. 
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Redaguoja: Karolina Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 32, Willowbrook, IL 60514 

KAIP ĮSIKŪRĖ PIRMIEJI 
ATEITININKAI ČIKAGOJE 

Turbūt stipriausi ateitininkai 
išeivijoje yra Čikagoje. Čia turi 
savo puikius namus, turi stiprių 
vadovaujančių asmenų, čia išei
na mūsų žurnalas „Ateitis", čia 
net ateitininkės yra ir mūsų vie
nintelio dienraščio „Draugo" re
dakcijos vadovybėje, bei pačia
me redakcijos štabe. Dėl to 
mums įdomu, kaip Čikagoje įsi
kūrė pirmieji ateitininkai. 

Lietuvių katalikų organiza
cijų čia jau buvo iš seniau, ir tai 
tokių, kaip Lietuvos vyčiai, Lie
tuvių Katalikių Moterų sąjun
ga. Lietuvių Katalikų federaci
ja. Lietuvių Katalikų darbinin
kų sąjunga. Lietuvių Katalikų 
apdraudos sąjunga, lietuvaičių 
vienuolynas. Tai buvo daugiau
sia dėka pastangų kun. Kaupo, 
kun. Staniukyno, kan. Kemėšio 
ir daugelio kitų. 

Sovietu komunistų okupacijos 
grėsmėje, ir jau pirmosios oku
pacijos pradžioje, ėmė trauktis 
daugiau naujų ateivių iš Lie
tuvos, o kai kurie čia atvykę 
studijuoti, ar į svečius, nebe
galėjo grįžti, o j seniau čia vei
kiančias lietuvių organizacijas 
neįsijungė. Tokių jaunų ateivių 
Čikagoje 1940-1941 m. susidarė 
dešimtys. 

Šveicarijoje baigęs studijas. 
jas apvainikavęs daktaro laips
niu, kun. Antanas Deksnys at
vyko į JAV, kur yra buvę du jo 
dėdės kunigai. Man pačiam teko 
būti tarp pačių pirmųjų naujų 
ateivių, paniekusių Čikagą 1940 
m. gruodžio 24 d. Mudu su kun. 
A. Deksniu (vėliau vyskupu)jau 
buvome labai artimi draugai 
nuo studijų Rokiškio gimnazijo
je, kur 1922-1925 m. buvome 
stipriai įsijungę į ateitininkų ir 
skautų sąjūdį. Kun. A. Deksnys 
su skautija susipažino iš prof. 
St. Šalkauskio straipsnio „Pir
mieji žingsneliai'", o aš jau at
vykau skautu iš Utenos progim
nazijos. Rokiškyje įkūrėme 
skautų draugovę, kur jis buvo 
drauginiriKas. o aš - jo adju
tantas. 

Pasiekę Čikagą, artimai ben
dravome. Matydami, kad tarp 
naujai atvykusių yra gera grupė 
gražaus lietuviško jaunimo, 
ėmėme tartis, kad reikia juos 
apjungti į lietuvišką, katalikiš
ką organizaciją. Kadangi čia 

BENDRADARBIAUKIME 
SAVO SPAUDOJE 

Mieli šio „Iš Ateitininku gy
venimo" skyriaus bendradar
biai, sąjungų pirmininkai, vado
vai, labai malonu išgirsti apie 
jūsų veiklos planus, įvykius, 
išvysti nuotraukas. Todėl kvie
čiame jus bendradarbiauti ir in
formuoti apie susirinkimus, iš
vykas, numatytus darbus. Nea
bejoju, kad visiems malonu pa
matyti nuotraukas, kuriose at
sispindi jūsų veikla. Paskirkite 
kuopų korespondentus ir ne tik 
paragink it juos rašyti, bet rei
kale padėkite, padrąsinkite. 
Planuodami stovyklas, iš anksto 
raskite asmenis, kurie vykda
mi stovyklon būtų pasiruošę ją 
aprašyti tuoj po stovyklos, o ne 
pusmečiui po jos praslinkus, kai 
užrašų neturint, daug įdomių 
akimirkų jau būna užmarštin 
nuėjusios. 

Redaktorė 

buvo ir studentų, ir eilinio jau
nimo, galvojome, kad gal neblo
gai būtų pavasarininkai-lietu-
viška, katalikiška organizacija, 
lyg nauja atžala stipriai Lietu
voje veikusios pavasarininkų or
ganizacijos. Tačiau šis pirmas 
sąjūdis turėjo lietuviško kaimo 
atspalvį, o dabar. Čikagoje, tai 
jau miesto nauji atvykėliai, be 
to nemažas procentas studentai, 
tai nusprendėme steigti ateiti
ninkus, kurių organizacijos čia 
nebuvo. 

Kiek pamenu, steigiamąjį su
sirinkimą sušaukėme Šv. Jur
gio parapijoj, Čikagos Bridge-
porte. 1941 m. Šioje parapijoje, 
pas kleboną prel. Krušą buvau 
prisiglaudęs. 

Susibūrė čia gal apie dvide
šimt naujai atvykusio jaunimo. 
Pirmininkaujančiu parinkome 
kun. A. Deksnį, man teko vice
pirmininko pareigos. Nuo tada 
pradėjome šaukti susirinkimus 
su ideologinėmis paskaitomis ir 
kita programa. Atėjus vasarai, 
mėgome rinktis gamtoje: 
parkuose ar prie Grant parko 
fontano, ypač pamėgome pusia
salį prie Mokslo ir Pramonės 
muziejaus, Čikagos pietuose. 
Čia tada rinkosi beveik išimti
nai vien baltieji. Po paskaitų, 
prakalbų, po įspūdžių pasida
linimo, mėgdavome įvairius lie
tuviškus žaidimus ir daineles. 

Ši pirmoji JAV-se įsteigta 
kuopa augo ir stiprėjo. Netru
kus buvo sudaryta ir puiki atei
tininkų šokėjų grupė, kuri, ge
rai pasiruošusi, pradėjo viešiau 
pasirodyti parapijos ir Čikagos 
apylinkių miesteliuose. Atlik
dami tautinių šokių programas, 
stiprino lietuviškas nuotaikas. 

Kilus antram Pasauliniam 
karui, kai kurie mūsų atei
tininkai tapo JAV kariai. Tai 
kiek susilpnino kuopos veikimą, 
bet jis neiširo ir grįžtantieji vėl 
jsijungė į ateitininkų eiles. Į 
Čikagą ėmė atvykti daugiau lie
tuvių intelektualų, jie prabil 
davo mūsų kuopoje ir, pagaliau. 
Čikagoje išaugo naujos, stiprios 
atžalos: ateitininkai sendrau
giai, studentai, moksleiviai, jau
nučiai. Dabar jau dauguma pir
mosios kuopos ateitininkų yra 
išmirę, o kiti dar laukiame mir
ties angelo trimito, tikėdamiesi 
su anais pirmaisiais Čikagos 
ateitininkais vėl jungtis Am
žinybėje. 

Juozas Prunskis 

Rasa Stirbytė deklamuoja Philadelphijoje ateitininku suruoštame šv. 
Kazimiero minėjime. 

Nuotr. A. J . 

STUDENTŲ ATEITININKŲ TALKA 
„HABITAT FOR HUMANITY" 

Čikagos ir apylinkių studen
tai ateitininkai savo veiklai turi 
daug planų. Vienas jų yra pri
sidėti prie programos „Habitat 
for Humanity". 

Sekmadienį, kovo 13 d., stu
dentai ateitininkai susirinko 
šiaurinėje Čikagoje vieną dieną 
padirbėti su toje programoje dir 
bančiais. Habitat organizacija 
rūpinasi namų statyba varg
šams žmonėms. Kasmet savano
riai aukojasi statydami namus. 
Čikagos studentai ateitininkai 
norėjo prisidėti prie šio gražaus 
darbo. 

Išmokome dirbti su įvairiais 
žmonėmis: su pasamdytais sta
tybininkais ir su žmonėmis, 

kurie gyvens tame name bei su 
kitais savanor ;iis. Dirbome su 
sąskaitininku, kuris kas savaitę 
vieną dieną aukoja tam savano
riškam darbui. Išmokome tru
putį statybos ir matematikos, 
mankštinomės, smagiai kalbėjo
mės, bet svarbiausiai, pamatė
me šypseną veide moters, kuri 
gyvens tame name. 

Dienai baigiantis to darbo ve
dėja sukalbėjo maldą ir su bū
sima namo savininke, padėko
jo mums už mūsų talką ir dar
bus, kuriuos atlikome. 

Atlikę darbą jautėmės pavar
gę fiziškai, bet praturtėję dva
siškai. 

Aidė Užgirytė 

LANKĖSI 
KUN. RIMAS GUDELIS 

I vieną Los Angeles Kun. Sta
sio Ylos kuopos ateitininkų su
sirinkimą atsilankė svečias iš 
Lietuvos — kun. Rimas Gudelis. 
Būdamas Amerikoje, per 3 sa
vaites jis aplankė 12 miestų. 
Neužmiršo pasisvečiuoti ir pas 
Los Angeles ateitininkus. 

Kun. Rimas Gudelis turi savo 
parapiją Naujamiestyje. Jis yra 
labai įsijungęs i - ' įn inku 
veiklą. Vie-.. .siu jo 
darbų yra stovyklų organizavi
mas Berčiūnuose. Kai Lietuva 
dar nebuvo laisva, toje vietoje 
vykonionier Į stovy! los. Prasi-

itgimim >io riai nu 
stojo veikę ir poi'siav >tė tapo 
aple.sta. Ilgą laiką i-erčiūnų 
stovyklavietė buvo nenaudoja
ma '••'•'i.Hngl ;«•!.)•;v<> • ;.-.. >s 
aps< •:•;. A -k- ' parimi ii i bu
vo iaoa; suniokoti. Buvo išdau
žyti langai ir išvogta viskas, ką 
tik buvo galima vogti. Kai sto
vykla buvo atiduota ateitinin
kams, reikėjo įdėti labai daug 
darbo, kad vėl būtų galima ta 

vietove naudotis. Kadangi pio
nieriai buvo ne katalikiškos or
ganizacijos nariai, viduryje sto
vyklos stovėjusią bažnyčią su
sprogdino. Dabar ateitininkai 
turi melstis valgykloje, kol baž
nyčia bus atstatyta. Kai stovyk
lavietė bus galutinai sutvarky
ta, vienu metu joje galės stovyk
lauti arti 250 asmenų. Norint 
pritraukti daugiau ateitininkų, 

j stovykloje atostogauja 70<2 atei-
• tininkų ir 30^ svečių, kurie no

rėtų tapti ateitininkais. Už sto
vyklavimą užmoka stovyklau
jančių tėvi . šeimi; finansi
nės pajamos yra nepakanka
mos, tai tėvai sumoka tik dalį 
mokesčio (pagal galimybes). Pil
no mokesč kasos 3 1 30 litų 

'.), k. j;.enesioat-
' lyginimas yra ma/.daug 200 litų 
COdol.). 

Susirinkimas praėjo labai įdo-
d. Vis rosi v'c>\.'. >mu suži-

apie stovyklas, rengiamas 
Ln.-uvoje. Susii likimo pabaigo
je kun. Rimas Gudelis kvietė vi
sus atvykti j Ateitininkų kong
resą, kuris vyks 1994 vasarą, 
Lietuvoje. 

Amanda Ragauskaitė 

1994 M. ATEITININKŲ 
STOVYKLOS JAV-SE 
Planuojant šios vasaros atos

togas būtina įsidėmėti datas , 
kada vyks įvairios ateit ininkų 
stovyklos. Čia pateikiame jų 
sąrašą: 

7/10-7/17 — Ateitininkų sen
draugių stovykla. Kreiptis: Ni
jolė Balčiūnienė, tel. 216-944-
5741; Vytautas Šoliūnas, tel. 
708-267-6739. 

7/24-8/6 — Jaunųjų ateitininkų 
sąjungos stovykla. Kreiptis — 
Taura Underienė, tel. 313-261-
4069. 

8/7-8/14 — Moksleivių ateiti
ninkų sąjungos stovykla. Kreip
tis — dr. Audrius Polikaitis, tel. 
708-257-2022. 

8/21-8/28 - Lietuvių Fronto 
bičiulių stovykla. 

9/2-8/5 — Ateitininkų savait
galis. Kreiptis — dr. Algis 
Norvilas, tel. 708-636-2595. 

Visos minimos stovyklos vyks 
Dainavoje, Michigan. 

8/13-8/20 - Ateitininkų sen
draugių stovykla Kennebunk-
port, Maine. Registruotis pas 
Tėvus Pranciškonus, paminint, 
kad registruojatės Sendraugių 
stovyklai; tel. 207-967-2011. 

Žinoma, visų ateitininkų dė
mesys turi būti skiriamas Atei
tininkų Kongresui Lietuvoje, 
nes tai viso pasaulio ateitinin
kų susibūrimas. 

7/15-7/17 Ateitininkų kongre
sas Lietuvoje. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurgin'S išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaakl Rd. T * . (312) 565-2802 

Pirm . ant r . penkt. 9 v r —3 v.p.p 
ketv 10 v r —7 v p p , trecd , 

sėst 10 v.r—2 v. p p 
Susitartirno nereikia trecd ir seštd 

Sumokama po vizito 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wa«; Ava. , Orland Parfc 
708 349-8100 

10 W. Martin, Napsrvllia 
70$ 355-0776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 700-057-8303 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E I27st St 
Lemont. IL 6C439 

Tol. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roborta Road 
Hlckory Hllls 

Tol. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

L 

JAS CV laukia į atovykloa vadovų kursu* atvyk.-i...... ,u VH,|„, l4 .nokytojų. Iš k Audr« Kaspu 
tytė. Gražina Kriaučiūniene, Ruane K*sputiene pirmininke Birut* MubKn.. ir laurą 
Underienė. 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312)767-7575 
5760 Archor Ava. 

(6 blokai ( vakarus nuo Ocero Ave ) 
Vaiandcs pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 
CMcago RMgo Mod . Contor 

9630 8. Rtdgoland Ava. 
CMcago RMgo, IL 60415 

706636 6 6 2 2 
4146 W. 63rd St. 

312-735-7706 
CMcago, IL 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chicago 312-724-4200 
Elgm 708-422-1212 

McHenry a i 5 344 5000. e*t 6504 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
To*. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. S A U K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cormak Rd. 
Waatchoatar, IL 6301*3 

Tol. 706-831-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . VERKĘS 
DR. BOB DOKNANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuotakia 

4C07 W. 59 S t , CMcago. IL 
Tol. 318.786-6886 

4707 S. Gilbort. LaGranga. IL 
T44. 766-362-4487 

DRAUGAS 
(USPS-161-000) 

T H E L I T H U A N I A N WORLD WIDE D A I L Y 

Published daily extvpt Sundays and Mondays, Uegal Holidays, tfca 
Tuesday* tollov. ing Monday observance of Legal Holidays as vvell as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Stret-t. Chicago. IL 60629 5589 

Second class postage paid at Chicago. IL and additional maiUng offices. 
Subscripf.on Rates: $90.00. Foreign counines $100.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St.. 

Chicago, II. 60629 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš anks to 

metams *•* metu, 3 mėn 
JAV $90 00 $50.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $100.00 $55 00 $35.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $50.00 $35 00 525.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $55.00 $3500 S30.00 
U ž s a k a n t j Lietuvą — 
Oro paštu $500 00 $250 00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00 
Paprastu paštu $100.00 $55 00 
Tik šeštadienio laida $55.00 $3500 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra. N'esunaudotu 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos gražina 
nedirba. tik iš anksto susitarus Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimu turinį neatsako. 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą. 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2 1 4 7 0 S. Main St. 
Mattasson, IL 60443 

Tol . 706-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Roz. (1-312) 776-7679 
Kab. (1-312) 582-6221 

Valandos susitarus 

DR. V I U U S MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Famlty Madlcal CHnlc 
1MOS—127 »t.( ijimyrt, IL 40439 

Priklauso Palos Community Hosp-tal ir 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą 
T«|. (708) 2572265 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Har lem, te l . 708-594-0400 
Br idgv iew, IL 60455 

Valandos pagai susitarimą 

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

7915 W. 171at 
Tlnley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W . 103 St., Oafc Lawn, IL 

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Sualtarlmul 
(kalbėt angliškai) tol . 706-422-6260 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tat. (708) 422 0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirrnd 3 v p p-7 v v antra 12 30-3 «pp 
trefid uidaryta ketvd i - 3 v p p . 

penkt ir seštd 9 v r 12 v p p 
6132 S. Kadzla Ava., Chicago 

(312) 778 8*49 arba (312) 4*9-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tol. (706) 596-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kabinoto Ir buto: (706)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava. , Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
8635 8. Pulaakl Rd. , CMcago. IL 

T o l . 312-585-1*55 
172 SehMIor 8t . , eimhurat, IL 60126 

706-041-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-634-1120 

K a b . t o l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. K o d z l * A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnoals, Ltd. 
Marquott* Madlcal Bultdlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslig Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava. , Elgln, III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 myha i vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas t>a lietuviškai) 

Tikrina ak'S. pritaiko akinius 
2618 W 71at St. 

Tai . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 36 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzla 

Va! antr 2 4 v p p ir ketv 2-5 v p.p. 
šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabinato tai. (312) 776-2880 

Namų 708 448 5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7788 8 . KOdzto. CMcago 60652 
To l . 312-484-2123 

Pirmd 2 v p p - 7 v v . antr 9 v r -12. 
ketvd 12 4 v p.p., penktd 1 2 - 6 v v 

Kab. tol . (312) 588-0346; 
Roz. (312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4285 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6 9 antr 1?6 penkt i n 1? i 6 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus l.gų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 566-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Canter-

Napervlfla Caropua 
1020 E. Ogdan Ava. . Sutta 310, 

Nagorvttla IL 60563 
Tat. 706.527-0080 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1 312) 888-3166 
Namų (768) 881-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJA' f CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat 
Vai pirm. ant r . ketv ir penkt 3-6, 

šeštadieniais pagal susitarimą 

< 



Rimties valandėlė 

JIS VEIKIA PER MUS 
Nors margučiai jau suvalgyti, 

velykinės lelijos jau nužydėjo, 
Bažnyčia liturginiuose skaiti
niuose tebemąsto apie Kristaus 
prisikėlimo poveikį pirmykštėje 
krikščionių bendruomenėje ir 
kviečia mus pamastyti apie 
prisikėlusio Kristaus veikimą 
mūsų parapijose, šeimose ir 
visuomeniniame gyvenime. Ga
vėnios metu skyrėme 40 dienų 
apmąstyti Kristaus kvietimą 
atsiversti — pakreipti savo 
gyvenimą pagal Dievo išga
ningą planą. Skyrėme laiko ir 
suvokti Kristaus kančios ii mir
ties prasmę mums — kokia kai
na esame išgelbėti, kad atnau
jintume savo ryžtą priklausyti 
Kristui, kurį išreiškėme per 
Krikštą. 

Antrąją išganymo paslapties 
pusę apmąstome per septynias 
savaites po Velykų — penkias
dešimt dienų iki Sekminių 
(„Sekminės",kaip ir „sekmadie
nis", turi pagrindą „sekm" — 
septyni: septintoji savaitė po 
Velykų ir septintoji savaitės 
diena; graikiškasis šios šventės 
pavadinimas — pentekoste reiš
kia penkiasdešimtoji diena, 
būtent, po Velykų). Vien šiems 
bažnytiniams laikotarpiams pa
skirti laiko tarpsniai parodo jų 
pranokstančią svarbą mūsų 
krikščioniškam gyvenimui. 

Bet populiariai jaučiame visai 
kitą svarbos tvarką. Kalėdos 
atrodo kaip didžiausia šventė 
(jas švenčia net visai netikin
tys). Krikščionims įvairios Ga
vėnios praktikos (rekolekcijos, 
kryžiaus kelių pamaldos ir pan.) 
atkreipia šiek tiek dėmesio į 
Velykas, kurioms ruošiamasi. 
Bet populiarioje sąmonėje su 
Velykų diena ir pasibaigia šven
tinis laikotarpis. 

Pagal Bažnyčios kalendorių, 
tačiau,Velykos pratęsiamos sep
tyniais Velykų sekmadieniais — 
iki pat Sekminių. Kur mūsų 
Atpirkimo paslapčiai apmąstyti 
ir kvietimui atsiversti skiriama 
40 dienų, prisikėlusio Kristaus 
veikimui tikinčiųjų bendruome
nėje apmąstyti skiriama 50 
dienų. Gavėnios ir Velykų 
laikotarpiai — tai lyg dvi pusės 
to paties pinigo, bet buvom įpra
tę žiūrėti tik į vieną pinigo pusę. 
Tad verta pažiūrėti ir į kitą 
pusę, kad pajustume velykinį 
džiaugsmą ir dėkingumą. 

Pirmame šio, ketvirto Velykų 
sekmadienio skaitinyje iš Apaš
talų Darbų knygos (Apd 4:8-12) 
girdime šv. Petro aiškinimąsi, 
kaip jis pagydė luošą žmogų. 
Galima nusistebėti, kas gi galė
tų reikalauti pasiaiškinimo dėl 
gero darbo! Bet atsiminkime, 
kas to pasiaiškinimo reikalavo: 

tie, kurie turėjo žydų religinės 
institucijos monopolį, išsirūpinę 
net oficialų kraštą okupuojan
čios valdžios pripažinimą ir teisę 
rinkti Šventyklos mokesčius, iš 
kurių jie pragyveno. Čia veikė 
stiprūs ekonominio ir socialinio 
statuso interesai, ir jie jautė 
grėsmę iš savo paprastumu 
galingos apaštalų skelbiamos ži
nios: „Šis žmogus buvo išgydy
tas vardu Jėzaus Nazariečio, 
kurį jūs nukryžiavote ir kurį 
Dievas prikėlė iš numirusių!" 

Žydų bažnytinės institucijos 
vadai norėjo būti vieninteliai, 
per kuriuos Dievas veikia ir 
padeda žmonėms, ir štai jų 
tautoje atsirado Jėzus, mokęs, 
kad Dievas kaip tik kviečia ir 
bendrauja, ne vien su „švariai
siais" Dievo tautos nariais, bet 
ir su nusidėjėliais, muiti
ninkais, prastuoliais, kurių sun
kaus gyvenimo sąlygos nelei
džia išpildyti visų įstatymo 
reikalavimų. Jėzus sakė, kad 
l emiamas i s dalykas nėra 
smulkmeniškas įstatymų vyk
dymas, o Dievo valiai atsidavusi 
širdis ir gyvenimas, nepaisant 
gyvenimo sąlygų. Dėl to reli
gijos monopolizuotojai turėjo Jė
zumi atsikratyti. Dėl to šv. 
Petras, kaip ir Jėzus, turėjo 
jiems aiškintis, padaręs gera. 

Apaštalas Jonas pirmajame 
savo laiške (1 Jn 3:1-2) todėl ir 
rašo, t ikinčiuosius pastip
rindamas: „Mes vadinamės 
Dievo vaikais — ir esame! Pa
saulis nepažįsta mūsų, nes ir jo 
nepažino". Kai pažįstame Jėzų 
ir suvokiame, kokia meile 
esame apdovanoti, iš džiaugsmo 
dalinsimės ta meile, kaip įsi
mylėję žmonės nori savąja meile 
dalįntis su kitais, net ir kai ki
tų pavydas nori jiems trukdyti. 

Jėzus yra pavyzdys gero Dievo 
pašauktųjų tautos ganytojo, 
kaip girdime Evangelijoje (Jo
no 10:11-18), kuris neturi as
meniškų išskaičiavimų, da
rydamas gera. Jis „už avis 
guldo savo gyvybę" ir ją guldo 
ne tik už savosios t au tos , 
pirmykštės Dievo pašauktos 
Izraelio tautos „avis". Jis sako: 
„Ir kitų avių dar turiu, kurios 
ne iš šios avidės; ir jas man 
reikia atvesti; jos klausys mano 
balso, ir bus viena kaimenė, 
vienas ganytojas". Jėzaus auka 
buvo ne tik už savuosius, bet ir 
už „svetimuosius". Todėl j is ir 
siuntė savo mokinius skelbti 
nuodėmių atleidimą iki pasau
lio pakraščių. Kaip jie tą darė. 
skaitome Apaštalų Darbų kny
goje. Kaip mes tą pašaukimą 
vykdome, esame kviečiami pa
mąstyt i . 

Aldona Zailskaitė 

Danutė Bindokienė 

Philadelphįjos tautinių šokių grupė „Liepsna-Aušrinė" Ji ruošia pavasario puotą š.m. balandžio 
24 d. Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje. 

GERIAU KREGŽDĖS 
KAIP SKORPIONAI 

Sėjos metas jau 
beldžiasi į duris 

Lietuvių t au t a ryžosi nužu
dyti savo viltis? Žudike tauta? 
Pastangos šia linkme tęsiasi, 
p i k t a s m o s t a s kol kas 
nesulaikytas. 

Sibiro kančiose sužybčiodavo 
kibirkštėlės — gal kada nors 
gimta šalis atsikratys rusų fizi
nio ir dvasinio barbarizmo. 
Lietuvoje baimės ir bolševikinio 
s i aubo a p s t u l b i n t i žmonės 
laukė, kada baigsis žudymais 
besilaikąs absoliutizmas. Net 
okupantu talkininkai jautė, kad 
kraujas, nors apdžiūvęs, nieka
dos nemiršta, ir svajojo kada 
nors a t i t raukt i rankas nuo iš
davyste atsiduodančio darbo 
Išeivijoje nei akimirkai neap 
snūdo svąjbneT^acT Lietuva pra
bus, ir šis įsi t ikinimas skatino 
darbui. 

Iliuzija tapo tikrove. Blyks
telėjo r a m a u s , kū ryb ingo , 
pažangaus ir pasiturinčio gyve
nimo viltis. Bet mes tapome vie
nas kitam skorpionais. 

Prasidėjo istorijos falsifika 
vimas. Lietuvos Seimo pirmi 
n i n k u i k o m u n i s t ų par t i j a 
laikant vedusia i laisvę. Seimo 
nariui A. Alberty n ui paneigiant 
okupanto vykdyta genocidą, 
šiandieniniams Lietuvos isto
r ikams rodant trėmimo į Sibirą 
retušuotą veidą. Aiškinama, 
kad atsisakyta emocijų, todėl 
nekalbama apie tremiamųjų 
troškinimą vagonuose. Alpimai, 
badavimai, mirtys kelionėje yra 
emocijos, tad jų vietoje geriau 
minėti propagandinį aprūpi
nimą medicina ir maistu. Nuo 
tėvų atskirtų vaikų klyksmas 
yra emocijos, todėl ju vietoje 

reikia įrašyti, kiek pinigų buvo 
skir ta mažųjų pienui, kurį gal 
budeliai išgėrė. 

Baisios žudynės liko nepaste
bėtos Seimo pirmininko, kai ku
rių Seimo narių ir patentuotų 
istorikų. Tokie poelgiai skaus
mingai perskiria tautą j dvi 
dalis. 

Jei in te l igen tas t r ėmimų , 
areštų, tardymų įkarščio metais 
dar nebuvo gimęs, jis privalėjo 
apie tai sužinoti ne tik iš nušli
fuotų dokumentų, bet ir iš liudi
n inkų . N e t e i s i n g i ir vieši 
oficialių asmenų pareiškimai 
turi būti atšaukti , o visuomenei 
atkištą istorikų darbą reikia ar
ba objektyviai taisyti , arba iš
mesti. 

„Dar mes nepajėgūs visai 
objektyviai, be emocijų vertinti 
netolimos prae i t ies" , ta r ia J. 
M a č i u k e v i č i u s . . M e t u o s e " 
(1994. nr. 2). B e t privalu 
objektyviai ver t in t i ir emocijas. 
nes jos ta ip pat y r a praeitis. 
Sena propaganda t a ip pat yra 
praeit is . Ar ji nevert int i na? Už 
praeitį nėra nieko t ikresnio, o 
melas lieka melu. Homero ..Odi
sėjoje" yra pasakyta : jis melo 
netars, nes tam yra per išmintin
gas. Tai kokią nuomone susi
da ry tume apie ka i kur iuos 
Seimo narius ir gal istorikus? 

Šie ir įjuos panašūs reiškiniai 
žudytu mūsų tautos viltis, jei jie 
būtų dažni. Bet t ik ime , kad tai 
yra vien atsi t ikt iniai minčių 
susimazgymai. Visuose pasaulio 
kongresuose ir seimuose atsi
randa keistuolių. Tačiau dėl jų 
nesugriuvo nei kongresų, nei 
seimų rūmai. Meluojančiam di

džiausia bauda — pasitikėjimo 
p r a r a d i m a s . Ką j i e a t e i t y 
sakytų, ką betvirtintų. viskas 
bus la ikoma žodžių tarša. Ir is
torikų gal nereikėtų vienu ūpu 
nuteist i . Gal juos terorizavo 
la iko s toka? Gal iš to l iau 
nepažvelgt , kaip tasai jų augi
namų medžių miškas atrodo? 
Žmogaus klaidos jį padaro žmo
gumi. Tačiau jokia klaida ne
tapo ver tybe. Ja nevirs ir 
neapdairus dokumentų rinki
nys apie Lietuvos gyventojų 
t rėmimus . 

Ar gal ima trūkumus ateities 
leidiniuose užpildyti? Nema
nau. Rinkinys y ra a tsk i ras 
tomas, ne visi, jį matę, pažvelgs 
į būsimus tomus. Kreivas re
ginys išliks. Reikėtų dabartinės 
knygos skleidimą sulaikyti, ją 
papildyti dokumentų analize ir 
t ik tada leisti į žmones. Dėl to 
nesugr ius nei pasaulis, nei 
Lietuvos Respublika, nei PLB. 
Naujos išlaidos? Taip. Naujas 
delsimas? Taip. Tačiau reikia 
taisytj ten , kur kreiva. Skuba 
yra vulgarus dalykas, dėl jos 
daug kam tenka susigėsti. 

Pamiršus nuostolius, netam
pan t kaltininkų po liežuvi-
n ius t e i smus , nerodinėjant 
į vienas kitą pirštais, ištai- ! 
syt ina. ką galima ištaisyti. 
Tai vienintelis i šmin t ingas i 
kelias. Nebūkime vienas ki tam j 
skorpionais . Būkime kregž-! 
dėmis. elegantiškomis ir mo-Į 
kančiomis be klaidu dirbti. Kar
ta is ir joms apgriūva statomi 
nameliai, bet turi valios ir kant
rybės taisyt i . Lyg kregždės ręs-
kime t au ta i namus. 

Vytautas Vnlertas 

Dalykai, kuriuos gerai pažįs
tame, kurie mūsų aplinkoje vi
suomet buvo ir yra. kartais pra
nyksta kasdienybėje — į juos ne
kreipiame dėmesio, nebent koks 
netikėtumas priverčia „atsibus
ti" ir apsidairyti. Panašiai yra 
ir su Lietuvių bendruomene. Ji 
tapusi kone sinonimu lietuvy
bei: jeigu esi lietuvis, automa
tiškai įsijungi ir į Lietuvių 
bendruomenę. Beveik atrodo, 
kad ta i vienintele organizacija 
pasaulyje, kurios nariu tampa 
kiekvienas lietuvis nuo pirmo
sios savo gyvenimo akimirkos 
šioje planetoje. 

Po Lietuvių bendruomenės 
stogu juk telpa visų kartų lietu
viai, nesvarbu, kuomet išvyko iš 
tėvynės, kuriame svetimame 
krašte rado sau prieglobsti. 
Politinės pažiūros, ideologinis 
nusiteikimas, gyvenimo būdas 
nekliudo susivienyti po LB or
ganizacijos sparnu. LB iš mūsų 
per daug nereikalauja 'nors mes 
kartais joje ieškome kažkokio 
tobulo išsipildymo), nekliudo 
darbuotis visuomeninėje veiklo
je, nerūgoja, jeigu į tą veiklą 
numojame ranka ir užsiimame 
tik savo asmeniškais reikalais. 

Tai jau beveik ideali organiza
cija, t ik su viena kliūtimi pa
keliui i „tobulumo viršūnes": 
Lietuvių bendruomenės šakotai 
veiklai vadovauja žmonės. O jie 
gali ir klysti, ir neatlikti savo 
pareigų, ir sirgti „sauražiū-
riškumo, nematant miško per 
medžius" liga. Žinoma, tie LB 
vadovai šiaip sau nei.šdygsta lyg 
šungrybiai seno kelmo pu
venose. Juos išsirenkame mes 
patys — Lietuvių bendruomenės 
nariai. Čia puikiai t inka po
sakis: ką pasėji, tą ir pjauni. 

Sėjos metas j au labai netoli, 
tik už savaitės. Ši karta jis su
tampa su pavasariu gamtoje. 
Pavasaris juk visus skatina dai
rytis i artimiausią laisvos žemės 
sklypeli ir galvot) apie pasi
švaistymą jame su seklu mai
šeliu... Tačiau balandžio 30 -
gegužės 1 d. reikia pagalvoti 
apie kitokią sėją. kurios vaisius 
matysime ne už kelių savaičių 
ar mėnesiu, bet net kelerius 

metus. Turime padaryti at
ranką iš pateiktųjų kandidatų 
į XIV LB tarybą sąrašo, išskir 
ti pačius t inkamiausius ir ati
duoti u i juos savo balsą, pa
reikšti savo pasitikėjimą jų su
gebėjimu našiai darbuotis visų 
mūsų — Lietuvių bendruomenės 
nar iu — ir tėvynės Lietuvos la
bui. 

Pasirinkti yra iš ko 'sąrašą 
d a r kar tą š i and i en spaus
diname, jeigu kas anksčiau jo 
nepasiliko) Ypač svarbu paste
bėti , kad sąraše y ra ir naujų 
žmonių: įvairaus amžiaus. įvai
rių profesijų ir pat i r t ies Nemė
tykime savo balsų lengvabū
diškai, nes tai r in i tas reikalas. 
Ypač tie. kurie per šios tarybos 
ir LB Krašto valdybos kadenciją 
mėgo kritikuoti anksčiau iš
rinktuosius, turėtų gerai pagal
voti apie kiekvieną kandidatą ir 
parinkti , jų nuomone, geriau
sius. 

Ties iog n u o s t a b u . k a d 
Rink imų komisi jai pavyko 
surasti net 87 kandidatus. Ir ne 
šiaip sau. ..iš kryžkelių ir patvo
r ių" 'kaip Šv. Rašte užsime
nama), bet daug patir t ies tu
rinčius, pasiruošusius tarnau
ti lietuviškiems reikalams, nors 
ta i nepelningas ir nedėkingas 
užsiėmimas. Jeigu šie žmonės 
sut iko kandidatuoti , supras
dami, kad jų laukia tik darbas 
ir dažnai kr i t ika , j ie verti 
dėmesio. J tokį darbą nesiveržia-
ma u ž m e r k t o m i s a k i m i s . 
Naivuoliams ar garbėtroškoms 
čia ne vieta' 

Tiesa, paminėjome, kad bal
savimai vyks balandžio 30 -
gegužės 1 d. Ta da ta t ik parei
gingiesiems LB nar i ams , kurie 

- leraet viską laiku atlieka. 
Mėgstantiems ..poniškai" vėluo
ti, balsavimas vyks gegužes 7 ir 
8 d. Šiuose rinkimuose nei sku
bant iems, nei a t s i l ikus iems 
niekas premijų neskir ia, bet 

rbu ateiti ir balsuoti , kad 
vėliau nereikėtų kal t int i LB 
valdybų, tarybos ir visų tų. 
kurie išrinko tokius ..nevykė
lius". Tą epitetą t ebus galima 
taikyti tik ueprisiruošusiems 
rinkimuose balsur-

• 1937 m. kovo 15 d. Cook 
County ligoninėje Čikagoje dr. 
Bernard Fan tus į te igė pirmąjį 
„kraujo banką". 

PAMINĖTOS KAZIMIERO 
SKUČO 100-OSIOS GIMIM*; 

METINĖS 

Kovo 14 d. Kaune buvo pažy
mėtos 100-osios Kazimiero Sku
čo, paskutinio tarpukario Lie
tuvos vidaus reikalų ministro, 
gimimo metines. Kauniečiai, 
miesto svečiai padėjo gėlių prie 

K. Skučui skirtos paminkl inės 
lentos 

Pirmosios bolševikinės okupa
cijos aukos gyvenimo ir veiklos 
kelią susirinkusiems primine 
miesto meras A. Račkauskas , 
"•"vtauto Didžiojo Karo muzie
jaus skyriaus vedėjas A M- r 
kūnas. Po to Vytauto bažnyčioje 
buvo aukojamos šv. Mi=ios K. 
Skučui atminti . 

LIETUVOS NAŠLAIČIUS 
APLANKIUS 

INDRĖ 

APSNIGTI MIŠKAI, 
LYG PASAKA 

Nors sausio mėnesį, keliau
jant po Lietuvą „Saulutės", 
Lietuvos našlaič ių globos 
būrelio reikalais, beveik kas
dien snigo, ypatinga pūga var
gino važiuojant iš Panevėžio į 
Vilnių, keliaujant pro Uteną, 
Naująjį Daugėliškį (už Ignali
nos) ir Švenčionėlius. Nors vie
tiniai viešnią iš užsienio „glos
tė", sakydamai — „Saulė švie
čia, kai angelas žeme vaikšto", 
ta diena buvo abejinga, kiek tų 
„angelų" Lietuvoje buvo. Todėl 
teko atsisakyti dar pasukti į Za
rasus. Buvau dėkinga, kad Min
vydas tokią kelionę ištesėjo ir 
įstengė, mane išleidęs Vilniuje, 
tą naktį grįžti namo į Panevėžį. 

Utenos spec. int. m-los direk
torius yra Kazimieras Malaiš-
ka. Prieglaudoje yra 93 vaikai, 

iš jų 4 tikri našlaičiai, o 15 atim
tos tėvų teisės. Miega po 6 
vaikus kambaryje. Trūksta sta
lo, lauko, kambario žaislų. Vai
kai nuo 7 iki 18 metų. Yra kie
mas ir biblioteka. Pageidautų 
knygų religine ir dorovės tema
tika, pasakų knygų. Trūksta šil
tų rūbų, vitaminų, spalvotų 
pieštukų. Iš labdaros nieko ne
gauna. Berniukai mokosi staty
bininko amato, mergaitės siuvė
jomis. Netekusiems tėvų globos 
stengiasi rasti globėjus atostogų 
metu, kad paimtų vaikus į 
šeimas. Iš 93 vaikų, apie du 
trečdaliai yra iš Utenos rajono, 
kit i iš apl inkinių rajonų. 
Direktorius sako — „Neretai 
materialiniai sunkumai ap
sprendžia ir dvasinį, dorovinį 
žmonių skurdumą". Mums be 
silankant, šeštadienį, pastate 
buvo labai šalta ir auklėtojos 
buvo „apsitulojusios" megzti

niais, švarkais, botais. Sako, 
kad vaikams nešalta. Jie jau už
sigrūdinę nuo mažens. Žaidimo 
kambaryje beveik jokių žaislų 
nebuvo. 

Utenos vaikų globos namuose 
direktorės Amalijos Katinienės 
nebuvo. Čia gyvena 66 vaikai, 
iš jų 1 tikras našlaitis. 30 atim
tos tėvų teisės. Vaikai nuo 1 iki 
12 metų. Apie 12 su fizinėm, o 
5 su intelekto negalėmis. Yra 
kiemas, sporto salė. nėra biblio
tekos. Auklėtojai pageidauja 
medžiagos pedagoginio psicholo
ginio ugdymo klausimais. Ma
žai remiami labdara. Trūksta 
paklodžių, šiltų antklodžių, šiltų 
švarkų, batų. pirštinių, vilnonių 
kojinių, kepurių, žaislų, vitami
nų, rašymo bei higienos reikme
nų. Globos namai palyginamai 
nauji, netoli senelių prieglau 
dos, tačiau buvo labai sunku su
rasti. Nors reta prieglauda leng 
vai randama, dažniausiai būna 
atokiau nuo didesnio judėjimo, 
ir būna sunkiai pasiekiama. Bu
vo šeštadienis. Sutikau jauną 
auklėtoją, parvedusią savo bū
relį, apie 8 vaikų, iš lauko žai
dimo sniege. Vaikai nusirengė 

paltus. Kai kurių kojinės buvo 
šlapios. Vieno bern iuko 'apie 8 
m. i kojinės buvo visai peršlapu
sios. J is jas nusimovė ir užsimo
vė sandalus P a s t a t a s šal tas 
kaip šaldytuvas. Paklaus iau , 
kodėl neužsimauna kitų kojinių. 
Pasirodo — nėra kitų, reikia 
laukti , kol šios išdžius. Pal ikau 
jam savas, kad nebūtų plikos 
kojos. Vaiku rankos iki raudo
numo nušalusios. Yra svarbu 
remt i š i l tais d r a b u ž i a i s ir 
avalyne, nes žiemą šal ta. 

Artėjant prie Ignalinos, smar
kiai sunkėjo važiavimas. Va
žiuojant tarp laukų ir miškų, la
bai snigo ir pustė. Lyg pasaulio 
gale pasiekėm kun. Kęstučio 
Ralio kleboniją Naujajame Dau
gėliškyje. Kun. Kęs tu t i s Ralys, 
pats būdamas dar j a u n a s , rūpi
nasi savo apylinkės seneliais ir 
jau pradėjęs statyti senel iams 
namus prie klebonijos. Numaty
damas , kad j uose , r e ika lu i 
esant, būtu gal ima ta lpint i ir 
beglobius vaikus, dabar įrengia 
salę. kurioje bus pravedami vai
kams užsiėmimai, o vėliau bū 
tų galima tą salę pritaikyti vai
kų apgyvendinimui. Jam reikia 

f inansinės paramos senel iu 
namelių statybą tęsti. 

Važiavimas toliau į Vilnių da
rėsi tiesiog baisus. Tik aplinkui 
eglės, aplipusios sniegu, atrodė 
kaip pasaka. Kas seka pasakas, 
niekam nereikalingiems vai
kams? 

SIUNTINIAI IR TRAKAI 

Kadangi. PLB „Saulutės' var
du lankant prieglaudas ir naš
laičius globojamus šeimose, 
pasirinkau negyventi Turniškė
se, mano baze Vilniuje buvo pas 
Gene. kur patyriau, kaip gy
vena eilinis žmogus, nenuilstan
čiai besirūpinantis savo šeima, 
senais tėvais kaime ir ar iš
vengs bankroto įmonė, kurioje 
užsidirbama alga. išlaikanti 
visus priklausančius nuo jaunos 
našles paramos. 

Sekmadieni su Liutavaru nu
važiavau į Mišias Aušros Var
tuose. Atsistojome eilutėje ant 
laiptų, nes buvo pilna žmonių. 
Visą laiką vyko judėjimas — 
vieni visvien veržėsi laiptais 
aukštyn į pačia koplyčią, o kiti 
leidosi žemyn Po Mišių buvo 

<t!tų Dalis Jiezno Vaiku erlobos namu gyventoju, kuriems labai • 
drabužėlių. 

N'uotr Indrės Tijunr-lipnes 

kalbamas rož in is . Išeinant 
prie durų seselė dalino šventuo
sius paveikslėlius, įdavė man 
išdalinti Amerikoje ir perduoti 
JAV lietuviams linkėjimus. Nu
ėjom į gretimą gražia šv. 

Teresėlės bažnyčia, o paskiau į 
Katedrą, kur ilsisi šv. Kazimie
ro palaikai. Buvo daug žmonių, 
bet. deja, neteko išgirsti ark A 
Bačkio pamokslo. 

'Bus daugiau) 

-
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EKONOMINIS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS 

Komerciniai banka i vienijasi 
investicijoms 

Penki didžiausi Lietuvos ban
kai — Taupomasis, „Litimpex". 
..Vakarų bankas'1 (Klaipėdoje^, 
Vilniaus bankas ir Ūkio bankas 
•Kaune) — nutarė sukurti Lie
tuvos investicinę bankų grupę. 
š i grupė sieks padidinti bankų 
finansinį pajėgumą, garantuos 
užsienio banteų kreditus, suda
rys sąlygas investicijoms Lie
tuvoje, teiks stambius kreditus 
šalies verslininkams. Lietuvos 
komercinių bankų asociacijos 
prezidentas ir Vilniaus banko 
valdybos pirmininkas Julius 
Niedvaras ,.Lietuvos rytui" 
pasakė, kad šiuo metu Lietuvo
je nėra nė vieno banko, kuris 
savo finansinėmis galimybėmis 
prilygtų rimtam užsienio ban
kui, todėl Vakarų bankininkų 
Lietuvai suteikiami kreditai 
dažn iaus ia i nevirši ja 1-2 
milijonų dolerių. Susijungus 
galima tikėtis, kad ši suma 
išaugs iki 20-30 mil. dolerių. 
Pasak J. Niedvaro, šiandien 
akivaizdu, jog Lietuvos Vy
riausybe negali savarankiškai 
tvarkyti užsienio kreditų, todėl 
net tarptautinės finansinės in
stitucijos samdo Lietuvos ban
kus, kad šie ..prižiūrėtų jų 
kreditus'". Pasaulio bankas irgi 
sutinka mieliau teikti kreditus 
per komercinius bankus. Balan
džio mėnesį bus tariamasi su juo 
dėl pirmojo kredito. 

Įkūrus investicinę bankų gru
pę, derybas su rimtu užsienio 
partneriu ves vienas bankas, 
kuris tarsis ir kitų bankų var
du. Keista, kad šioje bankų 
grupėje nėra stambiausio — Ak
cinio inovacinio banko. J. Nied
varas aiškino, kad grupę kūrė 
tie bankai, kurie jau turėjo bent 
preliminarinius stambius pro
jektus ir jiem reikėjo kolegų 
patirties. 

J Niedvaras „Lietuvos rytui" 
sakė. kad jo paskaičiavimais, 
bendras visų penkių bankų 
pagrindinis kapitalas gali siekti 
150 mil. litų . Vakarietiškais 
mastais tai vidutinio dydžio 
bankas, tačiau vargu ar šiuo 
metu Lietuvoje galinti atsirasti 
stambesnė finansinė institucija. 

Kauno „Holdingo 
kompaniją" irgi pal ie tė 

finansinė sumaiš t i s 
Balandžio pradžioje pasklido 

gandas, kad užsidarė Kauno 
„Holdingo kompanijos" vienas 
indėlių priėmimo punktų. Fir
mos darbuotojai „Lietuvos ry
tu i " paaiškino, kad vieną dieną 
Vilniaus filiale buvo sugedęs 
telefonas, todėl žmonės, negalė
dami prisiskambinti, nuspren
dė, kad įstaiga nebedirba. 

Kaip rašo „Lietuvos ry
tas" (04.06.), Kauno „Holdingo 
kompanija" indėlius iš gyven
tojų pradėjo priiminėti 1993 m. 
balandžio mėn. Jos bankrotas 
būtų skaudžiausias kaunie
čiams, nes didžioji dalis 
indėlininkų yra būtent Kauno 
gyventojai 30% jų yra pensi
ninkai, 50% — vidutinio am
žiaus tarnautojų sluoksnis, taigi 
— ne patys turtingiausi Lietu
vos žmonės. 

Pasikalbėjime laikraščiui 
įstaigos finansų vadovas Valdas 
Krasnickas padėties Kauno 
bendrovėje bankrotine neva
dina. Vis dėlto daugiau 10% 
indėlininkų atsiėmė iš bend
rovės pinigus Tai buvo dau
giausia trumpalaikės sutartys. 
Metinės sutartys apskritai te
sudaro tik 6,7% visų sudaromų 
sutarčių. Pasak V Krasnicko, 

,,Si tendencija, o ne indėlių 
atsie.nims rnus ir gąsdina. Ne
rimą kelia tai, kad žmonės pra 
randa pasitikėjimą firmomis ir 
tenkinasi trumpalaikėmis su
tartimis". Pernai ilgalaikės 
sutartys sudarė 15-20%. Per
skaičiavus, Kauno „Holdingo 
kompanijai" žmonės yra pati
kėję 8-9 mil. dolerių. Maždaug 
tiek pat išmokėta ir palūkanų. 
Daugiausia bendrovė moka 809c 
metinių palūkanų. Jei indėlis 
1-3 mėn., palūkanos panašios j 
bankines - iki 60%. 

Kalbant apie garantus, V. 
Krasnickas pastebėjo, kad ir 
bankai neturi šimtą procentinių 
garantų, juk nors banko įsta
tinis kapitalas yra 5 mil. litų, 
bankas skolina šimtus milijonų. 

Pasak V. Krasnicko, ne visos 
firmos yra silpnos. Tačiau, jei 
indėliai dedami labai trumpam 
laikui, praktiškai neįmanoma 
pinigų investuoti. Kauno „Hol
dingas" apie 50% surinktų 
indėlių investuoja į transportą. 
Šiek tiek į lengvąją pramonę, 
tai susiję su brangiųjų metalų 
pirkimu; šiek tiek investuojama 
į prekybą. 

Kauno ..Holdingo kompanija" 
įeina į koncerno EBSW sudėtį. 
Šis koncernas Kaune turi savo 
banką — Komercijos ir kredito. 
Paklaustas, kodėl bendrovė 
priima atskirai indėlius, V. 
Krasnickas teigė, jog sakyti, 
kad koncernas turi savo banką, 
negalima, nes nemažai banko 
akcininku yra ne koncerno pa
dalinys, be to mažas ir ne
pajėgus dirbti su tokiais 
pinigais, kiek reikia koncernui. 
V. Krasnickas sako. kad Kauno 

..Holdingo kompanija" nepreten
duoja į banko statusą, bet 
oficialios kredito įstaigos 
statusą norėtų turėti. Tačiau 
šiandien Lietuvoje kredito 
jstaigų yra, o jų įstatymas ne
sukurtas. 

„Phi l ip Morris Lietuva" 
generalinis direktorius ne 

p e r daug šnekus 

Firmos, nupirkusios Klaipė
dos tabako fabriką ir įkūrusios 
..Philip Morris Lietuva", gene
ralinis direktorius Philip Atkin-
son nepaneigė kalbų, kad firma 
gali pasitraukti iš Lietuvos. 
„Lietuvos rytui" (04.09.) jis 
pasakė, jog „Viskas įmanoma, 
jeigu Lietuvos vyriausybė ir 
toliau trukdys mums normaliai 
dirbti". Pasak jo, vyriausybė 
turi apsaugoti investuotojus, bet 
ji nepadeda užsienio firmai. Ko
kios to nenoro priežastys, jis 
pasakė nežinąs. Pasak jo, pa
grindiniai veiksniai, trukdantys 
normaliai dirbti, yra mokesčiai 
ir tabako gaminių banderolės. 
J is teigė, kad Lietuvoje ir toliau 
parduodama daug kontrabandi
nių cigarečių, bet negalėjo 
pasakyti kiek. Ph. Atkinson 
patvirtino teiginį, kad praė
jusiais metais firma Lietuvoje 
negavo jokio plelno, tačiau 
nesutiko patikslinti ir nuostolių 
dydžio. Paprašytas pakomen
tuoti spaudoje pasirodžiusius 
pranešimus, kad „Philip Mor
ris" Klaipėdos tabako fabriką 
pirko su didelėmis skolomis, 
apie kurias ji net nebuvo infor
muota, firmos vadovas atsakė, 
kad tai „konfidencialus sutar
ties reikalas, kurio nė viena iš 
susitarusių pusių negali ko
mentuoti". „Jeigu mes nebū
tume nupirkę Klaipėdos tabako 
fabriko, j is būtų bankrutavęs". 
— pareiškė Ph. Atkinson. 

Ar atsigaus Lietuvos 
radioelektronika ir 

elektrotechnika 

Lietuvos Mokslų Akademijo
je surengta konferencija ir 
paroda ..Lietuvos radioelektro
nikos ir elektronikos pramonė" 

Joje dalyvavo 32 Lietuvos įmo
nės, atvežusios 254 eksponatus. 
Tai televizoriai, kabel inės 
televizijos sistemos, palydovinės 
televizijos lėkštės, kineskopai, 
medžio apdirbimo staklės, gat
vės žibintai ir kt. Pasak Pra
monės ir prekybos ministro 
Kazimiero Klimašausko, šios 
pramonės šakos mokslinis po
tencialas suskaldytas. Vakarų 
rinka Lietuvos produkciją įsi
leidžia sunkiai, Rytų rinka taip 
pat vis plinta. Pastaraisiais 
metais radioelektronikos ir 
e lektrotechnikos pramonės 
gamybos apimtys ir darbuotojų 
skaičius sumažėjo porą kartų. 
Ministro nuomone, š ios 
pramonės neišgelbėtų ir dideli 
muito mokesčiai į šalį įvežamai 
vakarų produkcijai. Jis mano, 
kad dalį problemų pavyks iš
spręsti, baigus įmonių priva
tizavimą. Dabar jau privatizuo
ta 47% praeityje kariniam 
kompleksui dirbusių įmonių. 
Dienraštis „Respublika" rašinį 
apie konferencija-parodą pava
dino „Rekviem elektronikai". 
Pasak dienraščio, kai kuriose 
firmose naujųjų savininkų pri
imti nauji sprendimai daugelį 
sukrečia. Pvz., Vilniaus firma 
„Rimeda" konferencijoje demo
nstravo prieš keletą mėnesių 
serijinei gamybai paruoštus 
ultragarsinius diagnostinius 
pr ie ta isus , skir tus įvair ių 
vidaus organų, kraujagyslių ar 
širdies ligų tyrimui ir dia
gnozavimui. Jie kainuoja apie 
15,000 litų - 3,750 dolerių, kai 
analogiški Vakarų aparatai kai
nuoja 70.000 dolerių, o techninė
mis charakteristikomis, pavyz
džiui, vaizdo kokybe, lietuviš
kiems nusileidžia tik porą 
kartų. Tačiau vargu ar tuos 
prietaisus gamins. Beje, kons
truktorių atlyginimas per mė
nesį siekia vos 200 ;itų, išmoka
mas, pavėlavus po 3 mėnesius. 
Todėl ..Rimedo<" darbuotojai 
mano. kad gamybinis potencia
las yra žlugdomas sąmoningai. 

Ar bus apsaugoti indėliai 

Seimo narė. buv. finansų mi
nistrė Elvyra Kunevičienė.Sei-

mui pateikė Laikinojo gyvento
jų indėlių apsaugos įstatymo 
projektą, kurio teikimą pasirašė 
55 Seimo nariai iš įvairių frak
cijų. Projektas įtrauktas į šios 
pavasario sesijos darbų progra
mą. Dabar įstatymo projektą 
pradės svarstyti Seimo komi
tetai, bus renkami atsiliepimai 
iš vyriausybės, Lietuvos banko. 

Kaip rašo V. Čeplevičiūtė 
„Respublikoje", būsimojo indė
lių apsaugos įstatymo kūrėjai 
siūlo, kad bankai ir kitos 
kredito įstaigos priimamus 
gyventojų indėlius apdraustų. 
Įmokos, kurias bankai mokės už 
šį privalomąjį draudimą, bus 
kaupiamos taupomųjų indėlių 
draudimo fonde, Lietuvos 
banke. Iš šio fondo bus kompen
suojami bankrutavusio banko 
indėliai. Tačiau kompensacija 
negalės būti didesnė kaip 80^ 
indėlio sumos. Taip pat jos dydis 
neturės viršyti 1,000 minima
laus gyvenimo lygių, kuris šiuo 
metu yra nustatytas (48 litai). 
Taigi indėlininkui negalės būti 
išmokėta didesnė nei 48,000 litu 
arba 12,000 dolerių kompensaci
ja. Įstatymo projekte siūloma, 
kad kol bus kaupiamas taupo
mųjų indėlių draudimo fondas, 
gyventojų indėliai būtų drau
džiami valstybės lėšomis. Jeigu 
bankas bankrutuotų dar nesu
formavus šio fondo, indėlių 
kompensacijos būtų išmokamos 
iš Lietuvos banko pelno, per
duodamo į valstybės biudžetą. 
Bankininkystės ekspertai pro 
gnozuoja, kad komerciniai 
bankai šį įstatymą sutiks be di 
delio entuziazmo. Juk ir dabar 
bankai privalo kaupti indėlių 
draudimo fondą bei laikytis 
apribojimo, neleidžiančio indė
liams viršyti įstatinio kapitalo. 

Valstybinės draudimo įstaigos 
valdytojas A. Šerpytis mano. 
kad indėlių draudimu reikėjo 
seniai susirūpinti, tačiau tai 
esąs labai rizikingas dalykas, 
reikalaujantis didžiulės ir labai 
tikslios bankų veiklos analizės. 

KPASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

ongresas 
PLJK Ruošos Komitetas įvertino Jūsų nuomonę 
Norėdami užtikrinti kiek galint gausesnį ik-imiu jaunimo 
dalyvavimą šiame pasauliniame jaunimo sąskrydyje, su džiaugsmu 
pranešame, kad Kongreso kainos sumažintos net 2.VV (apie S465)! 

Pasirinkite 9. 11 ar 19 dienų kongreso programą 
kviečiame pasirinkti: 1 1 dienu Lietuvoje, 9 dienas Anglijoje, 
arba pilną 19 dienų programą Lietuvoje ii Anglijoje. 

Lietuvos programa pratęsta - kelionė laivu atšaukta 
Atsižvelgiant į daugelio P1J Sąjungos n ari i | nuomonę, nutarta 
programos dali Lietuvoje pratęsti, atšaukiant laivo kelione Baltijos 
Jūra. Kongreso Lietuvos programa - tai unikali proga jaunimui 
susipažinti su tikruoju Lietuvos gyvenimu. Bendrausime su savo 
profesijos kolegomis arba savo srx< ialvlns studentais: pra
leisime diena Lietuvos kaime ir susipažinsime su jo gyventojais; 
Įsijungsime i Labdaros IKI savanoriškos veiklos darbus. 
Bus progų pasilinksminti, pa/in'i Lietuvos kultūrines vertybes 
rxi senovės papročius. Praleisime "pagoniška, vakarą" Trakuose, 
bus folkloro vakaronė. Prieš išvykstant Į I oridon.Į PLJK.Studijų 
Dienoms ii ekskursijoms. įmesime progos pailsėti Baltijos 
pajūryje -Juodkrantėje , pamąstvti apie Lietuvoje įgv tas žinias, 
bei atsisveikinti su Lietuva jos pasakiškoje gamtoje. 

Papiginti skrydžiai per Kongreso kelionės agentūrą 
Skambinkite PLJK oficialiai kelionės agentui ai TRANSEAIR 
Įsigyti papigintus bilietus į Vilniij ir namo iš Londono. Skam
binant iš JAV. TRANSEAIR telefonas (darbo valandomis): 
1-800-666-4901 (už JAV ribų: 202-362-6100). 

Pasaulio lietuviu Jaunimo Kongreso Ruošos Komitetas 
P.O. Box 2812, Springfield, VA 22152-0812, USA 
lel./fax. imdrcn PLJK informacijai - 703-569-5370 
Iri. PI.JK registracijos klausimais - 703-425-9273 
Pateiktos kainos gali keistis be pranešimo ir neiskaito skrydžiu i Europą ir algai 
PLJK programa gali keistis be pranešimo Aukos paremti VIII Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongresą yra mielai priimamos "Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas 
ir "Pasaulio Lietuvu Jaunimo Sąjunga" yra pelno nesiekiančios organizacijos 

•y 

-*im*Hf*mm*r-

US$1385 
PLJK Atstovo Kaina 

1994 m. liepos mėn 11 -29 dd. 
19 dienu 18 naktų 

• / kaina iškaityta: • 

Lietuvos Prog'ama (11 dienų) 

Skrydis iš Vilniaus į Londoną 

Studijų Dienos Anginoje (9 dienos) 

Apgyvendinimas ir maistas 

Transportas tarc programos daliu 

Susitikimai, serr narai ir vakarones 

PLJK atidarymo ir uždarymo banketai 

Ekskursijos Lietuvoje ir Anglijoje 

Dalyviai/Turistai 
nuo $525 iki $1905 

(pagai pasirinkta kategorija) 

Lietuvoje: liepos rnen 11-21 d. 

Anglijoje: liepos rnen. 21-29 d. 

Pasirinkite ' 1 dienu programa Lietuvoje 

arba 9 dienu programa Didž. Britanijoje. 

GaMe taip pat dalyvauti pilnoje PLJK 

programoje 119 dienų/18 naktų). 

Akcinis inovacinis bankas — 
didžiausias Lietuvoje 

Lietuvos Akcinis inovacinis 
bankas paskelbė praėjusių metu 
balansine ataskaitą, pagrin 
dinius banko veiklos rodiklius. 
Banko vadovas Artūras Balke
vičius rašo, kad pernai AIB pir
masis iš Lietuvos bankų pakvie
tė pasaulinę revizijos firma ..Ar 
thur Andersen and Co" atlikti 
banko patikrinimą pagal vaka
rietiškus standartus. Praėju 
šiais metais buvo atidarytos 
kredito linijos Šveicarijos. 
Vokietijos, Airijos ir Kipro 
bankuose. Praėjusių metų rezul
tatus A. Balkevičius apibūdina 
taip: .,Šiandien Akcinis ino
vacinis bankas yra vienas di

džiausių komercinių bankų ne 
tik Lietuvoje, bet ir Baltijos 
srityse'*. 

Už 1993 m. bankas savo akci
ninkams moka 70% dividendus. 
Bankas pagrindinį kapitalą di
dina iki 36 mln. litų. Papildo
mai bus išleista 80,000 paprastų 
vardinių akcijų, kurių nominali 
vertė — 100 lt., o pardavimo 
kaina — 150 lt. Taip pat bus 
išleista 800.000 privilegijuotų 
vardinių akcijų, kurių nominali 
vertė ir pardavimo kaina 10 lt. 

Rima J a k u t y t ė 

• Prez. Dwight D. Eisen-
hovver 1959 m. kovo 18 d. 
pasirašė įstatymą, kuriuo Hava
jai priimami kaip nauja Ameri
kos valstija. 

• Sovie tų k o s m o n a u t a s 
Aleksey Leonov buvo pirmasis 
žmogus, 1965 m. kovo 18 d. išė
jęs iš erdvėlaivio „pasivaikš
čioti" virš Žemės. 
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\IMPORT-EXPORT Inc. 

2719 West 7hh Street, Chicago, IL 60629 
Tel (312)434-2121 1-800-775-SEND 

SKOKIE, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEW YORK 
DETROtT, GRAND RAPtDS, KALAMAZOO, BALTMORE, 
P1TTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER, Pristatome siuntinius Į namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

Pratęstame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame pinigus doleriais. 
Visos paslaugos atliekamos greitaiirpigtai. 

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

KAINOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ 
ATLANTA $ 9 9 0 0 0 
DALLAS $1050.00 
MIAMI $995.00 

BOSTON $890.00 CHICAGO $950.00 
HOUSTON $1050.00 LOS ANGELES $1150.00 
NEW YORK $ 8 9 0 0 0 WASHINGTON, D.C. $890.00 

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

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

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

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

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

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ PIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Daug; Gimtinių, 
Tėvi-nė-Viena! 

Mūsų Vilniaus raštmė — jūsų paslaugoms1 

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

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

PROFESIONALIAI IR T V A R K I N G A I A P T A R N A U S I M E A B I E J O S E A T L A N T O P U S Ė S E . 

O. T. INTERNATIONAL, INC. 
9828 SOUTH 7§TM AVENUE 
HICKORY MILLS, ILLINOIS 
80487 

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

Member 

American Sociery 
of Trovel Agents 

" Cfty Ctftt O T t a f m t t o n l 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

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

TELEFAX (370) 2-223-148 

file:///IMPORT-EXPORT


JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKO PAREIŠKIMAS SPAUDAI 

DĖL „LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ 
ISTORIJOS" 

Paskutiniuoju metu į JAV LB 
Krašto valdybą kreipiasi 
asmenys ir organizacijos ryšium 
su spaudoje kilusia kontro
versija dėl „Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" pirmojo tomo 
apimties bei turinio. Jaučiu 
lietuvių visuomenei pareigą 
pareikšti, kad: 

1. „Lietuvos kovų ir kančių is
torija" šiuo metu yra Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos ir Lietuvos istorijos instituto 
leidinys; 

2. Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės valdyba, priimdama 
nutarimą leisti istoriją, JAV LB 
Krašto valdybos nekonsultavo 
dėl istorijos apimties, turinio, 
redaktorių parinkimo, prenu
meratos, lėšų telkimo, tiražo, 
platinimo ar kokiai-' kitais klau
simais. PLB valdyba pati pa
rinko visus asmenis šiems užda
viniams vykdyti. 

3.1993 m. gegužės mėnesio 16 
dieną, Toronte vykusiame JAV 
LB, Kanados ir PLB pirmininkų 
pasitarime, PLB pirmininkui 
buvo pareikštos stiprios rezerva
cijos, paaiškėjus, kad išeivijos 
istorikai nevadovaus ir nebus 
tiesioginiai įjungti į šio istorinio 
veikalo paruošimą. Šiame 
posėdyje, taip pat buvo pagei
dauta, kad aukų telkimas leidi
niui būtų kiekviename krašte 
vykdomas per tenai veikiančios 
LB krašto valdybos suorgani
zuotą komitetą. PLB valdyba 
pageidavimo nepriėmė. 

4. 1993 m. birželio 1 d. JAV 
LB krašto valdybos aplinkraš
tyje Nr. 2, dėl PLB pareikštos 
pozicijos buvo toks įrašas: „PLB 
valdyba ir PLB valdybos suda
rytas redakcinis komitetas 
priima pilną atsakomybę už is

torijos veikalą, kad atsvertų 
rūpestį, kuris kyla su žinia, kad 
abu samdyti vyriausieji redak
toriai buvę komunistų partijos 

j nariai". 
Šio istorijos leidinio tikslas — 

tai dokumentacija, pagal kurią 
Lietuvai ir lietuvių tautai 
padaryta žala ir skriauda taps 
valstybinio atsiprašymo ir 
atsilyginimo reikalaujantis pa
grindas ir kentėjusiems bei jų 
palikuonims ir visai tautai 
atminimų paminklu. 

Neabejoju, kad PLB valdyba, 
gerai apsvarsčius iškilusią 
kritiką, padarys reikalingus 
sprendimus užtikrinti, kad šis 
tikslas būtų pasiektas. 

Vytas Maciūnas 
JAV LB krašto valdybos 

pirmininkas 

LIETUVIU TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 
PAKRIKŠTYTAS 

TOMAS KIPRAS NARBUTAS 

Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje, dalyvaujant 
šeimai ir artimiesiems, š.m. sau
sio 8 d. buvo pakrikštytas Aud
ros Nelsaitės ir Rimo Narbutų 
pirmgimis sūnus Tomas Kipras. 
Kipro vardas duotas prisime
nant mamos Audros mylimą se
nelį Kiprą Barkauską. 

Krikšto sakramentą suteikė 
kun. Aloyzas Volskis. Krikšto 
tėvai — Renata Nelsaitė Pau
lienė iš Allendale, NJ, ir Vygis 
Narbutas iš San Francisco, CA. 
Krikštynose dalyvavo ir Rena
tos Paulienės vyras Raimundas 
su sūneliu Viktoru bei Vygio 
Narbuto sūnus Aleksandras. 

Po krikšto apeigų Narbutų 
namuose vyko jaukios vaišės. 
Kun. Volskis ta proga pašven
tino jų pačių pastatytus naujus 
namus ir tarė sveikinimo žodį. 
Jis džiaugėsi, kad kartu su re
liginėmis apeigomis tęsiamos ir 
gražios lietuviškos šeimos tradi
cijos. 

Močiutė Angelė Nelsienė įtei-

Tomo Kipro Narbuto krikštas Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
Iš k. — krikšto tėvai Renata Nelsaitė Paulienė ir Vygis Narbutas, tėvai Audra 
Nelsaitė ir Rimas Narbutai su TomiAu ir krikštą sutaikę* kun. Aloyzas 
Volskis. 

kė Tomukui prosenelio Kipro 
Barkausko rožinį, tautinį kak
laraištį, Lietuvos žemės žiups
nelį (nuo i oeenelių Barkauskų 
kapų), giminių Lietuvoje dova
notą gintarinį kryželį ir Sibiro 
tremtinio rankų darbą — ginta
rinį rožinį. 

Seneliai Angelė ir Romas Nel-
sai Tomukui linkėjo būti uoliu 
kataliku, geru lietuviu ir tauriu 
žmogumi. 

Ž. K. 

LANKOSI LIETUVOS 
ŪKININKŲ S4JOS 

PIRMININKAS 
Prof. Čiulevičius, Lietuvos 

Ūkininkų s-gos pirmininkas 
lankosi Californijoje. Čia jis vie
šės iki š.m. gegužės 20 d. Besi
domintys Lietuvos žemės ūkio 
reikalais, gali su juo susisiekti 
telefonu 909-887-6014, arba Fax 
213-661-5670. 

NAUJA KRIKŠČIONĖ 
RAULINAIČIŲ GIMINĖJE 

Kovo 19 d. Los Angeles Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje gražus būrelis gimi
nių ir draugų susirinko liudyti 
Skaistės Raulinaitytės įžengi
mą į krikščionišką gyvenimą. 

Pradėdamas apeigas, kun. 
Aloyzas Volskis pakvietė tėvus 
— Arvydą ir Ramunę Rauiinai-
čius su dukrele prisiartinti prie 
altoriaus. Pakvietė ir krikšto 
tėvus — Ramunės tetą Reginą 
Juškaitę iš Detroito ir Vytą 
Bandžiulį iš Los Angeles. Sukal
bėjus maldą, kunigas paprašė 
tėvus mažąją Skaistę perduoti 
krikštatėviams. Tai svarbus ir 
įspūdingas momentas. Visiems 
kartu sukalbėjus maldas, mer
gaitė buvo pakrikštyta. 

Po apeigų Arvydo ir Ramunės 
Raulinaičių namuose buvo pui
kios vaišės. Arti 50 giminių ir 
draugų susirinko švęsti šį reikš-

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m balandžio mėn 23 d 

Skaistės Raulinaitytės krikštynos Lo= Angeles Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Iš k.: I eil. 
— močiute Valerija Ruzgienė, mamyte Ramunė Raulinaitiene, krikšto tėvai Vytas Bandžiulis 
ir Regina Juškaite su Skaiste, broliukas Aistis ir tėvelis Arvydas Raulinaitis. II eil. — tėtukas 
Vytautas Ruzgys, močiutė Irena ir tėtukas Julius Raulinaičiai. 

minga įvykį. Visi atsilankiusieji 
sveikino ir kartu su tėvais 
džiaugėsi nauja krikščione 
Skaiste Sofija Raulinaityte. 

Regina Juška i t ė 

HOT SPRINGS, AR 
RADIJO VEIKLA 

Sekmadienio rytas Hot Springs 
lietuviams prasideda išklausy
mu radijo valandėlės, trans
liuojamos 8:30 vai. ryto iš 
KXOW „Stardust" stoties, 1420 
AM banga. ..Leiskit į tėvynę" 
radijo programų klausosi net 
kitų tautybių žmones bei ameri
kiečiai, kuriems patinka mūsų 
dainos, muzika. Svarbesnėmis 
progomis pateikiama minėjimo 
santrauka anglų kalba. 

Sausio mėnesio laidose pami
nėtas ..Kruvinasis sekmadie 
nis"\ Klaipėdos krašto lietuvių 
sukilimas, Palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio 67 
metų mirties iukaktis. Vasario 
laidose pagerbtas poetas Ber
nardas Brazdžionis, jo 87-ojo 
gimtadienio proga, minėta Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tė, perduotas pokalbis LB KV 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Algimanto Gečio su prof. 
Vytautu Landsbergiu, prisimin
ta poeto Oskaro Milašiaus 55 
metų mirties sukaktis. 

Radijo laidose perduodami sa
vaitiniai advokato Povilo Zum-
bakio komentarai, naujausios 
žinios iš Lietuvos, gaunamos per 
Algio G^drio elektroninį paštą, 

vietos žinutės ir iš ALTo centro 
gaunamos informacijos. 

Programų vedėja ir pranešėja 
S. Šmaižiene. angliško teksto 
pranešėja ir garso operatorė 
Rasa Smaižyte-Myers. arba jos 
vyras Tomas. Spalio menesj ra
dijo valandėlė minės 18 metų 
sukaktį. 

A.A. J . CIBULSKIENĖ 

Julija Cibulskienė. daug metų 
gyvenusi Hot Springs vietovėje, 
mirė gruodžio 29-tą, sulaukusi 
87 metų amžiaus. Liūdesyje liko 
vyras Alfonsas ir duktė Patricia 
su vyru Edmundu Appleby. gyv. 
Greensburg. PA. Velionė palai
dota sausio 4 d. Tautinėse Lie
tuvių kapinėse, Čikagoje. 

Salomėja Šmaižiene 

NEYV YORK Į RYG£ 

Taupios Kelionės 
$ 

nuo 

kelionė j vieny \n\s{\ perkam 
bilietįj j abi puses 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. ba landž io mėn. 23 d. JAV LB XIV-TOS TARYBOS 
KANDIDATŲ SĄRAŠAS 

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

2 7 U West 71st Street, Ch icago. I l l inois 6 0 6 2 ) 
<312) 476-2655 • Fax (312) 436-6909 

PENSININKO ŽURNALO 
DEŠIMTMETIS 

Šiandieną švenčiame JAV LB 
Socia l in ių r e i k a l ų t a r y b o s 
leidžiamo žurnalo „Pensininko" 
dešimtmetį. Gerai a t l iekamu 
darbu didžiuojamės ir sveiki
n a m e tuos žmones, kurie tą 
darbą dirba. Dešimt metų nėra 
per daug ilgas laikas, tačiau, 
imant dėmesin, kad vis daugiau 
mūsų lietuviškos spaudos išsi
kelia į Lietuvą, arba natūral iai 
užbaigia savo dienas čia. „Pen
sininko" žurnalo prenumeratos 
nemažėja, bet daugėja, o pa t s 
žurnalas stiprėja. Prieš dešimt 
metų pradėtas leisti biuletenis 
išaugo į r imtą žurnalą. Už tai 
dėkojame darbščiam ir suma
n iam redaktoriui Karoliui Mil-
kovaičiui. J i s sugeba surinkti 
tokią medžiagą, kuri būtų įdomi 
visiems — ne tik seniems. ..Pen
sininko" žurnalo straipsniai ne
sensta, jie ak tua lūs šiandien ir 
bus tokie po metų. „Pensi 
n i n k a s " šiandien skai tomas 
visame lietuviškame pasaulyje: 
pradedant Amerika, baigiant 
Lietuva. Žurnalas išeina kas 
mėnesį, spausdinamas Čika
goje, Morkūno spaustuvėje. 

Visi pažįstame sumanų ir 
da rbš tų žurnalo r edak to r ių 
Ka ro l į Mi lkova i t į . k u r i a m 
administraciniuose reikaluose 
talkininkauja žurnalo administ 
ra torė Elena Sirutienė. Ji daug 
metų dirbo dienraščio „Draugo" 
raštinėje, o, išėjus į pensiją. 
atėjo į .„Seklyčią" ir nuo 1986 
metų, prie visų kitų a t l iekamu 
darbų , adminis t ruoja „Pen
sininko" žurnalą. Tai nėra leng
vas darbas, nes redaktor ius 
gyvena Kalifornijoje, o visa 

administraci ja ir spaustuvė yra 
Č i k a g o j e . M o d e r n i o s sus i 
s i ek imo p r i e m o n ė s į g a l i n a 
redaktor ių ir adminis t ra torę , 
nors juos sk i r i a beveik visas 
Am er ikos ž e m y n a s , g raž i a i 
b e n d r a d a r b i a u t i ir žu rna l a s 
visada la iku pasiekia skaity
tojus. „Pensininko" administra
cijai, kaip ir visur l ietuviškame 
darbe , t a lk ina būrys neapmo
kamų, tylių ir pasišventusių 
darb in inkų — savanorių. 

Tai Antanas ir Viktorija Vala
vičiai, kur ie atveža žurnalą iš 
spaus tuvės į , .Seklyčią" ir 
p a s k u i , j a u užad re suo tą ir 
suskirs tytą į maišus , išveža į 
paštą. Žurnalui a ts i radus „Sek
lyčioje", sus i r inkę savanoriai : 
Bernade ta Zeikienė. J a n i n a 
G a i g a l i e n ė . Vladas Radziu-
kynas ir VVilliam Liauba. vado 
v a u j a n t E l e n a i S i r u t i e n e i , 
adresuoja, ski rs to , sudeda į 
paš to maišus , paruošia išsiun
t imui . 

I r taip per dešimt metų šie 
žmonės, n iekieno neraginami , 
kiekvieną mėnesį susirenka ir 
dirba, kad jų žurna las „Pen 
s in inkas" išskr is tų į pasaulį ir 
pasiektų skaitytojus. 

Tikimės, kad žurnalo skaity
tojai įvertina šių žmonių darbą, 
o socialinių re ikalų taryba di 
džiuojasi. t u r ė d a m a žurnalą ir 
įvert ina redak to r i aus Karolio 
Milkovaičio. admin i s t r a to rės 
Elenos Si ru t ienės , ta lk ininkų 
savanorių pas tangas . Tikimės, 
kad dar d a u g žurnalo sukakčių 
t eks švęsti. 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

BŪKITE A T S A R G Ū S , 
S A M D Y D A M I 

D A R B I N I N K U S NAMŲ 
R E M O N T U I 

Pavasarį, po ilgos ir šaltos žie
mos, daugumas n a m ų savi
ninkų planuoja remontuoti, pa
gražinti, atnaujinti savo namus. 
„The Department of Consumer 
Services" ragina namų savi
n inkus būt i atsargiems, ren
kant i s rangovus — darbininkus 
namų pataisymams. 

Perei tais metais ši įs taiga 
užregistravo per 50 nusiskun 
dimų namų remontuotojais, ku
rie darbą atliko blogai arba 
visai neužbaigė. O kiek žmonių 
nukentėję tyli ir n iekam nesi 
skundžia, kad buvo apgauti! 

„Consumer Services" įstaiga 
duoda tokius patarimus, kaip 
apsisaugoti nuo sukčių: 

1. Samdykite t ik remontuo-
tojus, kurie turi leidimą dirbti 
jūsų mieste ar valstijoje, ir 
niekada nesamdykite nekviestų 
ir neprašytų, arba tokių, kur ie 
siūlo savo patarnavimus, ei
dami nuo durų prie durų. 

2. P a s i k l a u s k i t e d r a u g ų , 
pažįstamų, ar jie gali rekomen
duoti patikimus ir gerus dar 
bininkus. kurie pas juos dirbo ir 
gerai darbą atliko. Arba tiesiog 
darbininkų paprašykite, kad 
pristatytų savo darbų rekomen 
dacijas. 

3 . Paskambinkite vietiniam 
„Consumer Services Depart 
ment" ir sužinokite, ar jūsų 
pasi r inktas kontraktorius tu r i 
leidimą tokius darbus dirbti, ar 
j is yra registruotas. 

4. Prieš pas i rašant darbo 
sutartį, atidžiai ją perskaitykit . 
Pa t ikr ink i te , kad būtų aiškiai 
įrašyta darbo pradžios ir pabai 
gos data, kaina, ką pažada 
padaryti, rangovo pavardė ir 
vardas, firmos pavadin imas , 

telefonas ir adresas. 
5. Niekada neuimokėkite visų 

pinigų, kol da rbas galut inai 
n e a t l i k t a s . į s k a i t a n t ir 
išvalymą. 

6. Pas i rašan t sutartį , žiūrė
ki te , kad bū tų įrašyta „three 
day notice of cancellation" (trys 
dienos, kur iu laikotarpyje galite 

I. Bostono apygarda 
Čepas Gintaras 
Kairienė Aldona 
Kalvaitytė Rūta 
Kupčinskas B. Aidas 
Sužiedėlis Vytautas 
II Connect icut a p y g a r d a 
Balsys Linas 
Bernotaite DiBenedetto Jūra tė 
Dzikas Alfonsas 
Gustienė-Vebraitė Vaiva 
Karosienė Laima 
Trečiokas Vytautas 
Urban-Alšėnaitė Stefa 
III Flor idos a p y g a r d a 
Bagdoniene Vanda 
Dubauskas Vytautas 
Petrul is Algirdas 
Ramanauskienė Sigita 
Savaitienė Laima 
Šilkait is Mečys 
Zunde Pranas 
IV Michigan a p y g a r d a 
Kamantas Vytautas 
Kamantienė Gražina 
Kutkus Vytautas 
Rugienius Algis 
Udrienė Janina 
Urbonas Jonas 
V New Jersey a p y g a r d a 
Bitėnas Rimantas 
Juškienė Ardytė Rasa 
Veblaitis Julius 
VI New Yorko a p y g a r d a 
Bileris Kęstutis 
Česnavičienė Ramutė 
Kezienė Daiva 
Miklas Kęstutis 
Vaičaitis Rimas 
VII Ohio a p y g a r d a 
Ardys Juozas 
Bublienė Ingrida 
Čepulis Algimantas 
Joga Pranas 
Puškorienė Dalia 

tos sutarties atsisakyti*. To 
reikalauja įstatymas. 

Jeigu esate nepatenkintas, ar 
apgautas namų remontavimo 
kontraktoriaus. skambinkite į 
savo vietovės „The Department 
of Consumer Services" ir pra
neškite apie savo blogą patirtį 
su darbininku ar kontrakto-
rium. 

Naudodatasi „Chicago Tri
b ū n e " (1994.3.23 Money Mat-
ters). 

Ver tė ir spaudai paruošė 
A l d o n a Šmulkš t ienė ir Biru

tė J a s a i t i e n ė 

Staškus Vytautas 
Šukienė Salomėja 
VIII Pietryčių apygarda 
Buivys Gintaras 
Dantienė Julija 
Gečienė Teresė 
Gulbinienė Audronė 
Jakienė Dalia 
Kondratas Ramūnas 
Kronkait is Jonas 
Maciūnas Vytas V. 
Pakšt ienė Audronė 
Skučas Donatas 
IX V a k a r ų a p y g a r d a 
Blekytė Irena 
Brinkis Zigmas 
Gedgaudienė Violeta 
Morkūnas Gediminas 
Nelsienė Angelė 
Polikaitis Antanas 
Pupius Juozas 
Šimoliūnienė Stasė 
Vidugiris Vytautas 
Viskanta Zigmas 
Žygas Kęstutis 
X V i d u r i o Vakarų a p y g a r d a 
(suskirstyta į keturis rajonus) 
1-as rajonas 
Budrienė Jūrate 
Daulienė Salomėja 
Gylys Linas 
Jasai t ienė Birute 
Kerelytė R. Svajonė 
Kisielius Petras 
Liautaud Gražina 
Narut i s Vytas 
Norusis Linas 
Polikaitis Juozas 
Račkauskas Joną-
Ragas Leonidas 
Razma Antanas 
Remeikis Tomas 
Sušinskas P. Kęstutis 
Šlenys Liudas 
Vindašienė Birutė A. 
Vitkus Aleksas 
2-ras r a jonas 
Karnius Albinas 
Vilutienė Birute 
3-čias ra jonas 
Binder Rima 
Grybinas Zigmas 
Narušis G Regina 
Pliūrienė-Ardytė Rėdą 
4-tas ra jonas 
Jaraš ius Arvidas 
Sakalaitė Aušrelė 

JAV LB XIV-tos Tarybos rin
kimuose dalyvauja 87 kandida
tai . 

Angelė Karnienė 
Rinkimų komisijos 

pirmininkė 

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

Licensed. BondeO, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plyteles. Karsto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 

M N SERAPINAS 799436-2960 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE REALE" TAT 

C l e a n i n g a t t i es , garages. base-
ments; eut t ing & removing trees. 
Free e s t i m a t e . Cal l Vy tas , t a i . 
3 1 2 - 4 3 6 - 1 4 3 7 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite*, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų toto_ nuotraukų/ aptarna
vimas Atidaryta pirmadien; ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antraer.ir trečiad susikalbesit 
lietuviškai, 

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

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Putotu Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

• s * 

VIDAS POŠKUS 
Greitai ir sąžiningai patarnauju per
kant ir parduodant nekilnojamą tur
tą mieste ir priemiesčiuose (MLS). 
Kreiptis dabar: tel. 312-737-4901 
arba 708-424-11 M . 

* 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
R E A L T O R S 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

' MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemą 
> Pensininkams nuolaida 

GaKojate apie namo pardavimą? 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso " P r i e d a i 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEWRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORŠ 
5 6 1 0 S. FHJlaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

IMEX AMERTCA, INC. 
8404 S. Oketo Ave., 
Bridgeview. IL 60455 

Nuomoja automobilius Lietuvoje. 
siunčia automobilius, labai greitai 

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

S'2~; -.k;:e : = ' : : rj'ercrr s 9 v.r.-5 v.v. 

V A L O M E 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737 -5168 
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„Kaimo vaikai'" fondo administratoriai 
Romualda Ulevičienė ir Jonas Švoba. 

<i$ kairės): Juozas Kregždys. 

flL VAIRUOTOJO 
• Pasiruošimas ir egzaminas—LIETUVIŠKAI, nebūtina anglų kalba! 
• Vairuotojams iš Lietuvos—teises per vieną dieną 
m i PROFESIONALO 
U U L VAIRUOTOJO TEISĖS 
• Išmoks; vaduoti sunkvežimi. 
• Mokymasis ir visi testai— 

L I E T U V I Š K A I ! 
• Papildoma: oavojingų krovinių 

pervežimas, autotraukinių ir 
cisternų vairavimas, 

• Pagalba sus;randant darbą 
Pirmd. 4-7 v.p.p. Ketvd. 3-6 v.p.p. 

NORITE PADĖT! ART!?,*IESIEVS LIETUVOJE BET NEŽINOTE KAIP' 
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINI PER 

BALTI A EXPRESS CO L7D 
Prez v ?p-a-:ds Rar<-v* 

VIENINTELĖ KOMPANIJA LAIKU PRISTANTI SIUNTINIUS (40-50 DIENŲ) 
ORO C ARGO SIUNTINIAI KIEKVIENĄ TREČIADIENI 

(PRISTATOMI PER 8-12 DIENU) 
SIUNTOS LAIVU IŠPLAUKIA BALANDŽIO 29 IR GEGU2ĖS 12 DIENOMIS 

LAUKIAME JŪSŲ KASDIEN NUO 9 V.R. IKI 4 V.V. 
DVI PATOGIOS IR SAUGIOS NUO UŽPUOLIMU IŠTAIGOS 

BALTIA EXPRESS 
3782 W. 79TH ST 

CHICAGO. IL 60652 

BALTIA EXPRESS/AMBER GROUP 
5216VVESLEYTR. 

ROSEMONT.IL 60018 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 
1-800-SPARNAI arba 1-800-772-7624 

Kreipt is i R e m i g i j ų 
L I E T U V I Š K A I 

5215S Archer (312)735-1199 

Blue Horizon Co. Ine 
Driving School 

3253 N. Pulaski (312) 202-8303 

P A S K O L O S Ž E M I A U S I A I S NUOŠIMČIAIS 

Perfinansavimas 
Vienos Šeimos ir daugiabučiai namai 
5% pradini^ jmoke)imas 
Be pa)amu patikrinimo 
R*> punktų 

L ina* Kliarakis 
T e l . 312-735-8111 

" P a g e r " 312-289-4806 

FINANCIAL 
P A T A R I M A I VELTUI 

P R O F F S I O N A I . U S 
P A T A R N A V I M A S 

5958 S. Pulaski 
Chicago, I L 60629 

!*<•»>» PnKJrntii Uot9»9» L>ci»c» o' Htcvv* S»»»>g« » ^•s-do'-'ti loan Cc*"'v"»»oo»r f „»x»s 
* ' • °-0**y*<3 by Ar>«t>«f E"W» W>-«-> M a y * • « • Tfx» AvlW»t>.lity o' FuiyH 

LOS ANGELES „SPINDULIO" 
MUZIKINĖ VAIZDAJUOSTĖ VAIKAMS 

„Mes dainuojam*" 40 min. vaizdajuostė, profesionalų nufilmuota. 
..spinduliukų" suvaidinta pasieks rinką 1994 m. birželio 5 d. 
Asmenys ar organizacijos paaukoję 100 dol. ar daugiau (galima nurašyti 
nuo mokesčių L.8. Spindulys) gaus vaizdajuostę, bus įrašyti Į kasetę, 
priedo gaus nuotraukų (iš juostos) albumą čekius siųsti iki 1994 m. 
gegužės 15 d., šiuo adresu: 

L. B. Spindulys 
Danguolė R. Vamas 

4113Tracy St. 
Loa Angeles, CA 90027 

Kasetes kaina 34.95 dol. Užsisakiusiems ir sumokėjusiems iš anksto. 
iki birželio 5 d., tik 29.9S dol . Prie kainos pridėti pašto išlaidas: 3 dol 
(JAV-ėse), Į užsienį — 7 dol. čekius siųsti: 

Naovlsion Produetions 
P.O. BOK 74277 

Loa Angolos, CA 90004 
Tol.: (213) 3870461 

Fax: ext. 10 
Užsisakant prašome užrašyti pavarde, adresą, kasečių skaičių, kokios 
sistemos NTSC (JAV). PAL ar SECAM 

Tomas \ ieraitis 
Rrai Estate ConsulUnt 
R£/MAX HOME CEVTER 
6000 S. Pulaski 
Chicago, d . 606:9 

312-735-6000 Offlice 
312-820-9745 Pager 

OfTkt hours: Monday thru Fridi* 9 A.M. to 9 P.M. Saturday and Sonday 10 A.M. to 5 P.M. 
Z* HOL"R ANSVVERINC SERVICE 

- f r 
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J t į s k ^ REALMART, INC. 
A f l fc 6602 S. Pulaski, 
• 4 1 I Chicago. IL 60629 
mmm 312-585-6100 
BALYS BUDRAITIS 

Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavyb'u 
pirkime bei pardavime, mieste ir prie

miesčiuose. Sumte'esuoti skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Bu3.:312-585-€100. res.. 312-778-3971 

l Ortu a m 
ACCENT REALTY, IRC-

5265 VVest 95th Street 
Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-430-9400 ' 
R«s. 768-423 0443 

ASTA T . M I K U H A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies-

'čiuose. 
PARDUODAMAS 

. .Mobil* h o m t " Oak Lawm. IL; 2 mieg. 
kamb.. oro vėsinimas; 1 4 ' X 5 6 ' ; skalbimo-
džiovinimo mašinos, virykla; šaldytuvas 
$16.000 arba geriausias pasiūlymas. Kreip
tis: 708-636-2158 arba 708-349-3148 

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

' mm 
10%—20%—30<V(».pigiau mokė

sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAMK ZAPOLI9 
3208 Vi Wost 95 th Street -

Tel. — (709) 424-8654 
(312) 591-9654 

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

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

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

F O R B E N T 

Išnuomojamas butas Cicero, IL: 5 
kamb, 3 mieg.; 2-as a., šviesus, kam
pinis; nuomininkas moka už šilumą; 
yra ..car-port": $450 į mėn. Kreiptis; 
708-652-4199. 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 
Chicago, IL 60638 

Tol. 581-8500 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

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

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
Marquette Parko apyl. 

Kreiptis t o l . 3 1 2 - 8 9 0 - 9 5 7 3 

Summer Rentai — 
Union Pler, Michigan, 

Lake Shore & Berrien Rd. 
2 bedroom furnished duplex 

Seasonal $2,600 or monthly rentals. 
Tai. 709-839-8456 

i š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 4 
kamb . 1 m ieg . butas 6 7 & K e d z i e 
apy l . $355 [ m ė n . -t- .secur i ty 
d e p . " Tol . 3 1 2 - 7 7 9 - 6 1 9 3 . K a l 
b ė t i angl iškai . 

Cicero, IL išnuomojamas 2 k a m b . 
butas su baldais, šiluma, elektra; 
nebrangiai, vyr. amžiaus žmogui. Ne
toli traukinėlis ir krautuvės 

Tel. 708-656-6599 

Burbank, 87 St. apyl., išnuomo
jamas 1 mieg. butas su šiluma ir 
elektra. $500 į mėn. Kreiptis: 

tol. 312-254-8027 

Jei mėgstate ramų kampelį, iš
nuomojamas mieg. kamb. su 
baldais, antrame aukšte, su at
skiru įėjimu. 

Kreipt is to l . 3 1 2 - 9 2 5 - 7 4 2 8 

Moteris gan prižiūrėti valku* 
savo namuose Marquette 
Parka 5 dienas į sav. Tol.: 

312-478-3176 U.S.$AVINQSBONQ$ 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 
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Prof. Vyt. Landsbergis kovo 18 d. apsilankęs World Medical Relief Center, 
per kurį į Lietuvą pasiųsta daugiau negu 7 milijonų vertes medikamentų, 
kalbasi su to centro direktore Carolyn E. George. 

Nuotr J. Urbono 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
KALBASI SU LIETUVIŲ 

ŽINIASKLAIDA 
U Ū D A RUGIENIENĖ 

Kovo 14-20 d. buvęs Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas ir 
Lietuvos Seimo opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis viešėjo 
JAV, iškviestas LB Detroito 
apylinkės. Mielai atsakinėjo į 
klausimus surengtoje lietuvių 
spaudos konferencijoje kovo 19 
d. Detroite Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Kultūros cen
tre, kur vėliau vyko jam pager
bimas, pagrindinė jo viešnagės 
kalba ir koncertas. Skaityto
jams pateikiame sutrumpintus 
klausimus ir atsakymus. 

Vytautas Kutkus: „Ką galite 
jūs, ką gali jūsų partija ir ką 
gali LDDP su prez. Algirdu Bra
zausku padaryti, kad visų pirma 
Nepriklausomoje Lietuvoje būtų 
siekiama gerovės visai tautai, 
kuri šiandien tiek vargsta? 
Kokį vaidmenį čia galėtų atlikti 
lietuvių išeivija, kad ne sau, bet 
savo tautai padėtų?" 

Vytautas Landsbergis: „Pa
grindinius klausimus, pvz., 
Lietuvos politinės krypties, 
Lietuvos saugumo užtikrinimo 
ir Lietuvos vidaus reikalų tam 
tikros pusiausvyros, reikėtų 
spręsti ne vienos partijos valia. 
Nepaisant, kad valdomoji parti
ja gali dirbti pagal konstituciją, 
nes turi daugumą Seime, vy
riausybę, galų gale — savivaldy
bių daugumą ir didesnę dalį sau 
palankios, arba savo spaudos. Ji 
turi labai daug politinės galios, 
bet būtų naudingiau, jeigu šiais 
pamatiniais klausimais būtų 
vykdoma ne vien partinė politi
ka, bet pasitariant su kitomis 
pagrindinėmis politinėmis par
tijomis. Siūlėme sudaryti tam 
tikrą pasitarimo grupę pas 
prezidentą ar prie prezidento, 
kurioje dalyvautų svarbiausių 
partijų vadovai. Tos grupės 
nuomonė nebūtų privaloma, 
bet vis dėlto leistų šiek tiek 
atsižvelgti, prieš darant spren
dimus valdančios partijos viršū
nėje. Siūlymas atmestas. Kar
tais mes esame beveik įsiveržę 
pas prezidentą, atėję su tvirtais 
pareiškimais, kaip grupė opozi
cijos vadovų, ir tada buvome 
išklausyti. Gal tai ir turėjo šiek 
tiek įtakos būsimam spren
dimui, bet tai nėra praktikuo
jama. Priešingai, valdančios 
partijos vadovai ir pats prezi
dentas yra pasakęs, kad jie at
sako irjie vykdys politiką taip, 
kaip jiems atrodo teisinga. Jei
gu mes matome, kad ta politika 
yra klaidinga ir net labai klai
dinga, kai kada žalinga Lietu
vai, mes neturim kito kelio, 
kaip apie tai atvirai pasakyti, 
perspėti visuomenę ir perspėti 
valdančią partiją dėl jos atsako
mybės. Kai kada mus kaltina, 
kad mes prieštaraujam, truk
dom, esam nekonstruktyvi, kri
tikuojanti opozicija. Opozicija 
tokia ir turi būti. Kai kuriuos 
kritiškus dalykus mes tikrai 
mieliau pasakytume uždarame 
pasitarime, siekdami lankstes
nių sprendimų, negu tiktai pro
testų forma spaudoje, bet mums 
kitokios galimybės nėra suteik
ta ir tai ne vieną kartą esame 
apgailestavę. 

Gerovė kažin ar gali būti vie
nodai suprantama ir ypač vie
nos valdančios partijos tam 
tikrų pažiūrų ribose. Jeigu būtų 
tariamasi, tai įvairūs požiūriai 
turėtų būti derinami ir būtų 
galima pasiekti bendresnio tos 
gerovės supratimo. Dabar mes 
matome, kad valdanti partija 
atstovauja tam tikrai žmonių 
grupei, anksčiau buvusių val
džioje arba prie valdžios, ir 
dabar vadovaujančių pramonei, 
įmonėms. Jie turi savo labai 
konkrečius materialinius in
teresus. Valdanti partija dirba 
jų naudai, o ne visos tautos ar 
įvairių grupių naudai. Mes tai 
irgi turime pasakyt. Būtų ge
riau, jeigu, politiką formuojant, 
būtų atsižvelgiama į kitokias 
pažiūras, ypač kur sprendžiami 
svarbiausi tarptautinės politi
kos klausimai — santykiai su 
Rusija, su Lenkija, gal net ir su 
Vokietija. Būtų geriau jeigu bū
tų politikos tęstinumas, laik<> 
masi tos pačios pagrindinės lini
jos. LDDP, eidama į rinkimus, 
žadėjo laikytis politikos tęstinu
mo, nors ir daugelio pažadų ne
ištesėjo, šičia šiek tiek laikosi ne 
dėl to, kad mes susitarėm, o dėl 
to, kad, labai smarkiai kritikuo
jant, išlaikom šiek tiek tą 
vairą". 

V.K.: „Kokia yra jūsų nuomo
nė apie PLB atstovo Juozo Gai
los veiklą Lietuvoje?" 

V.L.: „Dėl Juozo Gailos aš 
negaliu pasakyti ko nors kon
krečiai. Jis nėra labai matomas 
aktyvus žmogus partijų ar frak
cijų posėdžiuose. Mūsų visas 
politinis gyvenimas yra ten. 
Gali būti, kad Bendruomenės 
nuostatai jį varžo, ar kokia nors 
forma gal yra instruktuotas 
laikytis nuošaliai nuo politinės 
kovos. Aš manau, kad kito kelio 
nėra, reikia reguliariai palaiky
ti kontaktus su visom partijom 
ir savo iniciatyva. Jo kabinetas 
yra greta mano kabineto, mums 
pasikalbėti labai lengva, jei aš 
noriu ko nors pasiklaust, tačiau 
reikia tam tikro reguliarumo. 
Niekas negalėtų priekaištaut, 
kodėl jis bendrauja su partijom, 
jeigu bendrautų su visom 
vienodai". 

V.K.: „Kadangi jūs pereituose 
Lietuvos prezidento rinkimuose 
nekandidatavote, būtų įdomu 
sužinoti, ar kandidatuosite būsi
muose prezidentiniuose rin
kimuose?" 

V.L.: „Prezidentūra truputį 

60 doL Jadvyga Naųjokai-
tienė (a.a. Juozo Naujokaičio at
minimui), Euclid, OH; Marija 
Vilutis, St. Peteirburg, FL; 

80 dol. Kazimiera Sadaus
kienė, Hot Springs, AR; Peter 
Plienaitis, Fairmont City, IL; 
Ona Deveikis, Los Angeles, C A; 
Vaclovas Kuzmickas, VVater-
bury, CT; 

46 dol. Viktoras Kuraitis, Or-
land Park, IL; 

40 dol. Marija Ripskis, Chica-
go Heights, IL; 

35 doL Uršulė Žilinskas, To-
:onto, Kanada; 

20 d o l . Jonas Gervel i s , 
Cranston, RI; kun. Alfonsas Ba
tonas, Detroit, MI; Maria No
reika, Oak Lawn, IL; A. Šimė
nas, Dorchester, MA; Zenonas 
Obelenis, Novelty, OH; Rūta 
Daukienė, Chicago. IL; Anelė 
Karmuza, Waterbury, CT; R. ir 
T. Alinskas, Ridgewood, NY; 
Monica V. Pocius, Rockford, IL; 
dr. Alf. Stankaitis, Wethers-
field, CT; Gene Gedminas, 
Woodhaven, NY; Bronė Bui-
kienė, Three Oaks, MI; Prel. A. 
Goldikovskis, Cleveland, OH; 
Aldona Aistis, Temple Hills, 
MD; Michael Lubert, Chicago, 
IL; Jonas Kasparavičius, To
ronto, Kanada; J. Radas, Livo-
nia, MI; Elena Jonušas, Tama-
rac, FL; Jonas Kavaliūnas, Be-
verly Shores, IN; Vincas Gel-
gotas, Willowick, OH; Marcelė 
Bendoraitis, Chicago, IL; An-
thony Stankus, Bayonet Point, 
FL; Paul Naujokas, Chicago, IL; 
Jonas Pečkaitis, Merrillville, 
IN; Stasė Laniauskienė, Euclid, 
OH; Birutė J. Ceckus, Dearborn 
Heights, MI; Petras Malinaus
kas, Chicago, IL; Jurgis Čer
nius, Omaha, NE; 

Už aukas v is iems tariame 
nuoširdų ačiū. 

per toli, Dor ketveri metai. Dar 
visko bus. Dar bus savivaldybių 
rinkimai, dar bus Seimo rinki
mai, gal iš viso nebus rinkimų. 
Ką gali žinoti? Yra paruoštas 
nepaprastos padėties įstatymas, 
kuris leidžia vienai valdančiai 
partijai, turinčiai paprastą 
daugumą Seime, įvesti bet ko
kiu menku pretekstu savo dik
tatūrą ir atidėti rinkimus, 
sustabdyt laikraščius, nekal
bant apie Rusijos agresyvią, 
aršią politiką, kuriai Amerika 
nesuprantamai nuolaidžiauja". 

Kazys Gogelis: „Kodėl labai 
nusmukęs žemės ūkis?" 

V.L.: „Priklauso, kaip jūs ver
tinai Žemės ūkis buvo vedamas 
kolchozinė forma, dirbtiniu 
būdu palaikome, ir toks 
negalėjo išlikti. Jis bankrutuo
ja visoje buvusioje Sovietų są
jungoje. Lietuvoje, anksčiau 
negu visoje Sovietų sąjungoje, 
buvo pradėta daryti žemės ūkio 
reforma, pereinama į privačią 
nuosavybę". 

K.G.: „Kada buvo didesnė 
produkcija žemės ūkyje? Ar kai 
buvo kolchozai, ar kai privatūs 
ūkiai?" 

V.L.: „Aš jums negaliu dabar 
pasakyti, kokia yra reali pro
dukcija šiandien ir lyginti ją su 
kolchozine. Jūs turit suprast, 
nuo ko aš pradėjau, kad kolcho
zinė produkcija buvo dirbtinė, 
ji nebuvo rinkos ekonomikos 
produkcija". 

(Bus daugiau) 

A.tA. 
BALIUI GRAŽULIUI 

mirus, gili užuojauta jo žmonai MARIJAI, svainei 
KLARAI RUGIENEI su vyru ANTANU, krikšto 
sūnui VYTAUTUI VTRŠKUI su šeima, svainiui 
ALFONSUI ir žmonai ALDONAI PONELIAMS su 
šeima, pusseserei DANAI KURKULIENEI su šeima, 
ve l ionio brolio V Y T A U T O našle i TERESEI, 
pusseserei BRONEI MASAITTENEI su šeima ir ki
tiems artimiesiems. 

Antanas ir Vytautas Beleškai 

A.tA. 
ALBERTAS MATEIKA 

Gyveno St. Petersburg Beach, FL. 
Staiga mirė 1994 m. balandžio 9 d., sulaukės 

84 metų. 
Liūdintys draugai. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. balandžio mėn. 20 d., Beaumont ligoninėje, Royal Oak, 
Michigan, po sunkios ligos mirė 

A.tA. 
DANUTĖ O. MIČIŪNIENĖ 

Gimė Kaune, Kanadoje ir Amerikoje išgyveno 45 metus. 
Gyveno West Bloomfield, Michigan. 

Nuliūdę liko: vyras Antanas Eugenijus, Clevelande sūnus 
Darius ir marti Arleen Mičiūnai, brolienė ir svainis Janina 
ir Jonas Mikulioniai, sūnėnas krikštasūnis Linas ir Rūta 
Mikulioniai su šeima, dukterėčia Ramunė ir Dennis Bassitt 
su šeima ir giminės Kanadoje ir Lietuvoje. 

Rožinis ir atsisveikinimas įvyko balandžio mėn. 22 d. Har-
ris laidotuvių koplyčioje, Livonia, Michigan. Po gedulingų šv. 
Mišių, Dievo Apvaizdos bažnyčioje, balandžio mėn 23 d., velio
nė buvo palaidota šalia dukros a.a. Kristinos, Holy Sepulchre 
kapinėse, Southfield, Michigan. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose mūsų 
mylimą Žmoną, Mamytę, Brolienę ir Dėdienę. 

Nuliūdę: vyras, sūnus, marti ir giminės. 

Laid. dir. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. (313) 554-1275. 

A.tA. 
ADELEI SKEIVIENEI 

mirus, gili užuojauta jos vyrui JUOZUI, dukrai 
JOANAI KIRVAITIENEI, žentui KĘSTUČIUI, 
anūkams ROMUI, EDVARDUI ir TOMUI, giminėms 
ANELEI KIRVAITYTEI, JONUI, ONAI ir DAIVAI 
PURVAIČIAMS ir kitiems giminėms bei artimie

siems. 

Lietuvių Miškininkų Išeivių 
Sąjungos Valdyba 

A.tA. 
BERNADETTAI GRAUŽINIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai RŪTAI, 
žentui FELIKSUI ir anūkams. 

Kostas ir Vida Stankai 

% 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
1994 METŲ GRUPINĖS KELIONĖS 

701. Lietuva - Kopenhaga 
702. Lietuva - Dainų šventė - Kopenhaga 
703. Skandinavija - Danija, Švedija.Norvegija 
703a. Skandinavija - Danija. Švedija, Norvegija 

Įskaitant kelionę i Dainų Šventę 
704 Kelionė po Pabaltijį 

birželio 13-26 d.d 
liepos 2-17 d d. 

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

705 
706 

Lietuva - Viena 
Alaska - Princess Cruises 
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P A D Ė K A 
A.tA. 

BARBORA PAULIKIENĖ 
Mirė 1994 m. kovo 25 d., palaidota Šv. Kazimiero lietu

vių kapinėse. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, išreiškusiems mums 

užuojautą, asmeniškai, per spaudą ir laiškais, už dalyvavimą 
šermenyse bei laidotuvėse, už aukas šv. Mišioms, gėles ir 
aukas a.a. Velionės atminimui aukotas „Draugui", „Vaiku 
vilčiai" ir „Mercy Lift". 

Dėkojame kun. V. Rimšeliui už sukalbėjimą rožinio 
koplyčioje, kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje ir atna
šautas šv. Mišias ir palydėjimą i kapines, taip pat ačiū 
klebonui kun. J. Kuzinskui už atsilankymą koplyčioje. 

Dėkojame karsto nešėjams. Nuoširdus ačiū sol. Danai 
Stankaitytei už įspūdingą giedojimą bažnyčioje. 

Nuliūdę: duktė Birutė, žentas Julius f intakai, sūnus 
Kęstutis Paulikas, žmona Ona, anūkai Rasa Conklin, 
Aras f .intakas ir jų šeimos, Tomas ir Rima Paulikai. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

KRISTINA KINČINIENĖ 
1954.VI.25-1994.IV.15 

„Mes pasiilgsim Kristinos mylinčio žvilgsnio, 
Šypsenos ir linksmo juoko..." 

Aš ir mano sūnūs norime išreikšti didelę padėką visiems 
giminėms, draugams ir pažįstamiems už atsilankymą į mano 
Žmonos šermenis ir laidotuves. Esame nuoširdžiai dėkingi 
visiems. 

Vyras Jonas Kunčinas, sūnūs Jonas ir Michael 
Kunčinai. 

J 

Mielam Tėvui 

A.tA. 
VYTAUTUI REMEIKIUI 

mirus, mūsų mielą draugą TOMĄ ir NIJOLĘ 
REMEIKIUS, j ų šeimą, velionio žmoną ONA REMEI
KIENE, dukteris - NIJOLE ir VIKTORIJĄ bei visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

LDK Kęstučio skautų vyčių būrelis: 
J. Linartas J. Prapuolenis 
A. Jakštys V. Rėklaitis 
R. Palčiauskas P. Sodeika 
J. Pileckis A. Zeikus 

su šeimomis 

liepos 30 -
rugp. 13 d.d. 

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

Siūtoms spscisHasksInss Į Osmų/ioklųivsfitf Ustuvojs 1M4 
m. Dar turime labai ribotą skaičių vietų sekančiom datom: 

I i Čikagos 
birželio 23. 30 d.d 
liepos 2. 3 d.d. 

I i Nswsrk 
liepos 1 d 

i iSsattl* 
birželio 30 d. 

U Los AnQSlss 
birželio 26 d. 

Į Čikagą 
liepos 11. 13. 16, 20. 21, 23. 30 d.d. 

Į Nswark 
liepos 16. 19. 23 d.d. 
ĮSsattls 
liepos 19 d. 
Į Los Angeles 
liepos 17 d. 

Galima pasirinkti išvykimo ir grĮŽimo datas iš aukščiau pasiūlytų. 

Kaina: 
iš Čikagos 
iš Newark 
iš Seartle 
iš Los Angeles 

$1.025.00 
S 865.00 

$1.14000 
$1.140.00 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

and E U D E I K I S F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOVV'N OF LAKE 4605 5 . HERMITAGE AVE. 

1-312-523-0440 OR 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. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS 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 

Prie kainų reikia pridėti mokesčius. 
Informacijai prašoma kreiptis tel 709-422-3900. Darbo vai.: pirmd.. 

antrd., trečd., ketvird. ir penktd. 9 v.r. • 5 v. p.p. ir sestd 9 v.r. -1 v. p.p. 
Amffcsn Travsf tsrvtes 9439 S. Ksdsfs Avs., I v s r y s n Parfc, 
IL 90942. 

PETKUS & SON 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

MARQITTTE 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 OPEMNG JANUARY 1994 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO & SUBURBS 1-900-994-7600 

http://1954.VI.25-1994.IV.15
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Tauros Underienės akvare 

lės bus dalis „Spring Renevval" 
grupinės parodos, Byron Roche 
Gallery, 1446 North VVells, 
Čikagos meisto šiaurės pusėj. 
Parodos atidarymas, penkta
dieni, balandžio 29 d., nuo 6 -10 
v.v. Jame detroitiškė Taura 
tikisi su čikagiečiais draugais 
pasimatyti. Galerijos valandos: 
penkt. ir sešt. 12 - 9, sekm. 12 
- 5; antr., treč. ketv. 12 - 7. 

Lietuvių Tautinis kultūros 
fondas rengia „Lietuvos gyven
tojų genocidas 1939-1941'* 
knygos pristatymą visuomenei 
gegužes 1 d., sekmadienį. 2 vai. 
p.p. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Gintaro salėje. Tai 
didelio formato, plačios apim
ties, 850 puslapių knyga su įva
dais, dokumentine medžiaga ir 
1939-1941 metais Lietuvoje 
sovietų okupacinio režimo 
vykdyto genocido. 27,806 nu
kentėjusių asmenų — aukų var
dynu bei suglaustais biografi
niais duomenimis. Knygos gale 
yra keli SSSR tremties bei 
kalinimo vietų žemėlapiai. 
Čikagos ir apylinkių visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti 
popietėje ir susipažinti su šiuo 
moksliniu-informaciniu leidi
niu. 

Angelė Dirkienė, farmaciste. 
dirbanti su Mercy Lift farmacis-
tų padaliniu LAPAS, papigintai 
nupirko 40,000 tablečių multi-
vitaminų, kurie bus išsiųsti 
beglobiams vaikams „Saulu
tės", Lietuvos našlaičių globos 
būrelio siuntiniuose gegužės 
mėnesio gale. 

x Motinos Dienos proga, 
gegužės 8 d-, sekmadienį, po 11 
v.r. šv. Mišių Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje, Lemonte, 
ruošiami pietūs. Visi kviečiami 
atsilankyti su savo mamytėmis 
bei močiutėmis, pasivaišinti ir, 
tuo pačiu, prisidėti prie misijos 
išlaikymo. Dėl rezervacijų 
kreiptis: tel. 708-968-7377. 

(sk) 

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

fsk) 

Advokate LINA ALTĄ 
Imigracija ir civilinės bylos 

875 La Playa St 
San Francisco. CA 94121 

Tai. 415-221-4805 

Del teisiniu patarimu 
Hlinois ir Florida valstijose 

kreipkitės j advokatg 
BRYAN R. BAGDADY, PC. 

25 Northw«t Pt. Blvd , Suite 550 
Eik Grove Village, IL 60007 

(708) 290-0033. Fax (708) 364-4*03 

Marija Kr iaučiūnienė ir 
V a l e n t i n a s R a m o n i s iš 
Balzeko Lietuvių ku l tū ros 
muziejaus balandžio 18 d. buvo 
pakviesti TV programoje „Life-
stiles", transliuojamoje iš Con
tinental Cablevision stoties 
Elmhurst priemiestyje. Pro
gramoje dalyvavo švedai, grai
kai ir italai. Lietuviams buvo 
skirta 15 minučių. M. Kriau
čiūnienė buvo pasipuošusi tauti
niais rūbais, abu dalyviai buvo 
atsinešę lietuviškų dirbinių iš 
Balzeko muziejaus ir kalbėjo 
apie Čikagos lietuvių bei muzie
jaus kultūrinę veiklą. Pro
gramos moderatorė yra Pat 
Cheffer. o programa — laimėju
si nemažai premijų ir žymenų 
(taip pat 3 metus nominuota 
Chicagoland Emmy Avvards). 

Rytoj, s ekmadien į , visi 
keliai veda į Jaunimo centrų, 
kuriame 3 vai. popiet įvyks 
operos solistų ir choro koncer
tas. Sio koncerto metu bus 
atlikta 19 kūrinių. Chorui diri
guoja Alvydas Vasaitis. kuris su 
smuikininke Linda Veleckyte 
dar gros du Vytauto Klovos kū
rinius. Solistams ir chorui 
akompanuoja Ričardas Šokas. 
Tai bus atsisveikinimo kon
certas, nes pirmadienį svečiai 
dainininkai išskrenda atgal į 
Vilnių. Bilietai į koncertą bus 
pardavinėjami nuo pirmos 
valandos po pietų prie įėjimo i 
salę Kviečiame Chicagos ir apy
linkių lietuvius su savo svečiais 
dalyvauti šiame koncerte ir tuo 
padėti mūsų Operai sumažinti 
..Pilėnų" operos pastatymo 
išlaidas. 

x Žymusis dainininkas Sta
sys Povilaitis iš Vilniaus, kuris 
prieš pora mėnesių buvo ap
dovanotas premija už lietuvių 
tautos formavimą, po savo pasi
rodymu kitose lietuvių koloni
jose, balandžio 30 d. 7:30 v.v. 
koncertuos Čikagos Jaunimo 
centre. Bilietus iš anksto gali
ma įsigyti Vaznelių prekyboje. 

(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-
šiems 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 Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 

- tel. 312-77*6766. Kreiptis j Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p. - 5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r. - 6 v.v., šeštd. 10 
v.r. -1 v. p.p. Pirmad. ir an t rd . 
uždaryta. 

(sk) 

Advokatas x Greit parduodu vienos ir 
GINTARAS P. ČEPĖNAS d v i e j ų * e i m ų na™US C ^ i c f g ° ' 
2640 w 6, <;» ru „ r Je i r apylinkėse Skambinkite 

Tel nm^tlui KE,TV!AX REALTORS, Rimas 
14325 S. Bei! Rd.. Lockport IL 60441 Stankus, tel. (312) 586-5959 ar-

Tel. <708) 301-4366 ba (708) 425-7161. 

Po T. Dubois „Septynių paskutinių Kristaus žodžių" sukaktuvinio koncerto, š.m. kovo 13 d. vykusio 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje Brighton Parke, vadovui muz. Faustui 
Stroliai dovaną įteikia parapijos klebonas kun. Antanas Puchenski ir vyskupas Alfred 
Abramowicz. 

Valandos paga! susitarime 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, FL 60629 

Tel. 1-312-776-8700 
Virš 20 metu praktikos 

civilinėse ir kriminalines*- bylose 

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

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

(sk) 

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

fsk» 

ARAS ROOFING 
Arvydas Ki» l» 

D « n g l * m « Ir t a l s o m * 
vi«ų rū i lų s t o g u * 
Tel 708 257 0 7 4 6 

Skambinti po 6 v v 

Balandžio 21 d. į Čikagos 
Shriners ligoninę gydytis at
vyksta du vaikai su globėjais iš 
Panevėžio: Vytautas Matuža (8 
m.> ir Irma Zabulionytė(l3 m.). 
Vaikus ir kartu atvykstančius 
globėjus globos „Lietuvos Vaikų 
viltis". Vieno vaiko ir globėjo 
skrydžių bilietus iš Varšuvos į 
Čikagą, paaukojo lenkų oro lini
ja. Bilietus išrūpino Birutė Zala
torienė, Travel Advisors ke
lionių agentūros savininkė. 

Dr. J o h n P . Lubicky, Čika 
gos Shriners ligoninės vyr. chi
rurgas, vadovauja „Lietuvos 
Vaikų vilties" JAV medicini
niam kadrui. Šį antrąjį medici 
ninį kadrą sudaro 10 asmenų: 
du chirurgai — dr. John Lubic
ky ir dr. Jack Sproul; du aneste
ziologai — dr. Marjorie Brennan 
ir dr. Jonas Prunskis; trys chi
rurginės med. sesutės — Noreen 
Jamieson. Cathy Acosta ir 
Ramutė Kemežaitė; dvi med. 
sesutės — Chris O'Brien ir Pam 
Zaroslinski: ir vertėjas, „Lietu
vos Vaiku vilties" savanoris, 
Petras Salčiūnas. Lietuvoje 
kadrą pasitiks ir kartu su juo 
dirbs, ..Lietuvos Vaikų vilties" 
reikalų vedėja Jūratė Budriene 
ir Travel Advisors savininkė 
Birutė Zalatorienė. 

x Pr ieš užs i sakydami pa
mink lą , a p l a n k y k i t e S t . 
Casimir Memoria ls , 3914 W. 
U l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: ma t y s i t e g ran i to 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Li
lija i r Vil imas Nelsonai. Tel . 
312-233-6335. 

(sk) 

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

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į 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 12"" 9091. Sav . 
P e t r a s Bernotas . 

'sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodar s mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West C e r m a k Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

Juozas Kregždys, „Lietuvos 
našlaičių globos" komiteto na
rys, išvažiavęs į Lietuvą lanko 
komiteto globojamus vaikus — 
našlaičius, kartu su Gražina 
Landsbergiene, arba savo 
pusbroliu. Vaikus fotografuoja, 

„Chicago Tribūne" balan 
džio 10 d. kelionių skyriuje 
Anne Kalosh aprašo didėjantį 
pasirinkimą turistinių kelionių 
laivu Baltijos jūroje. Ji keliavo 
suomių laivu „Kristina Regina" 
iš Suomijos į Peterburgą, 

pildo anketas, kad globėjai ir Taliną, Rygą; autobusu į Vil-
komitetas turėtų tikslias vaikų 
žinias. Komitetui Amerikoje 
rašo ilgus laiškus — praneši
mus. Lietuvoje žada išbūti tris 
mėnesius. „Lietuvos našlaičių 
komitetas" šiuo metu jau pasto
viai per Gražinos Landsber
gienės komitetą šelpia 200 
našlaičių. Kviečiame visus 
prisidėti prie šio darbo. 

Lietuvos Prekybos Rūmų 
organizacija Čikagoje kviečia 
savo narius ir visuomenę daly
vauti 61-mame organizacijos 
metiniame bankete, kuris įvyks 
gegužės 1 d., 5 vai. p. p., Marti-
nique pokylių salėje Čikagoje. 
Prekybos Rūmai šiais metais 
parinko Lietuvos gen. garbės 
konsulą Vaclovą Kleizą „Pasi 
žymėjusiu metų žmogumi", 
kuris bus specialiai pagerbtas 
banketo metu. Sio renginio rei
kalais galima kreiptis į Mary F. 
Kinčius, tel. 312-927-4990. arba 
Rūtą Juškienę 'Standard Fede
ral bankas* tel. 312-847-1140. 

nių, Kaliningradą, Gotlandą, 
Stokholmą ir atgal į Helsinkį. 
Vilniuje matė gražiai išlaikytas 
kapinaites, kuriose labai jauni 
žmonės palaidoti ir senąją 
Vilniaus miesto dalį. Jos many
mu, kelionė mažesniame, jau
kiame laive duoda turistams 
progos apkeliauti Baltijos šalis 
taip. kaip per šimtmečius buvo 
daroma — jūros keliais. 

Kriaučeliūnų va rdo Vaikų 
namelių Čikagoje vedėja Liuda 
Germanienė mums padarė pa
stabą, kad po balandžio 18 d. 
„Drauge" išspausdinta nuo
trauka yra netikslios berniukų, 
modeliavusių Montessori mo
kyklėlių madų parodoje, pavar
dės. Turi būti: Saulius Valaitis 
(ne Andrius Markulis) ir And
rius Aukštuolis. Mums nuo
trauka buvo paduota su tokiu 
parašu, todėl dėkojame L. Ger-
manienei už pastabumą ir mie
lai klaidą atitaisome. 

Vyresniųjų lietuvių centre. 
Seklyčioje, balandžio 27 d., tre
čiadienį. 2 vai. p.p.. bus dainų 
popietė su muz. Faustu Strolia. 
Programoje: dainos, laimės šuli
nys ir bendri pietūs. Visi kvie
čiami ir laukiami. Atvykite. 
padainuokite, pabendraukite ir 
linksmai praleiskite popietę. 

Lietuvos gen. garbes konsulas Čika
goje V. Kleiza. 

x Knygą „Balionai, bana
nai ir biurokratai", redaguotą 
ir papildytą P. Žumbakio ko
mentarų per radiją leidinį, 
galima įsigyti; Pa t r ia parduo
tuvėje 2636 W. 71 St., Chica
go, IL 60629, arba užsakant 
paštu už $15 ar didesnę auką. 

(sk) 
x „Saulutė", Lietuvos naš

laičių globos ftūrelis, dėkoja 
M a r y a n n Moor, E l e a n o r 
J a s k u n a s , I r e n e Norbu t , 
Scottie Žukas ir Ve ra Paukš
tis už žaislus ir marškinėlius, 
gautus per Mariją Krauchunie-
nę. Ačiū! „Saulutė", 419 Weid-
n e r Rd.. Buffalo Grove, II 
60089. 

(sk) 
x LITUANICA C & C INC. 

pigiai ir patikimai siunčia siun
tinius ir didesnius krovinius į 
Lietuvą. Perveda pinigus dole
riais. Amerikietiško maisto rin
kinys 42 sv. - $69. Utuan ica 
C & C, Inc., 6607 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 00829. Tel. 
1-312-685-8700. 

(sk) 

„Draugas" organizuoja gru
pine kelione po Pabaltijį. Kelio
nes metu turėsite progą ne tik 
pakeliauti, bet ir dalyvauti 
Dainų šventės renginiuose, susi
pažinti su Estija, aplankysite 
Latviją, jos senąją sostinę Rygą. 
Tai miestas, garsus savo dideliu 
ir gražiu senamiesčiu ant 
Dauguvos upės kranto. Pama
tysite Rygos pilį, Švediškus var
tus. Mažąją ir Didžiąją Gildiją, 
Dome katedrą su įžymiausiais 
vargonais. Vakarienė — sena
miesčio restorane. Kitą dieną — 
kelione į Siguldą. garsią skulp
tūrų parku ir 13 amžiuje statyta 
pilimi. Tai tik 16 dienų kelio
nės pradžia... Kreipkitės į 
G.T. INTERNATIONAL (708) 
430-7272. 

Šakių apskrities klubo susi
rinkimas įvyks penktadienį 
balandžio 29 d., 1 vai. p.p., Ko-
jak salėje, 4500 S. Talman. Yra 
daug svarbių reikalų aptarti, 
todėl kviečiame visus narius at
silankyti. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

„ D r a u g o " administracija 
nuoširdžiai dėkoja visiems skai
tytojams, kurie, kai mes pra
šėme, atsiuntė praėjusių metų 
kovo mėnesio devintosios dienos 
numerį. Šiuo metu jau gavome 
tiek, kiek reikėjo, todėl daugiau 
prašome nebesiųsti. Ačiū vi
siems už bendradarbiavimą. 

„DRAUGO" 
FONDAS 

Laimėjimas lėktuvo kelionės 
į Lietuvą bilieto ten ir atgal yra 
ne tik American Travel Servi
ce kelionių biuro savininkų 
Alekso ir Vyto Laura ič ių 
dovana Draugo fondui, bet ir 
kiekvienam fondo nariui nuo 
1994.IV.10 iki VIII.31 bei 
esamam nariui su papildomu 
200 dolerių įnašu. 

Draugo fondas pamažu auga 
su visų skaitytojų finansine 
parama. Skaitytojai supranta ir 
vertina dienraščio „Draugo" 
tolimesnio išlaikymo svarbą. Dci 
milijono dar toli, tačiau visų 
ryžtingomis pastangomis ir lė
šomis jį pasiekti įmanoma per 
neilgą laikotarpį. Visiems, 
atskubėjusiems stoti Draugo 
fondo nariais bei rėmėjais, reiš
kiame didelę padėką. 

Draugo fondo nar ia i 

Su 500 dolerių: 
Augusta ir Vacys Šaulys, 

M.D., Chicago, IL. 
Su 300 dolerių: 

Irena ir Jonas Pabedinskai, 
Westchester, IL. 
Su 200 dolerių: 

Kastutė ir Juozas Rudzevi
čius, Los Angeles, CA. 

Vytautas Jonaitis, Grand 
Rapids, MI. 

Viktorija ir a.a. Kazimieras 
Kleiva, So. Pasadena, FL. 

Anglijos lietuvių klubas, Chi
cago, IL 

Vladas Jomantas — a.a. P. 
Balandžio atminimui, Detroit, 
MI. 

Sofija ir Kazys Beiga, 
Chicago. IL. 

Domicėlė Petrutytė. Chicago, 
IL. 

Eugenija Kolupailaitė, Chica
go, IL. 

Elena ir Juozas Kojelis, San
ta Monica, CA. 

Henrikas Stasas, Cleveland. 
OH. 

ALTo Rockfordo skyrius, 
Rockford, IL. 

Valerija ir Juozas Stanaitis, 
Oak Lawn, IL. 

Draugo fondo rėmėjai 
Po 100 dolerių: 

Elena ir Karolis Milkovaitis, 
Yorba Linda, CA. 

Petras Jadviršis, Chicago, IL. 
Adolfas Sabaitis, Brockton, 

MA. 
Cecilija ir Vacys Mitkus, 

Tinley Park, IL. 
Po 50 dolerių: 

Constantine Stankus, Lock
port, IL. 

Kostas Mačiulis, Spring Hill, 
FL. 

Br. Juode l i s 
Iždininkas 

• Stokime i „Draugo" fondą 
— padovanokime savo dienraš
čiui ateitį! 

Britų - Lietuvių Pagalbos 
fondas vaikams Lietuvoje pra
nešė PLB „Saulutei", Lietuvos 
našlaičiu globos būreliui, kad 
fondas, įsteigtas 1990 metais, 
remia vaikus su fizinėmis, pro
tinėmis negalėmis. Daugiausia 
palaikomi ryšiai su „Vilties 
draugija". Išsiųsta 100 invalidų 
vežimėlių į įvairias vietoves, 
įtaisytas 15 vietų autobusiukas 
su keltu. Palaikomi ryšiai su 
Vilniaus un-teto Santariškių 
ligoninės vaikų skyriumi bei 
Landsbergio fondu, siunčiant 
vaistus į Druskininkų vaikų 
„Saulutės" sanatoriją. Šiaulių 
ligoninei nusiųstas inkubato
rius. Savo laiške Stasys Kaspa
ras rašo, kad pats buvo Lietu
voje, nebuvo šilumos, šilto 
vandens — „buvo siaubingi 
vaizdai prieglaudose, kai vaikai, 
pamėlynavę nuo šalčio, su 
ašaromis akyse drebėjo, kaip 
epušės lapai. Verkiau žiū
rėdamas į vaikus ir jų prižiūrė
tojus". Žinios siunčiamos — 
„Saulutė", 419 VVeidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Gražina Kamantienė, JAV 
LB Tarybos prezidiumo sekre
torė ir ilgametė LB Grand 
Rapids apylinkės pirmininkė, 
jau keli metai artimai dirba su 
lietuvių ir amerikiečių orga
nizacijomis, per LB apylinkę 
koordinuodama pagalbą Lietu
vos sergančių vaikų gydymui 
vakarinėje Michigano valstijos 
dalyk- Kartu su amerikiečių 
„Healing the Children/Michi-
gan" organizaciia per praėjusius 
metus buvo at- ež>< iš Lietuvos 
vaikai specialiam gydymui ir 
sudėtingoms operacijoms Michi
gano valstijoje. Iš jų keli jau 
grižo pagydyti, keli dar gydomi 
ir dabar laukiama kitų. 

KANDIDATAI I LB 
TARYBĄ IŠ VAKARŲ 

APYGARDOS 

Irena Blekytė gimė Anglijoje 
po karo; augdama Čikagoje 
dalyvavo lietuviškoj veikloj. 
Baigė biologijos mokslus, Uni-
versity of Illinois, Chicago. 
Gyvena Seattle jau 12 metų. Su 
vyru Allan Johnson augina dvi 
dukreles. Dirba nekilnojamo 
turto pardavėja VVindermere 
įstaigoje. 

Dalyvauja Seattle Lietuvių 
bendruomenės valdyboje nuo 
1984 m.: 1991-93 metais ėjo 
pirmininkės pareigas. Atstovau
dama lietuviams, 1987 metais 
kartu su latviais ir estais įstei
gė Baltic Action Committee 
(BAC), kuris tvarko vietinę 
pabaltiečių politinę veiklą. 
Pirmininkavo BAC 1989-90 m. 
Dažnai lietuviškais reikalais 
pasireiškia vietinėje spaudoje, 
mokyklose, bažnyčiose. 1993 
metais suorganizavo vaikų litu
anistinės mokyklos kooperatyvą 
Seattle ir ten moko lietuvių 
kalbą. Priklauso Lietuvos duk
terims, „Lietučio" tautinių 
šokių grupei, ir „ūkanos" dai
nininkams. 

Apie XIV Taryba I. Blekytė 
galvoja taip. Tarybos darbas is
torinis: kaip išlaikyti ir ugdyti 
lietuvybę nebe tremtinio, bet 
imigranto aplinkoje; kaip pa
traukti dėmesį ir supažindinti 
mūsų amerikiečius kaimynus 
su lietuvių tauta ir kultūra tiek, 
kad jie prisidėtų prie mūsų 
pastangų išlaikyti Lietuvos 
laisvę ir suverenitetą. 

Gediminas Morkūnas gimė 
1936 m. Kaune. Iš Lietuvos iš
vyko 1944 m. ir gyveno trem
tinių stovyklose Vokietijoj. Su 
motina 1949 m. atsidūrė Čika
goje, kur subrendo, baigė uni
versitetą ir 1961 m. pradėjo 
dirbti valdišką darbą. Vakarais 
lankė De Paul universitetą. 

Gediminas laimėjo stipendiją 
(Fellowship) ir su šeima 1971 m. 
buvo nusiųstas mokytis į 
University of Washington, Gra-
duate School of Public Affairs. 
Baigęs mokslus, pasiliko gyven
ti Seattle mieste, kur gavo dar
bo paaukštinimą, tapdamas 
„Assistant District Director". Jo 
žinioje buvo Federalinės val
džios apdrausti taupymo ban
kai, išsklaidyti po aštuonias 
vakarų Amerikos valstijas ir 
užsieniuose. Vakarais Morkū
nas mokėsi ir 1985 m. įsigijo 
Master of Business Administra-
Hon diplomą. 

Atvažiavusi į Seattle, Morkū
nų šeima greitai susibičiuliavo 
su vietiniais lietuviais ir daly
vavo Lietuvių bendruomenės, 
Washington valstijos skyriaus 
steigime. Gediminas nuo 1972 
metų ėjo Seattle LB iždininko ir 
valdybos nario pareigas, kurias 
tebetęsia iki šiol. Seattle Lietu 
vių bendruomenė tapo gal net 
veikliausia ir išradingiausia 
Amerikoje, pritraukdama daug 
narių ir sudarydama sąlygas 
kultūrinei, politinei ir labdaros 
veiklai. 


