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LDDP ekonominė 
politika nesudaro 
sąlygų smulkiam 

verslui 
Vilnius, gegužės 27 d. (Elta) 

— Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partijos atstovai Seimo 
nariai Algirdas Saudargas ir 
Albertas Šimėnas penktadienį 
spaudos konferencijoje išplatino 
memorandumą, su kuriuo ket
virtadienį buvo supažindintas 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. 

Krikščionys demokratai tei
gia, kad dabartinė ekonominė 
politika neskatina savaran
kiškos, socialiai stabilios vi
suomenės formavimosi: nesu
daromos sąlygos smulkiam ir 
vidutiniam privačiam verslui 
plėtotis, ypač smulkiai gamybai 
ir paslaugoms, nesirūpinama 
naujų perspektyvių darbo vietų 
kūrimu. Memorandume rašo
ma, kad tokia politika pasmer
kia šalį ilgalaikiam atsilikimui, 
kelia grėsmę demokratijai. 

Šios partijos nariai preziden
tui išdėstė savo nuomonę ir dėl 
to, kad derėtų atsisakyti ekspor
to ir importo muitų kaitaliojimo 
tenkinant atskirų įmonių inte
resus ir kad derėtų kompen
suoti banke nuvertėjusius 
gyventojų indėlius. Jie sakė, 
kad reikia nutraukti ..Lietuvai 
žalingą praktiką, kai gyvento
jams užkraunama energeti
niams resursams įsigyti paimtų 
užsienio paskolų našta", tuo 
tarpu kai Lietuva teikia elek
tros energiją ir transporto pa
slaugas Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugos šalims, negau
dama apmokėjimo. 

Krikščionys demokratai me
morandume siūlo ,.Lietuvos 
valstybės saugumo tarnybą 
neatidėliotinai paversti tikra 
žvalgybos ir kontražvalgybos in
stitucija, iš tikrųjų kovojančia 
prieš Rusijos šnipinėjimo ir 
ardomąsias struktūras". Prezi
dentas taip pat yra raginamas 
sustabdyti valstybei svarbių 
pareigų ir informacijos kontro
lės atidavimą į rankas asmenų, 
kurių lojalumas Lietuvos Res 
publikai negarantuotas. Taip 
pat siūloma atsisakyti politikos, 
kf»i LDDP neįtinkantys valsty
bės pareigūnai nušalinami nuo 
užsienio reikalų. Krikščionys 
demokratai siūlo vykdyti nacio
nalinę, o ne vienpartinę užsie
nio politiką. 

Spaudos konferencijoje buvo 
pranešta, jog prezidentas nesu
tiko su memorandume išdėsty
tomis mintimis, kad dabartinės 
Seimo daugumos bei vyriausy
bės ekonominė politika sąlygoja 
visuomenės turtinę polarizaciją, 
kūrimąsi grupuočių iš valdžios 
ir valstybinės pramonės ad
ministracijos aplinkos. 

Suomijos bankininkai padės 
Lietuvai 

Suomijos parlamento pirmi
ninkė Rita Uosukainen per va
karienę, kurią ji ketvirtadienį 
surengė Suomijoje viešinčios 
Lietuvos Seimo delegacijos 
garbei, pasakė, jog susitarta 
skatinti ryšius tarp Suomijos ir 
Lietuvos parlamentinių grupių. 
Netrukus į Lietuvą atvyks Suo
mijos parlamento generalinis 
sekretorius Sepas Titinenas. 

Penktadienį Lietuvos Seimo 
pirmininko Česlovo Juršėno 

vadovaujama Lietuvos Seimo 
delegacija lankėsi Suomijos 
Banke. Ją priėmė banko val
dybos pirmininkė Sirka Hia-
mialainen. Ji pasakė, kad 
Suomijos centrinis bankas yra 
visiškai nepriklausomas nuo 
vyriausybės, jo veiklą prižiūri 
tik parlamentas. Tokia tenden
cija įsigali visoje Vakarų 
Europoje, Lietuva taip pat 
turėtų žengti šiuo keliu. Suo
mijos bankininkai , kurių 
patyrimu Lietuva jau yra 
pasinaudojusi, pasirengę ir 
ateityje padėti lietuviams. 

Po pietų Lietuvos Seimo dele-
gacija atvyko į Suomijos 
parlamento rūmus. Ją plojimais 
sutiko plenarinio posėdžio 
dalyviai. Baigiantis vizitui 
Lietuvos delegaciją savo 
rezidencijoje priėmė Suomijos 
prezidentas Martti Ahtisaari. 

Nemaža KGB archyvų 
išvežta po Nepriklausomybės 

Pastarosiomis dienomis vėl pa
aštrėjo diskusijos dėl KGB 
archyvų išsaugojimo, kalbama, 
kad kai kurie archyvų doku
mentai yra pagrobti, jie netei
singai inventorizuojami bei ap
rašomi. Lietuvos archyvų gene
ralinis direktorius Gediminas 
Ilgūnas, paprašytas pakomen
tuoti situaciją, be kitų dalykų 
pasakė, kad iš viso KGB archy
vuose saugoma pusė milijono 
bylų. Didelė dalis archyvų vis 
dar yra Rusijoje. Surasti 
išvežimo aktai. Nemaža bylų 
išvežta jau po 1990-ųjų metų 
kovo 11-osios, t.y. iš nepri
klausomos valstybės. Buvo 
kreiptasi į Rusijos Federaciją, 
sudaryta komisija deryboms dėl 
šių archyvų grąžinimo. 

Gylys: Kozyrev kaltinimai 
nekuria pasitikėjimo 

Gegužės 27 dieną, Europos 
Stabilumo Pakto inauguraci
nėje konferencijoje kalbėjo Lie
tuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys, pranešė Užsienio 
reikalų ministerijos informaci
jos ir spaudos skyrius. 

Min. Povilas Gylys pažymėjo 
šio pakto svarbą Lietuvos inte-
gravimuisi į Europos Sąjungą. 
Ministras stebėjosi, kad Rusijos 
Federacijos užsienio reikalų mi
nistro Andrėj Kozyrev kalbos 
rašytinėje versijoje Lietuva mi
nima tarp šalių, turinčių nacio
nalinių mažumų problemų. „To
kie nepagrįsti pareiškimai 
nekuria pasitikėjimo dvasios 
regione", pasakė ministras. 

Konferencijoje priimti baigia
mieji Europos stabilumo pakto 
konferencijos dokumentai. 

Pagal gyventojų skaičių 
Lietuvai t enka daugiausia 

Soros pinigų 

Vakar vakare į Lietuvą at
vyko žymus JAV finansininkas, 
pagrindinis Atviros Lietuvos 
Fondo rėmėjas George Soros. 
Šiandien aštuntą valandą ryto, 
G. Soros ir Atviros Lietuvos 
Fondo vadovai susitiko su 
ministru pirmininku Adolfu 
Šleževičiumi. Per pusryčius, 
kurie tęsėsi beveik valandą, 

Šį savaitgalį Kapų puošimo dieną Jungtinėms Amerikos Valatkoms pagerbiant II Pasaulinio karo 
žuvusiuosius, ypatingai prisimenama 60 metų sukaktis „D-Day" — amerikiečių, kanadiečių ir 
britų atplaukimo į Normandijos krantus siaurinėje Prancūzijoje 1944 m. birželio 6 d., tu kuriuo 
prasidėjo karinė akcija užbaigusi II Pasaulini karą. šioje nuotraukoje trys amerikiečiai tos dienos 
veteranai lanko ColIeville-sur-Mer kapines, kuriose palaidoti 9,386 jų kolegos, žuvę tame puolime. 

Iškelta byla dar vienai 
investavimo firmai 

Vilnius, gegužės 26 d. (AGEP) 
— Vilniaus ekonominė policija 
iškėlė bylą Kauno Holdingo 
Kompanijai, kuri priiminėjo iš 
gyventojų indėlius užsienio 
valiuta ir litais. Už indėlius 
valiuta firma siūlė 6% mėnesi
nių palūkanų, o už indėlius li
tais — 8.5% mėnesinių palū
kanų. 

Kaip rašė „Lietuvos ry tas" 
gegužės 21d. numeryje, pirma
dienį prie kompanijos indėlių 

kalbėta apie tolesnę paramą 
Lietuvai. 

Vien Atviros Lietuvos Fondui 
nuo jo įsteigimo 1990 m. yra 
paskirta daugiau kaip 7 mili
jonai dolerių. Šiemet fondo biu
džete — 4 milijonai dolerių. Iš 
fondo lėšų finansuojama prog
rama „Švietimas Lietuvos atei
čiai" — kompiuterizuojamos mo
kyklos, leidžiami nauji vado
vėliai, užsienyje stažuojasi 
mokytojai. Vienkartinėmis fi
nansinėmis išmokomis buvo pa
remta 280 Lietuvos mokslinin
kų, finansuojami 27 Lietuvos 
mokslinių darbų projektai. Be 
to, G. Soros Tarptautinis Moks
lo Fondas tiesiogiai, be Atviros 
Lietuvos Fondo tarpininkavimo, 
Lietuvos mokslui yra skyręs 2.5 
milijono litų. 

George Soros pasakė, kad yra 
labai patenkintas Atviros Lie
tuvos Fondo veikla, demokrati
niais procesais ir k i t a i s 
pokyčiais Lietuvoje. Jis sakė 
esąs nusiteikęs kiek galėdamas 
daugiau panaudoti savo pinigų, 
kol dar pats gali juos tvarkyti, 
todėl jo parama Lietuvai pri
klausys nuo tų sąlygų ir prog
ramų, kurios čia bus sudarytos. 

Filantropą George Soros šian
dien priėmė ir Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas. 
Prezidentas svečiui pabrėžė, 
kad jis yra labai populiarus Lie
tuvoje, padėkojo už tai, kad savo 
filantropine veikla prisideda ne 
tik prie ekonominio, socialinio 
gyvenimo gerinimo, bet ir ap
skritai demokratuos tvirtinimo. 
G. Soros pastebėjo, kad skai
čiuojant lėšas, skiriamas vidu
tiniškai vienam Šalies gyvento
jui per jo fondus, Lietuva pir
mauja pasaulyje. 

priėmimo punktų nusidriekė 
eilės žmonių, norinčių atsiimti 
savo pinigus. ' lompanijos direk
torė dėl šio indėlininkų sąmyšio 
apkaltino spaudą. 

Kauno Holdingo Kompanija 
y ra stambiausia ir pastaruoju 
metu likusi paskutinė Lietuvoje 
firma, pr i imanti iš žmonių 
indėlius už dideles palūkanas. 
Šiuo metu ši kompanija turi 
apie 14,000 indėlininkų, iš 
kurių apie pusę y ra kauniečiai. 
Manoma, kad 30% indėlininkų 
yra pensininkai, o 50% — viduti
nes pajamas turintys tarnauto
ja i . Kompanijos įstatinis kapi
talas yra 8 milijonai dolerių. 
Surinkti iš žmonių indėliai 
sudaro apie 15% apyvartinių 
lėšų. Pasak kompanijos finansų 
vadovo, pusė surinktų pinigų 
yra investuojama į transportą, 
dalis skiriama lengvajai pra
monei — tauriųjų metalų vers
lui, dalis — prekybai, kitiems 
projektams. 

Kauno Holdingo Kompanija 
y ra stambios Kauno įmonės 
EBSW dalis. Todėl kompanijos 
vadovai tikina, kad, jei ji neat
silaikys sunerimusių indėli
ninkų spaudimui, kompani

ja i padės EBSW įmonė. Kiek 
anksčiau, bankrutuojant kitoms 
kredito įstaigoms — Egis, Fi
nansinės Investicijos, Sekundės 

I Bankui, žmonių, norinčių nu
traukti sutartis, pagausėdavo. 
Tačiau po kurio laiko aprimus 
triukšmui, žmonės vėl kreipėsi į 
Kauno Holdingo Kompaniją, 
norėdami įdėti pinigus. 

Klaipėdos miestas 
prašo paskolos 

Vilnius, gegužės 26 d. (AGEP) 
— Klaipėdos miesto valdžia 
kreipėsi į tur t ingas miesto 
įmones prašydama 5 milijonų 
litų paskolos. Klaipėdos moky
tojams valstybė skolinga 1.2 
milyonus litų, gydytojams — 
pusę milijono litų, 3 milijonų 
litų reikia sumokėti šilumi
niams tinklams. 

Dėl šių skolų miesto tarybos 
pirmininkas kaltina vyriausy
be, kuri biudžetą formuoja kaip 
socializmo laikais, nors savi vai-

Dauguma gyventojų 
nepritaria LDDP 

privatizavimui 

Estija keis politiką 
kitataučiams 

T a l i n a s , gegužės 17 d. 
(RFE/RL) — Estijos ministras 
pirmininkas Mart Laar pasakė, 
jog gyventojų reikalų ministrui 
Feeter Olesk buvo pavesta su
daryti kitataučių repatrijavimo 
gaires ir kad Estijos parla
mentas turės skirti lėšas šiam 
projektui. 

Premjeras Laar rekomendavo, 
kad būtų sumažintos lėšos butų 
statybai grįžtantiems į Rusiją, 
o būtų padidintos lėšos tiesiogi
niams išmokėjimams asme
nims, kurie jau dabar išvyksta 
iš Estijos. Laar taip pat ragino, 
kad būtų pagreitintas apsigyve
nimo ir darbo leidimų išdavimas 
nepiliečiams. 

Šie reikalai buvo aptariami ir 
Estijos prezidento Lennart Meri 
susitikime su Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo Komisijos 
aukštuoju komisionierium ma
žumoms Max van der Stoel. 

Šilutė gavo lėšų 
potvynio žalai 

atstatyti 
Vilnius, gegužės 19 d. (AGEP) 

— Lietuvos vyriausybė iš savo 
atsargos fondo skyrė 312,000 
litų pavasarinio potvynio pada
riniams likviduoti. Turimomis 
žiniomis, vien privatiems asme
nims potvynis padarė 312,000 
litų žalos, o visa žala ūkiui, 
ryšiams ir savivaldybei sudaro 
apie 5 milijonus litų. 

Vyriausybė iš savo fondo sky
rė pinigų ir Neringos miestui — 
238,000 litų (58,000 dolerių) bei 
Šilalės rajonui — 44,000 litų 
(11,000 dol.). 

Šilutės rajone visu pajėgumu 
negali dirbti užliejamų pievų 
siurblinės, nes vario vagišiai jas 
išdraskė. Todėl po vandeniu vis 
dar tebėra 4,000-5,000 hektarų 
pievų. Atšilus orui, gali iššusti 
žolė ir vertingos pievos bus il
gam sugadintos. 

dybės turėtų gauti apie 60% biu
džeto. 

Miesto ligoninei už skolas gra
sinama išjungti elektrą, telefo
nus, dujas, vaistininkai įspėjo, 
kad jei nebus sumokėtos skolos, 
vaistai ir medicinos prekės ligo
ninėms ir žmonėms pagal nemo
kamus receptus nebus tiekiami. 

Vilnius, gegužės 26 d. (AGEP) 
— Tėvynės Sąjunga (Lietuvos 
Konservatoriai) jau surinko 
gerokai daugiau reikiamo 
300,000 parašų skaičiaus, kurio 
reikia, kad būtų pravestas tur
to atstatymo referendumas. Re
ferendumo reikalaudami pasi
rašo įvairių tautybių Lietuvos 
gyventojai. Parašų rinkimas 
tęsis iki birželio 22 d. 

Viešosios Nuomonės Tyrimo 
Centro žiniomis 66% Lietuvos 
gyventojų nepritaria ekono
minei ir socialinei LDDP po
litikai, 72% gyventojų neprita
ria valdančiosios partijos vykdo
mam privatizavimui, kurį, pa
sak Gedimino Vagnoriaus, gali
ma pavadinti turto dalybomis. 

Gediminas Vagnorius mano, 
kad nuogąstavimai dėl in
fliacijos padidėjimo, atstačius 
žmonių santaupas, nepgrįsti. 
Santaupas galima atstatyti, 
pardavus dar neprivatizuotą 
turtą, kurio, pasak G. Vagno
riaus, dar yra už 4 bilijonus 
dolerių. Santaupoms atstatyti 
reikia 2 bilijonų dolerių. Pinigų 
atsirastų pardavus kai kurias 
įmones, pavyzdžiui, Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonę, kurios 
vertė yra beveik 1 bilijono do
lerių. 

Gedimino Vagnoriaus žinio
mis, nuo lito įvedimo iki dabar 
kainos pakilo dvigubai, todėl 
litas turėtų kristi. Pasak Vag
noriaus, nelegaliose finansinėse 

Paminėtas 1948 m. 
tremtinių išvežimas 
Vilnius, gegužės 26 d. (AGEP) 

— Sekminių dieną Marijampo
lėje politiniai kaliniai ir tremti
niai paminėjo didįjį 1948 m. 
gegužes 22 d. Lietuvos gyven
tojų vežimą į tremtį. 

Istorikas J. Gustaitis papa
sakojo visų trėmimų istoriją ir 
pabrėžė, kad iki šiol istorikai 
nurodo skirtingą aukų skaičių. 
Lietuvos Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjunga pranešė, 
apie rengiamą „Gedulo akme
nimis paženklintą kelią". Ši ak
cija turėtų prilygti „Baltijos 
keliui". „Baltijos kelyje" 1989 
m. rugpjūčio 23 d. Ribbentropp-
Molotov pakto pasirašymo die
ną vienu metu visose trijose 
Baltijos šalyse kelyje nuo Vil
niaus iki Talino stovėjo ran
komis susiėmę žmonės. 

Minėjime Marijampolėje buvo 
ypač jausmingai aptarinėjamas 
„Lietuvos kovų ir kančių is
torijos" pirmasis tomas, buvo 
pritarta pasiūlymui viešai sude
ginti šią knygą. Tremtiniai kal
bėjo, kad , Jeigu net Kazys Bo
belis pastebėjo, kad tai fal-
sifiktas", jie taip pat neturėtų 
tylėti. Politiniai kaliniai ir 
tremtiniai nutarė rinkti me
džiagą tarptautiniam komuniz
mo teismui. 

operacijose už 1 dolerį jau 
mokama 4.2 lito (oficialiu Lie
tuvos Banko kursu už 1 dol. 
mokami 4 litai), todėl galima 
laukti vyriausybės sprendimo 
keisti lito kursą JAV dolerio 
atžvilgiu. 

Ministras pirmininkas tvir
tina, kad neprivatizuoto vals
tybės turto yra ne už 4 bilijonus 
dolerių, o tik ui kokius 120 
milijonų dolerių. Pasak Šle
ževičiaus, indeksavus gyventojų 
santaupas kaip siūloma Tėvy
nės Sąjungos paruoštame įsta
tyme ir jas išmokėjus, grynųjų 
pinigų masė viršytų 2.25 bili
jonus dolerių, o dabar apyvar
toje yra apie 300 milijonus dole
rių. Tai sukeltų tokią didelę 
infliaciją, kad sugriūtų Lietuvos 
ekonomija ir visiškai nuvertėtų 
litas. Taip mano ir Pasaulio 
Banko ekspertai, išnagrinėję šį 
įstatymo projektą. 

I klausimą, ar vyriausybė 
žada nuvertinti litą, ministras 
pirmininkas atsakė, kad tai tik 
konservatorių populistiniai 
teiginiai ir noras paralyžuoti 
dabartinės vyriausybės vykdo
mą ekonominę ir socialinę poli
tiką, sukelti chaosą krašto eko
nomikoje. 

— Vilniuje praėjusią savaitę 
oras buvo permainingas: vieną 
dieną saulėta ir šilta - 20-22 C 
(68-72 F) šilumos - kitą dieną 
apsiniaukę ir lynoja, oras atšąla 
iki 13-15 C (5540 F). Savaitga
liui numatomas šaltesnis oras, 
nors gegužės 26 d. buvo labai 
graži ir šilta diena. 

— Ii Briuselio sugrįžo Lietu
vos krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius. Jis dalyvavo 
kasmetiniame Siaurės Atlanto 
Bendradarbiavimo Tarybos 
posėdyje. 

Tautininkai piktinasi 
Referendumo 

įstatymo pakeitimu 
Vilnius, gegužės 26 d. (AGEP) 

— Lietuvių Tautininkų Sąjun
ga, pradėjusi parašų rinkimą už 
referendumą dėl priešlaikinių 
Seimo rinkimų, per dešimt 
dienų surinko 50,000 parašų. 
Parašų rinkimui pritaria Poli
tinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjunga, Demokratų ir Nepri
klausomybės partijos, Šaulių, 
Ūkininkų, Žemės Savininkų, 
Darbininkų sąjungos. Kaip 
piliečiai parašus rinkti padeda 
ir kai kurių miestų krikščionys 
demokratai bei konservatoriai. 

Tautininkų Sąjungos pirm. 
Rimantas Smetona pabrėžė, kad 
nemaža painiavos tarp deši
niųjų padarė „Lietuvos aidas", 
demonstruodamas vienpartinę 
poziciją ir smerkdamas tauti
ninkus už kitokią nuomonę. 

Jis ts i pat pasakė, jog Seime 
pateiktas Referendumo įstaty
mo pakeitimo projektas yra 
skandalingas valdančiosios 
partijos bandymas atimti pilie
čiams galimybę demokratiškai 
pareikšti savo valią. Pataisa 
numato naują parašų rinkimo 
lapo formą, kurioje turės būti 
įrašytas ir paso numeris. 

KALENDORIUS 

Gegužės 28 d.: Justas, Donal
das, Jogirdas, Rima. 

Gegužės 29 d.: Švč. Trejybės 
šventė; Teodozija, Magdalena, 
Erdvile, Oskaras V. Milašius 
gimė 1877 metais. 

Gegužės C0 d.: Kapų puošimo 
diena. Joana Arkietė, Ferdinan
das, Vyliaudas, Jazminą. Dan
te-Alighieri gimė 1265 metais. 

Gegužės 31 d.: Švč. Mergelės 
Marijos apsilankymas; Petro
nėlė, Angelė. Gintautas, Agilė. 
Rašytoja Žemaitė — Julįja Be-
niusevičiūtė-Žymantienė gimė 
1845 metais. 

Birželio 1 d.: šv. Justinas, 
kankinys; Fortūnatas, Konra
das, Galinde, Jogaila. Tarptau
tinė vaikų globot diena. 
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IŠ A TEITININKŲ 
GYVENIMO 

Redaguoja: Karolina Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

SVIESI ATEITININKUOS 
ATEITIS JOS JAUNIME 

Kiekvienas, sekmadienį, ge
gužės 15 d.. 11 vai. ryto atvykęs 
į Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misiją, galėjo pastebėti, kad tą 
rytą čia vyko kažkas ypatinga. 
Procesijai link altoriaus rikiavo
si ateitininkų vėliavos su tris
palve priešakyje. Vėliavas nešė 
ir jas lydėjo jaunučiai, mokslei
viai, studentai, korporacijos ir 
sendraugiai. Taip prasidėjo Či
kagos ir plačiųjų jos apylinkių 
ateitininkų šeimos šventė. Mi
šių skaitymus skaitė mokslei
viai ateitininkai, aukas nešė — 
sendraugiai. Pamoksle misijos 
kapelionas pastebėjo, kad daug 
kam ateitininkų idealai atrodo 
nepasiekiami, bet, su Dievo 
pagalba, įmanoma jų siekti ir 
jais gyventi. 

Tolimesnei šeimos šventės da
liai nuvykome visi į savuosius 
Ateitininku namus, čia pat. 
šalia Misijos. 

Akademinei programos daliai 
vadovavo dr. Ona Daugirdienė, 
pradėdama su 1992 metais Kau
ne skaitytu susimąstymu „Atei
ties atgimimas*. Ateitininkų 
siekiai niekada nesensta ir nesi
keičia, nepaisant kada ir kur 
bebūtume. Jie tinka visiems lai
kams. 

Ateitininkų priesaikai prie 
vėliavos rikiavosi jaunučiai ir 
moksleiviai. Priesaiką davė jau
nučiai: Kęstutis Daugirdas. 
Gintarė Jonikaitė ir Vilija Pa
kalniškytė. Moksleiviai — Kęs
tutis Barkauskas. Lidia Dutton, 

Kovas Lapšys, Berta Khovak-
haitė. Jonas Paulikas, Lina i 
Sidrytė. Naujai priesaiką davę 
jaunučiai buvo papuošti atei-
tininkišku ženkleliu ir gėlėmis, 
o moksleiviai juostele ir gėlė
mis. 

Moksleivių CV pirmininkas 
Audrius Polikaitis kvietė nau
juosius ateitininkus įprasminti 
savo šūkį kasdien atnaujinant 
Kristuje save. aplinką ir pa
saulį. Jis ragino moksleivius ir 
visus ateitininkus ruoštis į Atei
tininkų kongresą Lietuvoje, tuo 
pačiu paminėdamas keturias 
būsimojo kongreso temas — 
„Laisvė ir atsakomybė", „Vi
suomenė ir kultūra", „Seimą — 
tautos gyvybės branduolys", 
„Pasaulietis liudija Kristų". Pa
baigoje prel. J. Prunskis svei
kino ir džiaugėsi naujaisiais 
ateitininkais kviesdamas būti 
naudingais Dievui ir savo tau
tai. 

Po oficialiosios dalies buvo 
vaišės ir linksma muzikinė 
programėlė — „Raudonkepurai
tė", kurią atliko moksleiviai, 
paruošti Rasos Poskočimienės. 
Šventės dalyvių dėmesį atkrei
pė labai gausus būrys pačių 
jauniausių, būsimųjų ateiti
ninkų, kuriuos sumaniai buria 
ir įdomiai ateitininkiškoje 
dvasioje auklėja jų globėjos. 
Pagarba ir padėka joms, nes tik 
tokiu būdu prisiauginę naujųjų 
ateitininkų regėsime šviesią 
ateitininkijos ateitį. A.K. 

GARBINGA SUKAKTIS 

Kazys Pabedinskas. 

Inž. Kazr 9 Pabedinskas, plun
giškis, Čikagoje gyvenęs keletą 
dešimtmečių, kaip išvietintasis 
iš savo tėvynės žmogus, buvęs 
mūsų visų išviet intųjų 
gyvenime gyvu nariu, o atei
t ininkų eilėse ilgamečiu Čika
gos a te i t in inkų sendraugių 
valdybos nariu, šiemet, vasario 
7-ją dieną, šventė savo gyve
nimo 90 metų sukaktį. Bet ne 
čia, ne Čikagoje, o tikroje savo 
Tėvynėje, savoje gyvenvietėje — 
Plungėje, kurioje „užaugo" savo 
darbu, gerovės kėlimu savam 
kraštui, savo vardu ir asmenine 
sėkme „Lino" fabriko buityje, 
Nepr ik l ausomos Lietuvos 
laikais. 

Tiek prirašyti apie šio asmens 
gyvenimą, kiek tam skyrė Plun
gės krašto savaitraštis „Sau
lutė", mes, amerikietiškų spau
dos , .g re i tke l iu" bėgdami, 
nepajėgiame. K. Pabedinskui 
buvo paskirtas visas savait
raščio Nr. 5, aštuoni gero dydžio 
puslapiai, su stambiausių rai 
džių antrašte: 

„TARNAVĘS DIEVUI, AR 
TTMUI IR TĖVYNEI". 

K. Pabedinsko 90 ųjų gimimo 
metinių minėjimas buvo pra
dėtas Sv. Jono bažnyčioje, Plun

gėje, šv. Mišiomis už 
Kučinskų-Pabedinskų seimas ir 
vėliau susitikimu su inž. K. 
Pabedinsku Žemaičių Dailės 
muziejuje, Oginskių rūmuose. 

Inž. K. Pabedinskas, pernai 
(1993 m. vidurvasarį) paliko 
Čikagą, grįžo į tėvynę ir nuola
tinai apsigyveno Vilniuje. 

Mes, ateitininkai, jį svei
kiname, linkime sulaukti ir 
šimtinės, laikytis geroje 
sveikatoje, ją pasaugoti, (gal ir 
tenisą jau palikti tiems jaunes
niems, negu 90 metų amžiaus), 
bet būti ir toliau gyvu nariu 
Lietuvos ekonominio gyvenimo 
kilimo kelyje. 

Inž. K. Pabedinskas, yra 
asmuo, kuris Lietuvos Nepri
klausomybės laikais savo darbą 
ir pastangas skyrė ekonomi
niam Lietuvos kilimui, stengėsi 
„Lino" fabriko gaminiais 
iškovoti tinkamą vietą rinko
je už Lietuvos ribų ir būti pavyz
dingu darbdaviu 1,300 darbi-

KONGRESUI 
BESIRUOŠIANT (2) 

• Praėjusį savaitgalį, gegužės 
21-22 d., Lietuvoje vėl lankėsi 
AF vadas Juozas Polikaitis ir 
kartu su Lietuvos Ateitininkų 
Federacijos vadovybe bei Atei
tininkų Kongreso rengimo ko
mitetu aptarė kai kuriuos kong
reso ruošos klausimus. 

• Lietuvos jaunučiams ir jau
nesniems moksleiviams ateiti
ninkams, kurie negalės visą 
laiką dalyvauti kongreso prog
ramoje, bus sudaryta proga ir 
galimybės vis tiek atvykti į Vil
nių bent kongreso užbaigimo 
savaitgaliui. Iš įvairių vietovių 
autobusais ar kitomis priemonė
mis jie bus atvežti į Vilnių šeš
tadienį, galės jį aplankyti, 
susipažinti, gaus nakvynes, o 
sekmadienį, liepos 17 d., daly
vaus kongreso užbaigiamosiose 
jaunimo pamaldose Šventųjų 
Jonų bažnyčioje. Išlaidas pa
dengs Ateitininkų Federacija. 

• Ketvirtadienio, liepos 14 d., 
jaunimo susipažinimo vakaronė 
su paties jaunimo atliekama 
programa bus Kalnų parko amfi
teatre. 

• Haris Subačius, SAS Centro 
valdybos narys, iš Čikagos šiuo 

metu yra nuvykęs į Lietuvą, 
kur nuolatinai tariasi ir dirba 
kongreso reikalais kartu su Lie
tuvos studentais ateitininkais. 

• Kun. Ričardas Repšys, MIC, 
prieš porą metų ilgesnį laiką gy
venęs Čikagoje ir gerai pažįs
tamas JAV ateitininkams, šeš
tadienį, liepos 16 d., Šv. Ka
zimiero bažnyčioje pasakys pa
mokslą. 

• Kongreso paskutinę dieną, 
sekmadienį, liepos 17, simpo
ziume „Pasaulietis liudija Kris
tų" daly vauja: Petras Plumpa ir 
Albina Saladūnaitė (Lietuva) bei 
Dalia Staniškienė (JAV) ir 
Indrė Čuplinskaitė (Kanada). 
Moderuos A. Saladūnaitė. 

• Vytas Cuplinskas suprojek
tavo ir pagamino gražius Atei
tininkų Kongreso plakatus. Jie 
bus išspausdinti ir nugabenti 
didesniais kiekiais į Lietuvą. 
Pagal šį projektą yra pagamin
ti ir kongreso marškinėliai, 
kuriuos galima įsigyti kreipian
tis šiuo adresu: Monika Vygan-
taitė, 1239 N. Taylor, Aprt. 209, 
Oak Park. IL 60304. (Tel. 708-
336-7374). 

J. Baužys 

KORP! GIEDROS PREMIJA 
Šių metų premija Moteriai, 

pasižymėjusiai krikščionišku 
idealų tarnyboje, balandžio 
mėnesio susirinkime buvo pa
skirta dr. Albinai Pajarskaitei, 
Nekalto prasidėjimo seselių vir
šininkei. Ji yra Caritas organi
zacijos įkūrimo Lietuvoje inicia
torė ir vadovė nuo pat tos orga-

ninkų, kurių ne vienas šios 
sukakties proga, gyvu žodžiu jį 
sveikino ir prisiminė jį kaip 
dorą, sąžiningą ir socialų 
darbdavį. 

J d v . Damušienė 

MIELI IDĖJOS 
BIČIULIAI 

Būkite kantrūs! Prašome ir 
vėl išgirsti. 

Pirmiausia — „Ačiū!" už 
aukas iki šiol. Visos aukos — 
Lietuvos ateitininkams! Daug 
kartų linksniuoti Berčiūnai. 
Ateitininkų kongresas šių metų 
liepos 15-17 d. mūsų sostinėje 
Vilniuje. įvykis lemtingas ne 
vien Lietuvos jauniems ateiti
ninkams, bet iš dalies ir pačiai 
Lietuvai. Berčiūnuose prieškon 
gresinė jaunimo stovykla. Ruoš
tas ateitininkų kongresas, pir
masis Vilniuje 1940 metais, 
neįvyko, rusams okupavus Lie
tuvą prieš pat suplanuotą kong
reso pradžią. Tad šis kongresas 
bus tarsi, vyksmas ano užšal
dyto kongreso, vėl laisvoje mūsų 
tėvynės sostinėje. 

Ateitininkijai atsakomybė už 
savąją krikščionišką tautą, kaip 
Dovydaičio laikais 1910-11 me
tais. Berčiūnai, jaunimo sto
vyklos Lietuvoje ir kongresas 
neįmanomi be mūsų pagalbos. 
Ar jau visi ateitininkai atli
kome pareigą savo atsikurian
čiai Lietuvoje organizacijai, tuo 
pačiu ir savajai tautai? Kas dar 
neaukojome — aukokime, kas 
dar galime — padidinkime savo 
auką. Prelatas J. Prunskis pa
aukojo 20,000 dol., Činga ir jo 
žmona — 17,150 dol. Ar neturi
me kuo pasididžiuoti ir pasekti 
jų pavyzdžiu. 

Mieli ateitininkai, tęskime 
gražią, idealistinę ateitininko 
aukos istoriją. Aukas siųskite 
Ateitininkų federacijos fondu"1: 
Lithuanian Catholic Federation 
ATEITIS, 12690 Archer Ave., 
Lemont, IL 60439. 

Ateitininkų federacijos 
fondo valdyba 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIUgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

1S300 WoetAva. . Orland Park 
700-3400100 

10 W. Martin, HaparvM* 
700-3554770 -

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-057-8383 

DR. EUGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont, IL 6C439 

Tef. • 15-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9350 S. Robertą Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (700) 590-2131 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Ma ln St. 
Matteaaon, IL 00443 

Tel . 700*740-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠCVtČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
0441 S. Puteskl Rd . , Chieago, IL 

R**. (1-312) 770 -7070 
Kak. (1-312) 502-0221 

Valandos susitarus 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5 5 4 0 S. Pulaafcl Rd. Tai. (312) M5-2802 

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

šešt 10 v.r—2 v. p p 
Susitartimo nereikia trecd ir šeštd 

S l i m n i l ' m a fv> %-WH«» 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7 2 7 1 S. Mariam, tel. 708-594-0400 
Bridgview. IL 6PS55 

Valandos pagal susitarimą 

nizijos įsteigimo. 
Caritas organizacijos šūkis 

..Kilti ir kelti" reiškia pačiam 
kilti ir kitus kelti, vadovaujan
tis krikščioniškais principais. 
Caritas vadovei Albinai Pa
jarskaitei tai kasdieninė duona, 
kuria maitinasi ir kiti asmenys, 
besidarbuojantys toje organiza
cijoje. 

Šios 500 dolerių premijos me
cenatas yra prelatas dr. Juozas 
Prunskis. Prieš keletą metų jis 
paskatino Korp! Giedrą imtis 
iniciatyvos skirti tokią premiją, 
kuri skiriama jau penktą kartą. 

Čikagos ateitininkų Šeimos šventėje priesaika davė jaunučiai, 
ja Pakalniškyte ir Gintarė Jonikaitė. 

I* k. - Kęstutis Daugirdas, Vili-
Nuotr Dainoo čjrvtenes 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 707-7573 
5700 Archer Ava. 

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

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Opntalmotogas/Akių Chirurgas 
Ctiiceajo RMoe Moo. Certter 

0030 S. Rldgaland Ava. 
CMcago R M f a , H. 00415 

700 030 0022 
4140 W. 63rd St. 

312-735-7700 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydyme aeecMffatai 
JONAS V. PRUNSKIS, MD 

TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 
Ch.cago 312-72S-4200 

Elgm 70*422-1212 
McHenry •13-344-S000. ««: ĮSOS 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tol. 700-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10448 W. Cermek Rd. 
ffootelMOtof, IL M1S3 

Tol. 70S-M1-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. VERKĘS 
DR. ROfl DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Psnsininkams nuolaida 

4007 W 50 St.. Chieago. IL 
Tai. 311-730.0030 

4707 S Gilbert. LaGrangs. IL 
TS<. 700-301-4407 

_ „ 
DR. VIUUS MIKAITIS 

ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 
Fs/filfy MOMOCSJI CSintc 

1H08 — 127 a t . Lament, IL M439 
Priklauso Palos Communrty Hosottal 

Srtver Cross Hosprtal 
Valandos pagal susitarimą 

TM. <70a> 2S7 2MS 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
( " " I DANTŲ GYDYTOJA 
) . ( 7 0 1 5 W . 171st 
V \ J Tinlay Park, IL 00477 

(700) 014-0071 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4047 W. 103 St., Oak Lavm, IL 

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 1 
prieinamą karną. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) ta i . 700-422-0200 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (70«)246-O067; arba (708)240-6501 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0440 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. SS St. Tel . (70S) 422 0101 
VaianOos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
tredd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šestd 9 v . r - l 2 v p . p 

6132 S. Kedzie Ave- , CMcago 
(312) 778-SSSS arba (312) 4SS-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St.. Chieago. IL 
Tai . ( 312 )470 -2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (700) 500-0101 
Vai pagal susitarimą 

Tat. kabineto Ir buto: (700)052-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v a . , Cicero 

Kasdien i iki 8 v v. 
išskyrus trec. šeit. 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5 0 3 1 1 . Pulaskl Rd . , CMceoo, IL 

Tai. 312-500-1005 
172 SchHler St., Elmhurat, IL 00120 

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

Vakarais ir savaitgaliais tei 700-034-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 S. KsdMs, Ct t fea fe 00052 
Tai . 3 1 2 4 3 4 - 2 1 2 3 

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

K a b . t a i . ( 312 ) 471-3300 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kedz ie Ava. , 
C h i c a g , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosi*. Ltd. 
Marquatte Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
CMcago, IL 60029 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (700) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

0 1 3 2 S. Kedzie, Chieago, III. 
T a i . (312)925-2670 

1 1 0 5 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Ta i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 0 5 5 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Ta i . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2018 W 71 st St. 

Ta i . (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Ta i . (700) 440-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
0132 S. Kedzie 

Vai : antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p. 
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Rimties valandėlė 

DIEVO GIMINĖS TĘSĖJAI 
Nors Švenčiausioji Trejybė 

yra paslaptis, kuri, kaip ir pa
ties Dievo paslaptis, žmogui yra 
neaprėpiama, Bažnyčios moky
mas apie ją kilo iš tikinčiųjų 
suvokimo, kaip Dievas veikia ir 
reiškiasi ne tik jų asmeniškame 
gyvenime, bet ir tikinčiųjų 
bendruomenėje, ir pasaulyje. 
Švč. Trejybės paslaptis yra 
pirmiausia ne filosofiškai iš
galvotas teiginys, o tikinčių 
žmonių patirtis. 

Ir nors Švč. Trejybės asmenys 
kartu suminimi tik Naujajame 
Testamente, kaip girdime šio 
sekmadienio Evangelijoje (Mato 
28:16-20), Dievo, veikiančio įvai
riais savo asmenimis, pilna ir 
Senajame Testamente, ypač 
mums, gyvenantiems po Kristaus 
atėjimo, kurie Senojo Testamen
to pranašystėse atpažįstame jį. 

Pirmame šio sekmadienio 
skaitinyje iš Pakartoto Įstatymo 
knygos (Įst 4:32-34, 39-40) Die
vo pasirinktos tautos tikintis 
asmuo yra kviečiamas prisimin
ti, kaip Dievas panaudojo savo 
galią savo pasirinktosios ir 
mylimosios tautos labui. Jie yra 
kviečiami prisiminti kaip, gau
nant Dešimt Dievo įsakymų Si
najaus kalne, Dievo tauta gir
dėjo „iš ugnies kalbančio Dievo 
griaudimą" ir stebėtis, kad 
patyrusi tokį „viršžmogišką" 
Dievą, jo pasirinktoji tauta ne 
tik išliko gyva, bet gavo naują 
gyvenimą: tą dieną Dievo duoti 
įsakymai laidavo šios tautos 
gyvybę ir išlikimą visiems am
žiams. 

Dievo išsirinktosios tautos 
žmonės yra kviečiami prisiminti 
ir antrą didžiausią jų tautos 
kūrimo įvykį — stebuklingą iš
vedimą iš Egipto nelaisvės, ku
riuo prasidėjo šių žmonių sąmo
ninga kelionė su Dievu. Ir tuo 
metu Dievas panaudojo savo 
galybę, vaduodamas juos iš 
navcrgčju ir vesdamas į naują, 
po daugelio vergystės metų 
jiems nebepažįstamą, laisvo 
gyvenimo būdą. 

Dievo tautos žmonėms nėra 
įsakoma aklai, vergiškai vyk
dyti Dievo įsakymus ir jie nėra 
pristatomi kaip pageidautinas 
filosofinis idealas. Šie žmonės 
yra kviečiami prisiminti Dievo 
darbus ir juos „įsidėti sau į širdį: 
tik Viešpats, tik jis yra Dievas 
viršuje danguje ir apačioje 
žemėje, ir nėra jokio kito". 

Iš savo istorinės patirties jie 
išmoko, kad nėra dviejų dievų 
— vienas šventas danguje, o 
kitas — ne taip šventas — žemė
je. Tai būtų pagoniškas supra
timas, kuris leistų sekmadie
niais, atėjus į bažnyčią, „atlikti 

Dievui pareigą", o, sugrįžus į 
namus ir į darbovietę, gyventi 
pagal „realaus gyvenimo" rei
kalavimus, kur kiekvienas žmo
gus rūpinasi tik savimi ar mažu 
rateliu tų, kuriuos laiko savai
siais. 

Tikrasis Dievas yra vienas: 
tas Dievas, kuris danguje „iš 
ugnies kalbėjo griaudimu", 
duodamas įsakymus, yra tas 
pats, kuris žemėje pasirinko sau 
tautą ir stebuklingai ją išvedė 
iš nelaisvės. Porą tūkstančių 
metų po to gyvenę Dievo pasi
rinktosios tautos tikintieji 
žmonės, pažinę Jėzų iš Naza
reto, suprato, jog tas pats dan
giškas, žemėje žmones vadavęs 
Dievas, visai naujai veikė Jėzu
je, kuris asmeniškai nešė Dievo 
išgelbėjimą religinių vadų at
mestiesiems, duodamas žmo
nėms tą pačią Dievo Dvasią, 
kurią gaudavo Senojo Tes
tamento pranašai. 

Antrame skaitinyje (Rom 
8:14-17) šv. Paulius laiške Ro
mos tikintiesiems aiškina, jog 
visi, kurie gyvena pagal Dievo 
Dvasią, yra Dievo vaikai — bet 
ne bejėgiškumo ar naivumo 
prasme, o įpėdinystės — pavel
dėjimo teisės — prasme. Kaip 
jau girdėjome pirmajame skai
tinyje iš Senojo Testamento, tin
kamas dėkingumo atsiliepimas 
į Dievo gelbstinti veikimą nėra 
vergiškas, aklas įsakymų vyk
dymas, o plaukiantis iš to, kad 
„įsidedame į širdį", ką Dievas 
yra mums padaręs. 

Panašiai kalba ir šv. Paulius, 
tik dabar jau galėdamas pra
plėsti žydų tautos išnešiotą 
Dievo patyrimą pirmykščių 
krikščionių bendruomenės 
Dievo patyrimu Jėzuje. Iš Jė
zaus ir jo pirmųjų mokinių, 
kurie kalbėjo aramaiškai, krikš
čionys išmoko į Dievą kreiptis 
„Aba" — tai vaiko malonybinis 
kreipinys į savo tėvą — „Tėve
li!". Iki Jėzaus, net ir aramaiš
kai kalbantieji žydai malony-
biniai-vaikiškai į Dievą nesi
kreipė. Bet šv. Paulius nurodo 
to kreipinio teologinį pagrindą. 

To kreipinio svarba yra ne ta, 
kad vaikiškai kreipdamiesi, 
parodome savo bejėgiškumą 
prieš Dievą (nes su Dievo Dva
sia, esame įgalinti įvykdyti visa, 
kas mums yra pavesta), bet 
tame, kad juo išreiškiame, kad 
, jei esame vaikai, tai ir įpėdi
niai". Kaip Kristaus broliai ir 
seserys ir mes gavome teisę pa
veldėti visą garbę ir Dievo pa
žadus, kuriuos jis per savo 
veiksmingą gyvenimą, pasiau
kojančią mirtį mums įgyvendi-

SOLŽENICINAS UŽ 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Pagal „Forbes" žurnalą (1994 
m. gegužės 9 d.) Aleksandro Sol-
ženicino namas Vermonto vals
tijoje yra likvidacijos stadijoje. 
Pilnas pakavimo dėžių. Po 20 
metų Amerikoje „Gulago Archi
pelago" autorius ruošiasi grįžti 
į Rusiją, iš kurios išvyko ne savo 
noru. Esant tokiai padėčiai, jis 
visgi surado porą valandų pasi
kalbėjimui su „Forbes" kores
pondentu. 

Vienas diskutuotų klausimų 
buvo Rusijos imperializmas. Sol-
ženicinas tvirtino, kad bent da
bartiniu metu nebūtų galima 
apkaltinti Rusijos imperializ
mu. Žlugus Sovietų sąjungai, 
per 24 valandas Rusija prarado 
daug teritorijų, apgyventų 
daugiausia rusais, pavyzdžiui, 
rytinę ir pietinę Ukrainą ir 
šiaurinį Kazachstaną. Apie 25 
milijonai rusų liko už Rusijos 
ribų. Rusija tokią padėtį priėmė 
taikingai, be protesto. Ar tai 
būtų galima pavadinti imperia
lizmu? Praeityje, carų laikais. 
buvę atvejų, kad Rusija paro
džiusi imperializmo tendencijų, 
pavyzdžiui, Centrinėje Azijoje. 
bet ne paskutiniu laiku. Buvę 
daug imperializmo atvejų tarp 
1917 ir 1991 metų, bet tai 
dariusi ne Rusija, o Sovietų 
sąjunga, kurios auka buvusi ir 
pati Rusija. Su komunizmo pra
džia 1917 metais Rusija nusto
jusi egzistuoti. 

O kaip bus ateityje? Solženi-
cinas galvoja, kad ateityje Ru
sijos dėmesio centre turėtų būti 

ZENONAS PRŪSAS 

tik Ukraina, Baltarusija ir Ka
zachstanas. Pavyzdžiui, Ukrai
noje padėtis esanti nenormali, 
kai rytinėje Ukrainos dalyje ir 
Krymo pusiasalyje rusai sudaro 
gyventojų daugumą, kai 63' 
dabartinės Ukrainos gyventojų 
namuose naudoja ne ukrainie
čių, bet rusų kalbą. Iš principo 
jis nieko neturįs prieš Ukrainos 
nepriklausomybę, bet tik etni
nėse, ukrainiečių kalba kal
bančiųjų, ribose. Kitaip užtruk
tų ilgiau, negu 100 metų, iki 
ukrainiečių kalba pakeistų rusų 
kalbą pas rusiakalbius. Kilimu 
jis pats esąs beveik 50*̂  ukrai
nietis ir jis gerbiąs ukrainiečius 
bei jų kultūrą. Padėtis esanti 
panaši ir Kazachstane, kur 40^ 
kazachų valdą 609 rusų ir kitų 
tautybių. Kodėl šiaurinėje Ka
zachstano dalyje, kur rusai su
daro daugumą, jie turėtų pradė
ti kalbėti kazachų kalba? O dėl 
Baltarusijos Solženicinas visai 
nepasisakė. Visoms kitoms bu
vusios Sovietų sąjungos res
publikoms turėtų būti netruk
doma visai atsiskirti nuo Ru
sijos. Solženicino nuomone, 
buvusi padaryta klaida 19 šimt
metyje turėtų palikti ramybėje 
ir leisti jos tautoms pačioms 
tvarkytis. Ten gyveną rusai 
neturi jokių perspektyvų. Todėl 
Rusijos valdžios vienas svar
biausių uždavinių būtu padėti 
Centrinės Azijos rusams per-

Danutė Bindokienė 

Washington valstijos gubernatorius Mike Lowry ir jo žmona įteikia 
pažymėjimą audėjai Emilijai Tutlienei. 

no. Šv. Pauliaus žodžiais: „Su 
juo kenčiame, kad su juo būtu
me pagerbti". Taip kalbama ne 
mažiems vaikams, o suau
gusiems vaikams, pasiruošu
siems garbingai tęsti savo 
giminę ir tuo pačiu paveldėti 

visa, kas tam reikalinga, ir 
garbę, kuri su tuo ateina. Mums 
tenka pasirinkti, kurią dvasinę 
giminę tesime: Jėzaus ar jo 
priešininku — Dieve žmonių 
pavergėju. 

Aldona Zailskaitė 

sikelti į Rusiją. Tą patį turėtų 
padaryti ir su Trans-Kaukaze 
gyvenančiais rusais. Pasikalbė
jime nebuvo paminėti Baltijos 
kraštuose gyvenantieji rusai. 
Galima spėlioti, kad Solženici
nas yra taip pat už jų sugrįžimą 
į Rusiją. Viena tik aišku, kad jis 
yra už visišką Baltijos tautų 
nepriklausomybę. 

Dėl ekonomikos — Solženici
nas yra už laisvos rinkos ūkį. 
Prieš revoliuciją Rusija turėjusi 
laisvos rinkos ekonomiką, te )dci 
jai tai nėra naujiena. Jis yra 
taip pat ir už privačią nuosa
vybę, ypač žemės ūkyje. Čia 
nuosavybės teisė yra labai svar
bi. Asmuo dirba daug geriau, jei 
dirba sau pačiam. Bet Solženi 
cinui labai nepatinka keliai, 
kuriais dabar einama prie pri
vačios nuosavybės. Žemę gauna 
visokie sukčiai. Jei taip bus ir 
toliau daroma, tai žemę dirbs ne 
ūkininkai, bet samdomi darbi
ninkai, o žemę valdys sukčiai. 
Pagrindinė problema dabar 
Rusijoje yra ta, kad žmonėms 
labai trūksta iniciatyvos ir savo 
pačių jėgų bei talentų panau
dojimo. 

Solženicinas yra labai pasipik
tinęs Vakarų pasaulio įtaka 
Rusijai. Esą ir gerų įtakų, bet 
taip pat ateina pornografija, 
narkotikai, organizuotas krimi-
nalizmas, sukčiavimai ir kitos 
blogybės. Jį jaudina ir labai 
degeneravusi dvasinė būsena 
pačioje Rusijoje. Komunizmo 
laikai** buvo padaryta daug nu
sikaltimų prieš eilinius žmonės. 
Kol kas nei vienas šių nusikal
tėlių ir kankintojų dar nebuvo 
patrauktas teismo atsakomy
bėn. Nei vienas nėra netgi vie
šai atgailavęs dėl savo veiksmų. 
Priešingai, šio komunistų elito 
nariai tik pakeitė kaukes, pasi
darydami arba politikais „de
mokratais", arba verslininkais, 
tebesėdi valdančiose pozicijose 
Maskvoje ir provincijoje. Dėl to 
dabar Rusijoje turime tik pseu-
dodemokratiją, nes žmonės ne
gali kontroliuoti šių viršininkų 
veiksmų ir negali daryti spren
dimų, tik dėl savo pačių gero
vės. 

Žirinovskį Solženicinas laiko 
bjauria ruso patrioto kari
katūra. Tai ruso patrioto išjuo
kimas. Tai lyg bandymas paro
dyti rusų patriotizmą kaip 
kokią baisenybę. Žirinovskis 
laimėjęs tiek daug balsų tik 
todėl, kad turėjęs pinigų rin
kiminei kampanijai ir kad de
mokratinės jėgos buvo visai 
apleidusios Rusijos tautinius in
teresus. Demokratai nekreipė 

Ką mena amerikiečiai, 
ką atsimena lietuviai 

Žmogus, keliaudamas jam 
skirtu gyvenimo keliu, prisi
renka atminimų — gerų ir blo
gų, malonių ir liūdnų, kuriuos 
nešasi su savimi visą kelionę j 
Amžinybę. Ne vien žmonės, bet 
ir tautos renka atsimintinas da
tas, įvykius, asmenis, o paskui 
juos pagerbia šventėmis, pami
nėjimais. Juo senesnė tauta, tuo 
gausesnis tų švenčių kraitis. 

Jeiga palyginsime Ameriką 
su savo tėvynės amžiumi, turė
sime sutikti, kad šis kraštas dar 
kone „vystykluose". Pora šimtų 
metų tautos gyvenimui yra ne
ilgas amžius, bet ir per tą laiko
tarpį prisirenka minėtinų da-
tų-švenčių. Tiesa, Amerika gali 
švęsti šventes, susijusias su 
šviesesnėmis sąvokomis, nes di
džiosios tautų nelaimės — karai, 
okupacijos, gyventojų genocidas 
— niekuomet nepasiekė šio 
žemyno krantų nuo to laiko, kai 
Amerika atsikratė „kolonijų" 
vardo ir svetimųjų valdymo 
prieš daugiau kaip 200 metų. 
Nors daug kartų amerikiečiams 
teko dalyvauti karo veiksmuose 
ir patirti skaudžių nuostolių, 
tačiau kovos visuomet vyko ku
rios kitos valstybės teritonjoje.o 
žmonių aukos buvo daugiausia 
kariai, ne beginkliai civiliai 
gyventojai. Pastariesiems ne
teko raudoti prie sugriautų 
namų griuvėsių, aimanuoti dėl 
žuvusių ar deportuotų savo 
vaikų. Nenuostabu, kad viso 
pasaulio akys nuolat su ilgesiu 
ir pavydu žvelgia į Amerikos 
krantus, papuoštus Laisvės sta
tula. 

Vis dėlto didieji — pasauliniai 
— karai ir mažesni kariniai kon 
fliktai pareikalavo daug aukų. 
Jeigu kam teko būti prie Ameri 
kos sostinės esančiose Arlington 
kapinėse ir matyti eilių eiles iš
rikiuotų vienodu baltų kryželiu, 
žyminčių kariu kapus, to įspū
džio niekuomet negalės užmirš
ti. Bet tai tik žuvusiųjų dalelė, 
kuriai buvo lemta sugrįžti j savo 
tėvynę amžinam poilsiui. 

Gegužės mėnesio paskutinį 
pirmadieni šiame krašte šven

čiama Atminimo švente <Memo-
rial Day;. Daugeliui amerikie
čių tai yra vasaros laikotarpio 
pradžia su išvykomis j gamtą, 
rūkstančiomis krosnelėmis kie
muose ir ant karštų anglių čirš
kiančiais kepsniais. Atminimo 
šventė aidi dūdų orkestrų 
muzika, mirga įspūdingais 
paradais ir plevėsuojančiomis 
vėliavomis. Kartais net pamirš
tama, kad ta švente iš tikrųjų 
nėra skirta pasidžiaugti pirmuo
ju laisvu tridieniu metų savait
galiu. Tik buvusieji įvairių karų 
veteranai puošia praeinančius 
ir pravažiuojančius popie 
rinėmis aguonėlėmis ir atlieka 
trumpas, bet liūdnas apeigas 
vietinėse kapinėse, prisimin
dami savo žuvusius draugus. 

Su pirmomis birželio dienomis 
ir lietuvjafrfeiigi* į prisiminimu 
laikotarpį, tik tie mūsų tautos 
prisiminimai yra labai skaudūs. 
Ne paradų margumynas ir sma
gios maršų muzikos garsai lydi 
mūsų atsiminimus, o tremia
mųjų raudos, pasilikusiųjų šir
dies gėla. Prieš 50 metų. vos 
birželiui įpusėjus. Lietuvos isto
rijos puslapiuose buvo įrašyta 
daug šiurpių įvykių: neprikau-
somo tautos gyvenimo pabaiga, 
svetimos kariuomenės įsiverži
mas į kraštą, areštai, kankini
mo kameros, masiniai trėmi
mai, pagaliau — menkas vilties 
švystelėjimas, susikibus dviem 
pasaulio tironams. Hitleriui ir 
Stalinui, ir vėl nauja, šį kartą 
nacių, okupacija. 

Lietuvių tautos atmintyje bir
želis jau niekuomet nebus ža
lias, nerūpestingas ir šviesus. 
Priešai iš rytų ir vakarų visiems 
'aikams pakeitė jo įvaizdį, 
-iždengdami vasaros pradžios 
dalumą juodu gedulo šešėliu, 
kuris niekuomet nenuslinks 
nuo mūsų atminimų, nepaisant. 
Kiek pastangų deda ir dės Lietu
vos kančių kaltininkai bei jų 
palikuonys. Lietuvių Atminimu 
diena yra labai ilga. besitęsian 
ti visą birželio mėnesį ir dar il
giau, nes ir mūsų tautos skaus
mas taip pat buvo labai labai 
ilgas. 

dėmesio į didžiosios gyventojų 
dalies vargus, prie kurių pri-
vedusios Gaidaro technokrati
nės reformos. Žirinovskio be
protiški pareiškimai neturi 
nieko bendra su psichologija 
rusų tautos, kuri tiek daug 
iškentėjusi. 

Žiūrėdamas į tolimesne ateitį. 
Solženicinas galvoja, kad 
21-mame amžiuje Rusija bus la
bai reikalinga kaip sąjunginin
kė ir JAV*, ir Europai Nepa
aiškino, ką jis turi galvoje, ar 
agresyvią Kiniją, ar fanatikus 
musulmonus. 

LIETUVOS KARININKO 
KANČIOS KELIAS 

Iš dim. pik. ltn. Stasio Balčiūno atsiminimų 

Pravažiavom Polocko įtvirtinimus. Mus patikrino. 
Po to pasukom Nevelio link. Pasiekėm, pamenu, gražų 
miškeliuką su eigulio sodyba. Netoliese — mažas, 
nerūpestingas upokšnis. Čia ir sustojom. Buvo birželio 
mėnesio 30-oji diena. Pulkas gavo daug atsarginių karių 
iŠ Kalinino ir Maskvos sričių. Sudariau bataliono sudė
ties sąrašus. 

Liepos trečiąją dieną visi pulko kariai buvo surinkti 
į aikštę. Ir aš tenai, atsirėmęs į pušį, užsnūdau. Užsnū
dau iš nuovargio, o gal ir dėl pritrenkimo pasekmių. 
Kadangi buvo perduodama svarbi Stalino kalba, tai 
mano užsnūdimas buvo palaikytas tyčiniu veiksmu, gal 
net kontraveiksmu ir panašiai. Aš gavau „komandi
ruotę" į Velikije Lūki, žinoma, komendanto žinion. 

Mane lydėjo 12 karių, tarp jų — du karininkai. 
Komendantūros salėje radom ir daugiau atvykusiųjų. 
Čia mane areštavo. Šitokia „pagalba" mano ligos 
atžvilgiu buvo keista, nesuprantama. Matyt, kažkokia 
kerštinga ranka veikė prieš mane, darė viską mano 
nelaimei. O gal laimei? 

Prieš išvykdamas i Velikije Lūki, pamenu, kalbėjau 
su komjaunuoliu, jaunesniuoju seržantu Žėruoliu, jam 
pareiškus norą pasikalbėti. Jo kis* išimas buvo toks: 
„Drauge kapitone, mes jumis pasitikime, tikime ir 
norime žinoti, ką jūs manot dėl šio karo, kokia jo pa
baiga?" Aš jam atsakiau šitaip: „Ši., karas vokiečiams 

baigsis kaip ir Pirmasis pasaulinis karas. Pradžia bus 
sėkminga hitlerininkams. Jie gali nusidanginti toli į 
rusų kraštą. Gal net iki Volgos. Bet neužmirškim: karas 
tik prasidėjo... Tas, kas buvo su Lenkija, Prancūzija, tai 
ne šiuolaikinis karas. Svarbu, kad sąjungininkai kuo 
greičiau paremtų Tarybų sąjungą karo technika. 
Nepamirškim: JAV neleis, taip pat sąjungininkės vals
tybės neleis hitlerininkams laimėti šito karo". Išklausęs 
mano samprotavimų, jaunesnysis seržantas Žėruolis 
pateikė dar vieną klausimą. Jis paaiškino man, jog 
karinė vadovybė skleidžianti tokias žinias, girdi, dabar 
Tarybinė armija dviem sparniniais smūgiais puolanti 
hitlerininkus: per Suomiją, Skandinaviją — iš šiaurės 
ir per Rumuniją — iš pietų pusės. Seržantas domėjosi, 
ką aš galvoju tuo klausimu, ką pasakyčiau apie visa tai? 

Šias paskalas buvau girdėjęs, jos buvo skleidžiamos, 
kad padrąsintų frontų kareivius, paslėptų kariuomenės, 
toje situacijoje ir mūsų pulko, atsitraukimą. 

Aš taip atsakiau: „Vargu, ar tai realu, tai greičiau 
paskata bailiams, nepasitikintiems mūsų jėga". 

AŠ areštuotas 
Aš areštuotas. Su tokiu sauvaliavimu turėjau susi

taikyti. Jau buvau liudininkas, kai birželio 14 dieną 
nukentėjo karininkai. Jautėsi — visur siautėjo buka
galviai, be gėdos dangstęsi vado Stalino vardu ir kultu, 
Stalino darbų garbinimu. Tada dar niekas niekas 
nežinojo, kiek aukų bus sudėta ant kulto aukuro. 
Saugumas ir saugumiečiai, užuot grūmęsi frontų karš
tuose laukuose su mirtinu priešu, siautėjo užfrontėje: 
kūrė pseudo-priešus, įtarinėjo, išdavinėjo... Tai buvo la
bai žalinga veikla. 

I kalėjimo kamerą patekau ir aš. Čia jau radau ir 
mūsų divizijos karininkų, žinoma, ir kareivių. Pirmiau

sia kalėjimo kieme mus išrengė. Pareigūnai darė 
„šmoną", supraskit, detalią visų siūlių apžiūrą. Tiksliau, 
kišenių kratą, susiuvimų, kūno dalių apžiūrėjimą, 
patikrinimą. Net, atsiprašant, užpakalio. Visi metaliniai 
daiktai buvo atimti, sagos išpjaustytos, nors jos ir 
nemetalinės. Bet jiems buvo naujiena — ..deficit". 
Auksiniai daiktai: žiedai, automatinės plunksnos tuoj 
dingo, atsidūrė tikrintojų kišenėse. Laikrodžiai buvo 
įdedami į voką, užantspauduojami. Ir šie vokai lydėjo 
mus visą kelionę. Pasibaigus bausmei, jie buvo 
grąžinami. Deja, mano šveicariškas laikrodis „Uni-
versal" dingo, jo vietoj po 10 metų gavau senos markės 
„Pauls Burė" laikrodį. Vagys veikė apsukriai; kas ten 
besusigaudys, galvojo jie, kol baigs tas ar kitas vargeta 
terminą, visai kiti vandenys tekės. Verta rizikuoti. Ir 
laimėjo. 

Pirmąją dieną į mūsų kamerą, kur buvo net 16 žmonių, 
įgrūdo nepažįstamą rusų jaunuolį. įgriuvo jis verk
damas. Sakėsi, kad už ryšius su vokiečių desantininkais 
prie Velikije Lūki pakliuvo. Plūdo tarybinę santvarką 
ir t.t. Mūsų „kolektyvas" tuoj perprato šį paukštelį 
provokatorium. Ir pulkininkas Lavinskas jį tiesiai 
paklausė: „Kiek tau moka už šį darbą?" Jaunuolis nutilo 
iš karto. Tuojau buvo ir išvestas iš kameros. Daugiau 
jo ir panašių į jį neteko matyti. Šiame kalėjime mane 
išlaikė iki liepos 15 dienos. Visą laiką girdėjome lėktu
vų skridimus, bombų sprogimus, artilerijos dundėjimą. 
Matyt, ėjo žiaurios kautynės dėl svarbaus Velikije Lūki 
geležinkelio mazgo. 

Kančių e tapa i 

Maitino sriuba: samtis tamsaus skystimėlio su senų 
vis 

i ' l c m i i n i oi i u u a . r a i n i u i i a u i . v > u o s n T S k t u i c i i v s u c 
kaulų prieskoniu. Kasdien jautėm, jėgos senka. w 
mažta. Po apsvaigimo fronte ilgoką laiką kankino nemi

ga. Bet, būdamas kalėjime, stengiausi ir pradėjau mie
goti pakankamai. Liepos 15 d. visą mūsų kalinių grupe 
išvedė į stotį, susodino į du prekinius vagonus. Išvažia
vom. Judėjom Kalinino link. Tarp mūsų buvo ir du 
vokiečių lakūnai belaisviai, vienas jų — sužeista koja. 

Prekiniai vagonai turėjo dviejų aukštų gultus. Aš 
pasirinkau antro aukšto gultą prie siauručio langelio, 
išpinto stora viela. Oras buvo giedras, šilt?s. Važiavome 
labai negreitai, kadangi geležinkelis daugelyje vietų 
buvo suardytas, matyt, bombarduotas. Rytojaus dienos 
rytą lėtas mūsų ešelonas įslinktf f Andreapolio stotį. 

Gulėdamas ant gulto, pro langutį stebėjau viską, kas 
darosi aplink, kas netoliese matyti. 

Stotelėje iš kairės pusės stovėjo ilgas platformų 
ešelonas. Visas sąstatas vagonų su borteliai. Tai buvo 
aviabombos. Jų daug. Vaizdas toks, tarsi dėžutėj būtų 
sudėti kiaušiniai... Gražiai atrodo bombų sparneliai — 
išsipūtę apie vieną metrą į virių. Ir, beje, iš dešinės pusės 
irgi toks pat aviabombų ešelonas. Siaubas apėmė mus. 
kai pamatėme apsaugą, bėgančią tolyn nuo mūsų 
vagonų... 

Tuoj pat danguje pasirodė trys vokiečių lėktuvai 
bombonešiai. Supratom, kad jie puola stotį. Staiga po 
vieną pradėjo pikiruoti žemyn, pasipylė bombos. Pasi
girdo sprogimų serijos. Aišku, būtų užtekę vienos.tik 
vienos bombelės j sprogmenimis pakrautu ešeloną, kad 
mes su visais vagonais ir su visa stotimi būtume išlėkę 
j padangę. 

Laime mus lydėjo ir šį kartą. Matyt, rinktiniai 
Hitlerio lakūnai turėjo kitą kovinę užduotį, būtent. 
atkirsti išvažiavimo kelius iš svarbios stoties į Rytus. 
Suardę geležinkelio ruožą apie vieną kilometrą, sudaužę 
tiltus, telefono ryšio linįjas, lėktuvai dingo. 

(Bus daugiau) 
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VALDŽIOS PASTANGOS 
SUSTABDYTI AUTOMOBILIŲ 

REMONTŲ APGAVYSTES 
Kalbant su žmonėmis apie au- blogai pataisyta, tai nėra lengva 

tomobilių pataisymus, dažnai 
išgirsti baimę keliančių istori
jų, kaip jie buvo apgauti auto-
mechaniko. O kalbant apie au
tomobilio pataisymus su vyres
niais ar moterimis, išgirsti dar 
neįtikimesnių apgaulės istorijų. 

„Šie žmonės (vyresnieji ir mo
terys) mažiau žino apie savo au
tomobilį, dėl to jie dažniausiai 
yra apgaunami ir išnaudojami. 
Šių žmonių tarpe randame dau
giausia išnaudojimų'", teigia 
Rob Bleecher, direktoriaus pa
vaduotojas Bureau of Con-
sumer Protection for the Penn-
sylvania Attorney ir National 
Association of Attorney s Gene
ral Auto Repair Task Force. 
JAV-se žmonės daug iaus ia 
skundžiasi dėl blogų ar suktų 
automobilių pataisymų: kainos 
labai išpūstos, siūlomi pataisy
mai dažnai yra visai nereikalin
gi, o pataisymai, už kuriuos j au 
yra sumokėta, kartais yra neuž
baigti ar blogai padaryti. „Jei 
kas atima rankinuką, nusikal
timas yra aiškus, bet blogi 
automobilių pataisymai nėra 
taip lengvai išaiškinami. Je i 
automobilio transmisija y ra 

įrodyti, kad darbas buvo blogai 
padarytas", sako Bleecher. 

,,Mes gauname 4,500 skundų 
telefonu per mėnesį ir 4,000 
skundų raštu per metus, kur 
žmonės skundžiasi blogais auto
mobilių pataisymais", praneša 
Paul Driggers, Bureau of Motor 
Vehicle Repair, direktorius. Jo 
įstaiga priklauso Floridos žemės 
ūkio departamentui, klientų pa
tarnavimo įstaigai. 

Šiais laikais žmonės savo au
tomobilius laiko ilgiau, už tai 
daugiau juos turi taisyti. 

Steven Topoaroff, Federal 
Trade Commission's Division of 
Marketing Practices advoka
tas, sako, kad tyrimų duomenys 
rodo. jog yra mažiau apgavysčių 
automobilius taisant, negu kad 
žmonės galvoja. Tyrimų rezul
tatai parodė, kad netinkami pa
taisymai dažniausiai yra ne-
kompetetingų automechanikų 
darbo vaisius, kad mechani
kams trūksta techninio pasiruo
šimo, arba jie nepajėgia surasti, 
ką reikia taisyti. 

The National Association of 
Attorney General tiria tokias 
problemas: 1. tikrina auto pa-

LIETUVIŲ TELKINIAI 

L O S A N G E L E S , C A 

PENSININKŲ KLUBAS 
ŠVENČIA DEŠIMTMETĮ 

1984 metų pavasarį lietuviai 
pensininkai rinkomės parapijos 
salėn steigti Los Angeles 
Lietuvių Pensininkų klubą. Jį 
įsteigė Juozas K a r i b u t a s , 
pasikvietęs talkon VI. Bakūna 
ir Br. Stančiką. I steigiamąjį 
susirinkimą sugužėjo daugiau 
šimto žmonių. Visi pakilia 
nuotaika Įsijungė į diskusijas ir 
išrinko pirmąją valdybą: VI. 
Bakūną, Br. Stančiką, EI . 
Butkiene. Pr. Valiulienę. Po 
susirinkimo pasiskirstyta parei
gomis: pirmininkas — Juozas 
Kaributas, vicepirm. VI. Ba-
kūnas. sekretorius — Br. Stanči
kas, kasininkė ir narė spaudos 
reikalams — EI. Butkienė, Pr. 
Valiulienė. Vėliau valdybos 
keitėsi , tik J. K a r i b u t a s 
dešimtmeti išbuvo pirmininku 
ir kelionių grupių vadovu. J i s 
ne tik suorganizuoja keliones, 
bet autobusuose ir programas 
paruošia. O tų kelionių buvo 
nemažai: Las Vegas kasmet po 
tris keturis kartus. Su mumis 
važiavo daug svečių — turistų iš 
Lietuvos, gal smagiausiai buvo 
važiuoti su .,Armonikos" an
sambliu. Važiavo ir kitokie 
menininkai bei ansambliai. 
Tolimesnės ekskursijos buvo: 
laivu į Alaską, Havajus. Mek
siko City, Akapulko. Nemo
kamai gavę iš miesto autobusą, 
apvažinėjome visas žymiausias 
apyl inkės vietas. Per t ą 
dešimtmetį, kasmet buvo ruo
šiamos gegužinės-piknikai po 
stogu. Pradžioje susirinkimuose 
buvo kalbama ir planuojama 
statyti vyresniems lietuviams 
namus, bet visuomenėje pri
tarimo neradus, tas klausimas 
nebebuvo keliamas. Piknikuose 
patys pensininkai suruošdavo 
programas, kurioms vadovavo ir 
a t l iko pats p i r m i n i n k a s 
pasikvietęs da in in inkus i r 
muzikus. Parapijos vardu sta
tant menišką kryžių, pensi
ninkų klubas skyrė porą šimtų 
dolerių Klubas prisidėjo stam 

bes ne suma iš Lietuvos atga
bentų gydyti vaikų. Jie žvalgosi 
į tuos, kurie reikalingi lankymo 
ir gero žodžio: mirusius palydi, 
užprašo Mišias ir pamini savo 
sus i r inkimuose . Dabar t inė 
kiubo valdyba tokia: pirmini-
ninkas J. Kaributas, sekre
torius A. Vosylius, kasininkė S. 
Šakienė ir korespondentė Pr. 
Valiulienė. Revizijos komisija: 
V. Apeikis ir D. Mitkienė. 

P ranė Valiulienė 

ALEKSAS ZAKARAS 
SĖKMINGAI BAIGĖ 

GIMNAZIJA 

taisymo dirbtuvių atsiskaitymo 
metodus ir žiūri, ar jie naudoja 
„flat-rate" ar už įvairų atliktą 
darbą įkainuoja atskirai; 2. tik
rina auto mechanikų apmoky
mų progi amas ir sprendžia apie 
jų pasiruošimą tam darbui; 3. ti
ria ar mašinų pardavimo taisy
mo centrai geriau taiso maši
nas, negu privatūs uutomecha-
nikai atsidarę savo dirbtuvėlę. 
Duomenis jie pateiks visuome
nei spalio mėnesį. 

Kaip apsisaugoti nuo 
apgavikų automechanikų 
1. Susipažinkite su savo auto

mobiliu — perskaitykite savi
ninko knygelę, kurią gaunate, 
kai automobilį perkate. 

2. Apsiklausinėkite draugų ir 
pažįstamų, kur yra geras auto 
mechanikas. Jei reikia didesnių 
pataisymų, nuvažiuokite pas 
kelis auto mechanikus — specia
listus ir sužinokite jų nuomonę. 

3. Kreipkitės į vietinės Better 
Business Bureau. „Consumer 
groups" teisinius patarėjus ir 
paklauskite jų, ar jūsų pasirink
ta automobilio taisymo dirbtu
vė neturi nusiskundimų dėl 
įvairių nesąžiningumų. 

4. Jei nieko neišmanote apie 
automobilį, nusivežkite išma
nantį draugą, kuris galėtų pa
klausti reikiamus klausimus 
apie automobilio pataisymą. 

5. Automobilių taisymo dirb
tuvėje ieškokite iškabintų 
„statė registration certificates" 
ar „consumer r ights pos-
ters". Jei jų nėra. paklauskite, 
kodėl nėra? Nėra išmintinga tu
rėti reikalu su dirbtuve, kuri 
pažeidžia valstijos įstatymus. 

6. Ieškokite tvarkingai atro
dančios dirbtuvės, kuri remon
tuoja maždaug jūsų mašinos 
kainos automobilius. 

7. Žiūrėkite, kad dirbtuvės 
darbininkai būtų draugiški ir 
atsakytų į jūsų klausimus. 

8. Paklauskite apie jų atsi
skaitymą. Ar jie naudoja „ma-
nual flat-rate", ar užmokate už 
atliktą darbą. 

9. Paprašykite dirbtuvės nuo
statų ir garantijos dokumento 
kopijos ir paprašykite, kad kas 
nors juos jums paaiškintų. 

10. Gaukite raštišką pasiūly
mą (estimatei. Jei pataisymai 
kainuoja daugiau negu 50 dol., 
automobiliu dirbtuvė gali pa

prašyti užmokesčio už „esti-
mate". Bet jie turi apie tai jums 
pasakyti pirma, negu pradės ap
žiūrinėti jūsų automobilį. 

11. Jei jums sakoma, kad jūsų 
automobiliui reikia didelių pa
taisymų, pasiteiraukite kitur, 
kiek kitur tie pataisymai kai
nuotų. Jei kita dirbtuvė kitaip 
pasakys, nueikite dar į kitą ir 
dar pasitikrinkite. Tai gali jums 
kainuoti keletą dolerių ir tru
putį vargo, bet jūs būsite tikri, 
kad jūsų neapgaus ir galbūt 
sutaupysite pinigų. 

12. Pasiteiraukite, ar kainos, 
kurios yra įrašytos pasiūlyme 
(estimate) yra taikomos nau
joms, naudotoms, ar perdirb
toms dalims. 

13. Paprašykite, kad pakeis
tos dalys būtų jums grąžintos 
pirma, negu darbas bus užbaig
tas, kad jūs galėtumėte jas 
patikrinti. Nors klientai turi 
teisę į pakeistas dalis, dirbtuvė 
gali prašyti užmokesčio už jas. 
Dėl kainos reikia susitarti pir
ma, negu darbas prasidės. Jei 
dalis turi garantiją, klientas 
gali ją patikrinti. 

14. Jei pataisymu kaina pra
lenkia susitartą sumą (esti-
mate), klientas gali paprašyti, 
kad automobilis būtų atstatytas 
į pirmykštę padėtį, nebent būtų 
nesaugu jį vairuoti. Dirbtuvė 
gali prašyti iš jūsų atlyginimo 
už išardymą ir sudėjimą, bet tik 
tada, jei tai yra įrašyta į sutartį 
(estimate). 

15. Patikrinkite galutinę sąs
kaitą, kad joje būtų smulkiai 
surašyta, kas buvo padaryta: 
dalys, darbas, garantijos. Ko
kios garantijos ir kuriam laikui. 

16. Palaikykite sąskaitos ko-
piją-

17. Jei jūs darbu esate nepa
tenkintas, atsisakykite priimti 
automobilį, iki jis nebus tinka
mai pataisytas. 

18. Jeigu jus dirbtuvė apgavo, 
ar nesutaisė, kaip susitarėte, ra
šykite skundą į Better Business 
Bureau, Vyriausio prokuroro 
įstaigai ar kitoms, žmonių gero
ve besirūpinančioms, įstaigoms. 

19. Jei tos įstaigos negalės su
tvarkyti jūsų nusiskundimo 
taip. kad jūs būtumėte paten
kinti pataisymu . paduokite 
dirbtuvę j teismą „Small Claims 
Court". 

Naudotasi medžiaga „Chicago 

Tribūne" (Your money, by 
Knight-Ridder. 1994-5-17). 

KAIP GALIMA PADIDINTI 
PENSIJĄ 

Yra žmonių, kurie, išėję į 
pensiją, dar toliau dirba, gau
dami pensiją ir uždarbį. Šie as
menys gali po kiek laiko gauti 
didesnę pensiją, nes Sočiai Secu-
rity įstaiga automatiškai per
skaičiuoja pajamas ir, daugiau 
uždirbant, pakelia pensijos mo
kestį. Pajamos dirbant bus jums 
pliusas tuo metu ir ateityje, ta
čiau darbo pajamos negali vir
šyti leistinos pensininkui už
dirbti metinės sumos. Norint 
gauti daugiau informacijų apie 
pensijas, skambinkite Soc. Sec. 
administracijai telef. 1-800-
772-1213 

JŪSŲ KREDITO 
PATIKIMUMAS 

Amerikoje yra labai svarbu 
turėti gerą „credit report". 
Dažnai žmonės, ir pinigų turė
dami, perka įvairius dalykus 
skolon, arba su plastikinėm kor
telėm. Tai paprastai daro pato
gumo dėlei, gale mėnesio užmo
kėdami skolas, kad nereikėtų 
mokėti procentų. Todėl yra 
kiekvienam labai svarbu, kad jo 
kredito sąmata būtų gera, kad 
įvairios įstaigos, bankai, krau

tuvės jumis pasitikėtų, ir skolin
tų. Tai yra ypač svarbu, kai nori 
gauti paskolą namui, automo
biliui ar kitam brangesniam 
daiktui. Tuomet bankas, arba 
paskolos davėjas, skrupulingai 
tikrina jūsų kredito patiki
mumą. 

Kartais pasitaiko, kad jūsų 
.,credit report " yra įsivėlusi 
klaida, jūsų rekordai yra sumai
šyti su kito asmens rekordais, ir 
staiga jums praneša, kad jūsų 
kredito rekordas nėra geras, 
kad jūs nesate paJ-ikimas skolin
tojas. Klaidą galima visada 
atitaisyti. Jei jūsų „credit 

Aleksas M. Zakaras 

Aleksas M. Zakaras, sūnus 
Pauliaus ir Lauros Zakarų, Los 
Angeles, CA, baigia Loyola 
High School ir rudenį pradės 
studijuoti Harvard universitetą, 
j kurį buvo priimtas jau prieš 
pusę metų. 

Vienas iš pirmųjų mokinių 
klasėje, Aleksas yra laimėjęs 
prancūzų ir vokiečių kalbų kon
kursus bei stipendijas. „Debate 
club" prezidentas, Amnesty In
ternational ir Šachmatų klubo 
narys . Namažai laiko yra 
paaukojęs padėdamas atsiliku
siems moksle vaikams, ypač 
VVatts rajone. Laisvu laiku 
mėgsta lošti krepšinį, tinklinį, 
skambinti pianinu. 

Weingart Foundation parinko 
jį kaip „Teenage of the year" ir 
sudarė sąlygas savaitei nuvyk
ti į Las Vegas „Salute to ex-
cellence" programą, kur drauge 
su kitais 400 panašių jaunuolių, 
parinktų iš visos Amerikos mo
kyklų, turės progos išgirsti ir 
susitikti su žymiais šio krašto 
mokslininkais, poetais, žurna
listais ir kt. 

KAS YRA ATSAKINGAS UZ 
„LIETUVOS KOVŲ IR KANČIŲ 

ISTORIJOS" I-JO TOMO 
IŠLEIDIMĄ? 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė savo pareiškimą, teisinantį 
tos knygos išleidimą, paskelbė vien "PLB Valdyba" vardu, be 
pavardžių. 

PLB Valdybą sudaro: 
Pirmininkas: Bronius Nainys 
Vicepirmininkai: Vytautas Kamantas, Rimas 

Česonis, Kostas Dočkus, Vacys Garbonkus, 
Dr. Petras Kisielius, Milda Lenkauskienė ir 
Dr. Vitalija Vasaitienė. 

Prie išeivijoje ir Lietuvoje (ypač politinių kalinių ir tremtinių) 
paskelbtos šios knygos kritikos pastaruoju metu stipriai 
prisidėjo Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Lietuvos atgimimo ir Seimo opozicijos vadovas 
prof. Vytautas Landsbergis. Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas dr. Kazys Bobelis bei daugelis kitų. 

Visi tie pareiškimai aiškiai pasmerkė tos knygos išleidimą dėl 
jos nevykusio turinio parinkimo, pateikiant sovietinius 
dokumentus be komentarų ir tikrosios padėties nušvietimo. 

Ta nevykusi knyga padarė didelę moraline skriaudą tautai, 
ypač Sibiro tremtiniams — daugelio mūsų seneliams, 
tėvams, seserims ir broliams, kurie buvo žiauriai kankinti ar 
mirė Sibire arba pakeliui. 

Atrodo, kad PLB Valdyba vis dar nepajėgia suprasti savo 
leidinio padarytos žalos. Kas belieka? Gal dabar visa PLB 
Valdyba susipras atsistatydinti? 

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS 

report" turi netikslumu, susi
siekite su „credit-reporting" 
įstaiga. Trys didžiausios yra: 
TRW 800-682-7654; Equifax 
800-685-1111 ir Trans Union, 
760 W. Sproul Road, P.O. Box 
390, Springfield, PA 19064. 

Jei jūsų paskolos prašymą 
atmeta, skolintojas turi jums 
pranešti, iš kurios įstaigos jis 
yra gavęs jūsų ,.credit report 
Ta įstaiga turi pateikti jums 
nemokama jūsų „credit report" 
kopiją, jei jūs to prašote. Tai jie 
turi padaryti per 30 dienų nuo 
paskolos atmetimo datos. Taip 
pat jums turi būti pranešta, iš 
ko gauta informacija, kuri yra 
jūsų kredito patikimumo prane
šime, ir taip pat. kas yra sko
lintojai, kurie davė tokį jūsų 
„credit report" paskutinių šešių 
mėnesių laikotarpyje. Jei jūs 
randate klaidą, ..credit repor-
ting" įstaiga turi patikrinti in

formaciją apie jūsų kreditą, ir 
pranešti jums 30 dienų laikotar
pyje-

Kol klaida bus ištaisyta, gali 
trukti kelios savaitės, dėl to, jei 
planuojate pirkti didesnį pirki
nį, prašyti paskolos, patys 
pasiteiraukite ir paprašykite 
savo kredito įvertinimo. TRW 
bendrovė kartą metuose atsiun
čia nemokamą „credit report" 
kopiją. Kitos kredito tikrinimo 
įstaigos prašo 8 dol. u i jūsų 
raporto kopiją, nebent jums 
buvo atsisakyta suteikti pa
skolą — tuo atveju galite gauti 
nemokamą kopiją. 

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne" (Money Market, 
gegužės 6, 1994). 

Vertė ir spaudai paruošė Al
dona Šmulkštienė ir Birutė 
Jasa i t ienė . 

atlanta 
IMPORT-EXPORT Inc. 

2719 West 71th Street, Chicago, 11 60629 
TeL (312)434-2121 1-800-775-SEND 

SKOK1E, CLEVELAND, ST. PETE BEACH, NEVVYORK, 
DETROIT, GRAND RAPtDS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PfTTSBURGH, HPT SPRfNGS, ST. LOUtS, ROCHESTER, 
Pristatome siuntinius j namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CAR60 
Amerikietiško maisto siuntiniai, 

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame pinigus doleriais. 
Visos paslaugos atliekamos greitai^ pigiai. 

City Center 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 $990.00 BOSTON $890.00 CHICAGO $950.00 
DALLAS $1050.00 HOUSTON $1050.00 LOS ANGELES $1150.00 
MIAMI $995.00 NEW YORK $890.00 WASHINGTON, O.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. 

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

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

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

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ PIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Prof. dr. Jonas Račkauskas 
VALDYBOS PIRMININKAS 

Jonas Dainauskas 
TAKYBCS SEWfTOWUS 

Mūsų Vilniaus rastinė — jūsų paslaugoms' 

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

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

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

0. T. INTERNATIONAL, INC. 
M2S SOUTH 7fTH AVENUE 
MCKORV H I L U , ILLINOIS 
00407 

TELEFONAI: (70f) 430-7272 
TtLEFAX: (7M) 430-5723 

McTiDGr 

ASTA 
Amtricon Society 
of Travel Agent* 
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GEDIMINO PROSPEKTAS NA 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (270) 2-222-147 
2-223-184 

TELEFAX (370) 2-223-140 
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Red. VMa Brazaltytė, tel. (708) SM-S331 

RYTŲ EUROPOS LIETUVIŲ 
JAUNIMAS 

VIII Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongrese lietuvių jaunimas 
iš Vakarų pirmą kartą turės 
progos susitikti su lietuvių 
jaunimu iš Rytų Europos, kuris 
t ik neseniai pradėjo veikti. 
Pasak Rytų Europos koordina 
cinį-informacinį komitetą 
(R.E.K.I.K), yra 10 naujai įsikū
rusių lietuvių jaunimo sąjungų 
Rytų Europoje ir buvusioje 
Sovietų sąjungoje: Baltarusijoje, 
Estijoje, Karaliaučiuje, Latvi
joje, Maskvoje, Moldovoje, 
Sank t Peterburge, Sibire, 
Ukrainoje ir Uzbekijoje. Susipa
žinkime truputį su jomis. 

Baltarusijoje yra arti 200 lie
tuviško jaunimo. Su juo prasi
dėjo darbas 1992 m. Renatos 
Greimaitės dėka, kuri buvo 
pakviesta į VU Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresą Pietų 
Amerikoje. Dauguma Balta
rusijos lietuvių jaunimo susi
t inka tik vasaros metu, nes 
rudenį ir žiemą daug iš jų studi
juoja Lietuvoje. Baltarusijos jau
nimo bendrijos pirmininkas yra 
Dmitrijus Kimša. Jo vado
vaujamoje jaunimo bendrijoje 
veikliai dalyvauja tik arti 20 
jaunimo, todėl, kad mišrios 
šeimos sudaro sunkumų su 
lietuvių kalba, o taip pat nebėra 
patalpų, kur jaunimas gali susi

rinkti. Tai netrukus pasikeis, 
nes šiuo metu vyksta lietuvių 
kultūros centro statyba Ger
vėčiuose. 

Baltarusijoje yra 2 lietuvių 
bendruomenės, Pelesos ir Ger
vėčių, bet tik Pelesos bend
ruomenė yra įregistruota. Pele
soje yra tarp 20 ir 30 lietuvių 
jaunimo, šiek tiek surusėjusio ir 
nelabai siekiančio į traukti 
daugiau jaunimo iŠ kitų kaimų. 
Pelesos bendruomenės pirmi
ninkas yra Jonas Matulevičius, 
kuris daugiausiai dirba su jau
nimu. 

Estgos lietuvių jaunimui 
vadovauja Rosita Raud, kuri 
Talline sujungia 20-30 lietuvių 
jaunimo. Estijoje yra 3 pa
grindinės jaunimo grupės: 
jaunimas iš Lietuvos studi
juojantis Estijoje, lietuvių 
jaunimas susituokęs su estais ir 
lietuvių kilmės jaunimas gimęs 
Estijoje iš mišrių šeimų. Ši 
paskut inė grupė lietuvių 
jaunimo žino, kad jie yra 
lietuvių kilmės ir ja domisi, 
tačiau jie savęs nelaiko lietu
viais, o estais ir stengiasi kuo 
greičiau pritapti prie estų. Šios 
trečios grupės dėka kilo klau
simas, ar būtų galima pakeisti 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
sąjungos statutą, kad jame būtų 

VIII Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongreso ruošos komiteto Amerikoje dalis. 
Iš k. stovi — Darius Sužiedėlis — JAV, Ginta Draugelytė — JAV, Paulius 
Mickus — JAV, Lina Mockutė — Kanada; sėdi — Rūta Virkutytė — JAV, 
Povilas Markevičius — Anglija ir Rūta Kalvaitytė — JAV. Trūksta Inos 
Balsytės — Kanada, ir Gailiaus Draugelio — JAV. 

parašyta, kad „lietuvių jaunimo 
sąjungos nariu gali būti 
jaunuolis nuo 16-35 m. esantis 
lietuviškos kilmės", vietoje: 
„laikantis save l ietuviu", 
kadangi ši jaunimo grupė savęs 
nelaiko lietuviais. 

Karaliaučiaus jaunimo są
jungos padėtis kol kas nėra aiš
ki. Nors Karaliaučiuje gyvena 
labai daug lietuvių jaunimo, jie 
neturi aiškaus vadovo. Kara
liaučiaus Jaunimo sąjungos 
suvažiavimą, įvykusį š.m. 
vasario 12 d., suorganizavo Sigi
tas Šamborskis. 

Latvijoje yra labai daug 
lietuvių, tačiau Latvijos 
Lietuvių Jaunimo sąjunga 
vienija tik Rygos lietuvius. Lat
vijos lietuvių jaunimo bendrija 
įsisteigė 1993 m. rugsėjo 11 d. 
ir joje dalyvauja 20 asmenų. Jie 
renkasi Jūrmaloje, kur jiems 
yra paskirtas kambarys Latvi
jos lietuvių namuose. 

Maskvos lietuvių jaunimo 
sąjungai priklauso maždaug 50 
jaunimo. Ji prasidėjo su „At
žalyno" klubu, į kurį įsijungė 
jaunimas, norintis išmokti 
lietuviškai. Jų tarpe taip pat 
buvo studentų iš Lietuvos, 
kurių dabar daug mažiau, nes 
mokslas jiems žymiai pabrango. 
Ne visas Maskvos lietuvių 
jaunimas moka lietuviškai, nes 
jis yra kilęs iš mišrių šeimų, bet 
todėl jis lanko lietuvių kalbos 
kursus . Maskvos jaunimo 
sąjunga stipriai laikosi, nes ji 
glaudžiai dirba su lietuvių bend
ruomene ir Lietuvos Respub
likos ambasada, kurios patal
pose vyksta jaunimo sąjungos 
susirinkimai. 

Moldovoje jaunimo veikla 
prasidėjo 1993 m., bet jaunimo 
sąjunga dar nėra įregistruota. Ji 
glaudžiai dirba su Moldovos 
lietuvių bendruomene ir kol kas 
turi tik 10 narių, kurie neturi 

patalpų susirinkti. Jiems vado
vauja Algirdą Mi t r ika i t ė 
Soltan, vienintelė mokanti 
lietuviškai. Algirdą atstovaus 
Moldovos lietuvių jaunimui VHI 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongrese. 

Sankt Peterburgo lietuvių 
bendruomenė yra atsiskyrusi 
nuo Rusijos lietuvių bend
ruomenės. Apie jaunimo veiklą 
nieko nežinome, nes jis nėra 
susiorganizavęs. 

Sibi ro lietuvių j aun imo 
sąjungos suvažiavimas įvyko 
1993 m. gruodžio 18 d. Atvyko 
į Tomską lietuvių jaunimo 
atstovai iš Barnaulės, Kras
nojarsko ir Novosibirsko. Neat
važiavo atstovas iš Igarkos, nes 
pagrindinė Sibiro l ietuvių 
jaunimo sąjungos problema yra 
dideli atstumai tarp lietuvių 
centrų, be to, ir brangios kelio
nės. Sibiro lietuvių jaunimas 
pagrinde šneka rusiškai. Da
bartinė Sibiro Lie tuvių 
Jaunimo sąjungos pirmininkė 
yra Svetlana Jarumbavičiūtė iš 
Tomsko. 

Ukrainoje gyvena arti 11,200 
lietuvių, iš kurių tik 1,280 
kalba lietuviškai. Anksčiau, 
lietuvių jaunimas dirbo kartu 
su lietuvių bendruomene, tačiau 
neseniai jis pradėjo veikti atski
rai. Jaunimui vadovauja Rimas 
Kaurynas, Lietuvos pilietis, 
vedęs ukrainietę. Yra problemų 
su susikalbėjimu, nes lietuvių 
kilmės jaunimas, kuris nekalba 
lietuviškai, kartais nekalba ir 
ukrainietiškai. 

Ukrainoje lietuviai veikia tik 
Kijeve. Ukrainos valdžia žada 
duoti jiems patalpas, bet kol kas 
jų dar neturi. Kijeve yra rimta 
problema su sveikata, nes po 
Černobylio avarijos, Kijevas 
buvo paskelbtas 2 zona, pagal 
pavojingumą. Taip pat, Ukrai
noje yra labai žemas pragyve
nimo lygis. 

Uzbekijos bendruomenės 
pirmininkas yra Juozas Devi-
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nis, kuris nori suburti daugiau 
jaunimo. Kol kas, Uzbekijos 
Lietuvių Jaunimo sąjunga dar 
nėra įsikūrusi, tačiau Uzbekijos 
jaunimas yra pareiškęs norą 
siųsti savo atstovus į VIII Pa
sau l io L ie tuv ių J a u n i m o 
kongresą. 

V m Pasaulio Lietuvių Jauni
mo kongresas bus pirmas, 
kuriame reikės vertėjauti ne tik 
iš anglų ir ispanų kalbų, bet 
taip pat iš rusų kalbos į lietuvių 
kalbą, kuri mus visus jungia. 
Stengsimės per šį kongresą šį 
ryšį labiau sustiprinti ir suras
ti daugiau bendrų ryšių. 

L. Mockutė 

SVARBU PLJ KONGRESO 
DALYVIAMS 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongreso rengėjai sutiko suma
žinti PLJ Kongreso mokestį 
ateitininkams, kurie nori daly
vauti ateitininkų Prieškongre-
sinėje stovykloje ir Ateitininkų 
Kongrese, Vilniuje. Jei praleisi
te PLJ Kongreso pirmas pen
kias dienas (liepos 12 - 17 d.), 
nes dalyvausite su ateitinin
kais, bet kurios PLJ Kongreso 
kategorijos mokestis bus papi
gintas 263 dol. Ateitininkams 
bus sudarytos sąlygos prisi
jungti prie PLJK programos 
liepos 17 d., 9 vai. r., Vilniuje. 

Dėkojame Pauliui Mickui ir 
PLJK rengėjams už teikiamą 

progą ateitininkams dalyvauti 
abejose programose. 

Norint specifinių informacijų 
apie naujas papigintas PLJK 
kategorijas (t.y. — Atstovas — 
AT; Dalyvis - I-AT; Turistas — 
3-AT ir t.t.), kreipkitės į SAS CV 
pirm. Kristiną Liaugaudaitę, 
tel. 708-968-7561 arba tiesiog į: 

PLJK registracija 
P.O. Box 2812 
Springfield, VA 22152-0812 

LAUKIAMI 
SVEIKINIMAI IR 

REKLAMOS 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

kongreso proga leidžiama knyga 
— „Daug gimtinių, tėvynė 
viena". Kviečiame firmas, orga
nizacijas ir privačius asmenis 
paremti Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongreso ruošimo 
komiteto pastangas išlaikyti 
lietuvišką dvasią už Lietuvos 
ribų. Prisijunkite prie šių 
pastangų, paremdami knyga, 
kuri bus išleista per jaunimo 
kongresą Lietuvoje ir Londone 
šią vasarą. 

Užpirkti reklamą ar sveiki
nimą: puslapis — 100 dol., tt 
psl. - 50 dol., tt psl. - 25 dol. 
ir įsijungti į sąrašą 10 dol. 

Prašome siųsti (iki birželio 20 
d.) reklamas, sveikinimo teks
tus ir čekius išrašytus: „ World 
Lithuanian Youth Congress 
1994", P.O. Box 2812, Spring
field, VA 22152, USA. 

REGISTRUOKITĖS 
PRIEŠKONGRESINEI 

STOVYKLAI LIETUVOJE 

Studentų ir moksleivių atei
tininkų centro valdybos ragina 
nedelsiant registruotis Prieš-
kongresinei stovyklai, kuri š.m. 
liepos 11 - 14 d. vyks Berčiū
nuose, Lietuvoje. Visi mokslei
viai ir studentai registruojasi 
pas dr. Audrių Polikaitį, tel. 
708-257-2022 iki š.m. birželio 15 
dienos. 

• Siaurinkime plyšius tarp 
Lietuvos ir užsienio lietuvių, su
darykime jiems galimybes gauti 
„Draugą". 

NEW YORK ! RYGA 
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Taupios Kelionės 
j Pabaltijį 

3 
T\l PYKITK LAIKA... tiesioginė keliom' is \ew Yorko Kenned\ aerodromo 
iki K\i»os (Latvija). American Trans Air yra greičiausias keliai j Pabaltijį! 
TAI PYKITE PIMGIS... palyginkit ir sutaupysit keliaudami su American 
Trans \ir. Jums geriausias aptarnavimas ir prieinamiausią kaina! 

KAINA | VIENĄ PUSE IŠ ŠIŲ MIESTŲ: 
(Persėdimas Vl.\ V\ \ VorkoJ.F.k.) 

Kelionė į vienai pusę, perkant 
bilietą į abi puses 

S*ot hoinoi yra nemoninto Wio»kno kainos Koi provdtn keliavimo tezonot ~OH 
P*oV |0» bui iymiot bconyetnti Mietus reikia u*»i»okyti benf ?! dieno onei skrydį 
VoM-ikl moktrtoi $32 95 bu, pr«*> 

prie keliones bitov koi u? juos rok*** 
^AW%*r/dtMN^'fotk»yeovrrgcngolafO nuo 5/7/94 ik. 10/31/94 

\tlanta nuo 

Boston nuo 

Ck*veland nuo 

Chicago nuo 

MII 
$279 
$370 
M34 

Detroit nuo 

l/OS Nikeles nuo 

Vfiami nuo 

Minnrapolis nuo 

s344 
$397 
$419 

$329 

Pbiladelpbia nuo 

Pitlsburg nuo 

Scaltle nuo 

San Krancisco nuo 

s324 
$329 
$399 
$397 

\r Jūs skrenda! biznio reikalais, ar 
pasimatyti su giminėmis. Jus norit 
ten nukeliauti kuo greknau. Nereikia 
persėsti j kita k'ktu\a. nereikia be 
reikalo išleisti dar daugiau pinigu. 
VIAs tiesioginis skrydis iš Vw Yorko 
j fabaltijj yra patogus, ekonomiškas, 
ir labai paprastas. Juk Jus visada to 
ir norėjote. 

Dėl. pigiausios kelionės j Pabaltijį skam
binkit Jiisy kelionių agentui arba \TV 

800-382-5892 

>4b 
American Trans Air 

file:///tlanta
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

reikės per 90,000 dol. Ir ta i - kaina. Dabar tai būtų nuosto-
nekur ian t metodinių centrų, linga ir firmai, ir žmogui, nes 
nepr i imant naujų mokytojų, o audiniai pabrango. 
tik plečiant mokymo programas Kai kuriose įmonėse akci-

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS 

Anal i t ika i p a t a r i a , kok ias 
akc i jas ve r t a p i rk t i 

Vilniaus universiteto Tarp 
tautinės ekonomikos fakulteto 
studentai, studijuojantys korpo 
racijų finansų kursą, vakarietis 
kais analizės metodais ištyrė 28 
Lietuvos įmones, kurių akcijos 
įregistruotos Valstybinėje ver
tybinių popierių biržoje. Šių 
įmonių akcijos sudaro daugiau 
nei 40*"} visų Vertybinių popie
rių biržoje įregistruotų akcijų 
emisijos ver tės . F inans inę 
analizę jaunieji analitikai atlikt 
remdamiesi informacija, gauta 
pačiose įmonėse arba Verty
binių popierių biržoje. „Lietuvos 
rytas" 105.17) paskelbė tirtu 
įmonių akcijų, kuriomis pre
kiaujama Valstybinėje vertybi
nių popierių biržoje, įvertinimą. 
Analizės įvertinimas išreikštas 
s k a i t m e n i n e s k a l e , kokią 
naudoja daugelis didelių -JAV 
finansinių organizacijų. įverti 
nimas I (tikrai pirkti), 2 <pirktii, 
3 (susilaikyti), 4 (parduoti). 5 
(tikrai parduoti)atspindi rizika 
pagrįstą kompanijos patrauk
lumą. Paga! analitikų vertini
mus, t ikrai verta pirkti banku 
..Hermis". Lietuvos Akcinio ino
vacinio banko ir Vilniaus banko 
akci jas . P a t a r i a m a p i rk t ; 
akciniu bendrovių ..Farmacija" 
„Gulbė". . .Silikatas". ,.Silva", 
Vievio paukštyno ir . Vilpako" 
akcijas. Komentaruose apie šias 
kompanijas nurodoma vyriausy 
bės nuomonė, produkcijos koky 
bė. eksportabilumas. gamyr •-
kaštų mažinimo strategija ir 
kita. 

Pirkti siūloma ir banko ..Li 
timpex". investiciniu akciniu 
bendrovių „Inbūstas" . ,,Vil
niaus Invalda". firmų ..Triko 
tažas'*. . .Ukmergės gelžbe 
tonis". . .Banga". „Dirbtinis 
pluoštas". „Ukmergės baldai . 
„Žėrutis" vertybinius popierių-. 

B a u d a . .Kauno h o l d i n g o " 
firmai 

. .Kauno hold ingo" firmai 
Vilniaus miesto vyriausiojo poli 
cijos komisariato ekonominiu 
nusikaltimų tyrimo skyriaus 
pareigūnai iškėlė baudžiamąja 
bylą dėl valiutiniu operacijų 
paže id inė j imu, nes f irma, 
neturėdama centrinio banko lei 
dimo. prieš metus pradėjusi pri
iminėti iš gyventoju indėlius, 
mokėjo dideles palūkanas. Už 
valiuta mokėjo iki 84*^. už litus 
— iki 120 r/ metiniu palūkanų. 
Dabar palūkanos at i t inkamai 
buvo sumažintos iki 7 2 ^ ir 
102^ . Kaip rašo „Lietuvos 
rytas" (05.21). klientai skųs
davosi, kad laiku negražinami 
indėl ia i ir n e i š m o k a m o s 
palūkanos. Policijos pareigūną1 

turį duomenų, kad firma komer
c in iuose b a n k u o s e ieško 

ir p radedan t rengti naujas . Kol 
kas t e tu r ima t ik pusė reikal in
gos sumos. Pasak A. Abišalos, 
jeigu atsirastų tur t ingų rėmėjų, 
kurie imtųsi finansuoti t egu ir 
konkreč ios mokyklos v ieną 
klasę ar metodinio centro stei
gimą, būtų nuostabu. 

Už d a r b ą m o k a m a 
p a g a m i n t a p r o d u k c i j a 

Daugelyje šalies įmonių dar-

kreditų. kurie gali būti panau 
doti indeliams g žir i ir palū
kanoms išmokėti. Vilniuje veikė 
šios firmos 3 indėlių priėmimo bininkai negauna a t lygin imų 
punktai, o pagrindinė jos būsti
nė yra Kaune. Dabar turė tų 
būti tikrinama finansinė veikla 
Kaune. Patikrinimo išvados 
turėtu tiesiogiai paliesti daugelį 
L ie tuvos žmonių, k a d a n g i 
„Kauno holdingo" firma buvo 
laiko'na pačia pat ikimiausia ir 

už kel is mėnesius. Ka i kuriose 
firmose ta ikoma nauja atsiskai
tymo forma — a t l y g i n i m a i 
mokami jų pačių pagamin ta 
produkcija. Anta i Mažeikių fir
ma „Anges t a" (buvęs valsty
b i n i s a v a l y n ė s f a b r i k a s 
..Žemuva") „moka" batais. Kaip 

s būtent jai y r a rašo „Respublika", nuo pra-
patikėję savo pinigus. Didžioji ėjusių metų lapkričio negau-
dalis indėlininkų yra kaunie- darni atlyginimo, batsiuviai vie-
čiai. Indėliai pastaruoju metu t o j e pinigų nuo kovo 1 d. iki 
buvo priiminėjami dar 24 mies gegužės 10 d. pasiėmė ba tų 
tuose. Manoma, kad 3 0 ^ indėli- beveik už 45,000 litų ir lyg elge-
ninkų yra pensininkai. 50'r - tos vaikščioja po namus , siū-
vidutines pajamas tur in tys tar- lydami pirkt i savo produkciją. 

au to j a i . F i r m o s f i n a n s ų 
vadovas Valdas K r a s n i c k a s 
..Lietuvos ry tu i" sakė , kad 
žmonių indėliai sudaro 8-9 mil. 
do le r ių (32-36 mi l . l i t ų ) . 
Maždaug tiek, kiek y ra indėliu, 
išmokėta palūkanų. 

„Kauno holdingo" firma pri
klauso East Baltic States — 
West 'EBSW) susivienijimui, 
kurio p rez iden tas G i n t a r a i 
Petrikas valiutiniu operacijų 
pažeidimą Vilniaus indeliu pri-

Kaip parduot i „a t lyg in imą" 
suka galvą ir Šiaulių „Verpsto" 
moterys. Jos bent džiaugiasi , 
kad „Verps to" produkcija — 
megztiniai , pa la id inukės , o ne, 
pvz., ka r s t a i . Tie, k u r i e ne ima 
savo produkcijos, o l auk ia pini
gų, dabar at lyginimus gauna tik 
už v a s a r i o mėnes į . Ne t ir 
„ V e r p s t o " d i r e k t o r ė , s a k o , 
a t l y g i n i m ą p a s i ė m u s i pro
dukcija. Ne tu r i iš ko mokėti 
a t lyginimų ir „Alytaus teks-

e pavadino „vienos t i lė" . Ten j a u rudenį vietoje 
darbuotojos a p l a i d u m u " J i a t lyg in imų buvo r ie t imais ma-
buvo nubausta 500 litu bauda ir tuojamas kar tūnas , drobelė, sa-
atleista iš darbo. „Tačiau mums 
kelia nerimą, kad iš tokio 
smulkaus pažeidimo pradėtas 
pūsti didžiulis skandalas" — 
pabrėžė G. Petrikas. J is įžvelgia 
keletą priežasčių: ta i banku 
nepasitenkinimas, kad kompa
nija atima iš jų dalį indėlininkų 
ir politiniai motyvai. 

A te ina nau j a k a r t a 

Kai kurių Lietuvos mokyklų 
moks'eiviai baigia pirmuosius 
.,-Junior Achievement" taikomo
sios ekonomikos programos 
mokslo metus. „Junior Achie-
vement Lietuva" visuome
ninės valdybos p i rmin inkas 
Aleksandras Abišala „Lietuvos 
aidui" džiaugėsi, kad tie moks
leiviai, kurie pasirinko taikomo
sios ekonomikos programa, dir
ba labai a t k a k l i a i . Pasak 
eksp remje ro , d a b a r b izn io 
konsultanto A. Abišalos, „auga 
žmonės, kurie netrukus ateis ir 
i verslą, ir į visuomene kaip 
vartotojai. Bet tai jau bus bene 
pirmoji kar ta , kuri ateis turė
dama socialistini išmanymą 
apie ekonomiką". A. Abišalos 
nuomone, jeigu iš pirmosios kar
tom, išmanančios naująją eko
nomiką ir ne visi ateis i Seimą 
ar vyriausybę, tai bent jau bus 
sąmoningi rinkėjai. 

Pagrindinė problema, su ku
ria susiduria „Junior Achieve
ment" programos Lietuvoje įgy
vendintojai — pinigai. Šiais 
mokslo metais išleista apie 
60.000 dol.. kitiems metams 

t inas ar l ietpalt inis audinys . 
Tačiau Alytuje medvilninio au
dinio pas iū la gerokai pranoko 
paklausą. Gelbėjo apl inkinių 
rajonų komersantai , kurie iš pi
g e s n ė s m e d ž i a g o s s i u v o 
pa ta lynę ir vežė į Lenkiją, Vo
kietiją. Parduot i tokias „natū
rines a l g a s " buvo įmanoma dėl 
to. kad audinį firma savo dar
buoto jams parduodavo savi

n inkams dividendai t a i p pat 
išmokami jų pačių produkcija. 
J o n a v o s akc inės bendrovės 
„Ketuva" akcininkams vietoje 
dividendų buvo išdalinta apie 
pusė tūkstančio bulvių tar
kavimo mašinėlių. Norintys, 
megztiniais dividendus gavo ir 
Vilniaus trikotažo fabriko „Vili
ja" akcininkai. Akcinėje bendro
vėje „Dvarčionys" dividendai 
išmokami čerpėmis, plytelėmis, 
kokliais, klijais, valymo priemo
nėmis. Nenorintiems apdailos 
medžiagų, dividendų pinigais 
siūloma laukti. 

Indėliai i r palūkanos 

Palyginti su balandžio mėne
siu, palūkanos už terminuotus 
indėlius didžiausiuose Lietuvos 
bankuose nesikeičia. Ka ip ir 
balandyje, ta ip ir nuo gegužės 
23 d. už 3 mėn. indėlį val iu ta 
Akcinis inovacinis bankas moka 
15^ , „Hermis" — 15%, Vilniaus 
b a n k a s , p r i k l a u s o m a i nuo 
indėlio sumos, 5-16^, Taupoma
sis bankas 8-20^ metinių palū
kanų. Už 3 mėn. indėlį litais 
Akc in i s inovacinis b a n k a s 
siūlo tuos pačius 40-50^, Litim-
pex — 50-60r/r. Vilniaus bankas 
- 45r/f, „Hermis" - 40-50%, 
Taupomasis bankas — iki 45% 
metinių palūkanų. 

Vi ln iaus ve r s l in inka i 
p ra l a imi b i u r o k r a t a m s 

įteisinus Lietuvoje kooperaty
vus, pirmieji verslininkai galėjo 
savo veiklai t ik išsinuomoti ne
gyvenamas patalpas. Dažniau
siai ta i buvo apleisti, griūvantys 
rūsiai ar kiti panašios būklės 
pastatai . Verslininkai už savo 
lėšas suremontavo patalpas ir 
įsirengė firmas. Dabar Vilniaus 
miesto valdžia nusprendė, kad 
tos patalpos yra neprivatizuoja
mos. J a u porą metų 65 bylos 
dokumentų dėl patalpų privati
zavimo klajoja po biurokratines 
instancijas ir nesulaukia jokio 
sprendimo. Susitikime su versli
ninkais Vilniaus miesto tarybos 

p i rmininkas V. Šapa las pa
reiškė, kad leidžiant patalpas 
įsigyti vers l ininkams, o iš tokio 
privatizavimo miestas nieko ne
gautų, o j is privaląs galvoti dar 
apie šešis šimtus tūkstančių vil-
n ieč ių . P a s a k v e r s l i n i n k ų 
asociacijos jur i s tės N . Putvins-
kienės, su tvarkytos patalpos jų 
pirkėjams ka inuotų bene 14 
kar tų brangiau, lyginant su 
tomis , ku r io s pa rduodamos 
aukcionuose. Tačiau jeigu jos 
patektų į viešą privatizavimą, 
t a i išslystų iš š iandieninių 
šeimininkų rankų . Beje, viena 
firma j au išsiaiškino, kodėl jai 
neleidžiama nusipirkti Vilniaus 
senamiestyje nuomojamų patal
pų. Pasirodo, patalpos nepriva
tizuojamos, nes.. . j a u privati
zuotos. Tuo t a rpu senamiestyje 
be šeimininkų n a m a i griūva. 
Tačiau į versl ininkų nuogąs
tavimus, kad bet kada gali būti 
n u t r a u k t a nuomos su tar t i s , 
vienas miesto tarybos deputatas 
ciniškai pasakė: „nenori t , galit 
nenuomoti". 

R i m a Jakuty te 

CLASSIFIED GUIDE 

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

NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE. BET NEŽINOTE KAIP-> 
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINI PER 

BALTI A EXPRESS CO LTD 
P'ez V«3mar-!as Rapšys 

VIENINTELĖ KOMPANIJA LAIKU PRISTANTI SIUNTINIUS (40-50 DIENU) 
ORO CARGO SIUNTINIAI KIEKVIENĄ TREČIADIENI 

(PRISTATOMI PER 8-12 DiENU) 
SIUNTOS LAIVU IŠPLAUKIA BALANDŽIO 29 IR GEGUŽĖS 12 DIENOMIS 

LAUKIAME J0SU KASDIEN NUO 9 V.R. IKI 4 V.V. 
DVI PATOGIOS IR SAUGIOS NUO U2PUOLIMU ĮSTAIGOS 

SALTiA EXPRE3S 
3782 W. 79TH ST 

CHICAGO. IL 60652 

BALTIA EXPRESS/AMBER GROUP 
5216WESLEYTR. 

ROSEMONT, IL 60018 

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

MEMORIAL DAY GREETINGS 
Happy Memorial Day To Ail Our VVonderfuI Lithuanian Fnends 

May You Always Enjoy Your Freedom Alvvays' 
Courtesy of 

INDEPENDENT PAVING CO. 
B«llwood, Illinois, Phone: (708) 544-7120 

Amerikos lietuvis, komercines ir tarptautinės bankininkystės specialistas. 
Rimantas Aukštuolis jau antr meta J \V iždo departamento kvietimu, dirba 
Lietuvos Bank'. •.nldybos patarėju 

Memorial Day Greetmgs 
From 

PARK FOOD A 
LIOUOR MART 

2610 W. 71*t St.. Chicago IL 
(312) 776-1821 

Open Mrnday thru Saturday 8 A M To 
9 P M Sunday 8 AM. To 6 P M 

Memorial Day Greetmgs 
To Our Many Fnends 

Courtesy of 
SLUOGE REMOVAL 

ANO SEWER SERVICE 
(312) 889 5175 

2315 W. Moffat, Chlcago. IL 60647 
Best VVishes On This 

Memonal Day 
From 

ST. TMECLA CHURCH 
Rav. OaraM Rogala 
672S W. Davon Ava. 

Chlcago. IL 

WESTLAWN 
CURRENCV EXCHANGE 

VVishes Ali Our Lithuanian Friends 
A Sa'e And Happy Memorial Day 

4021 W. 63rd St.. Chlcago. IL 60629 
(312) 767-7636 

Instant Renewal of License Platės 
And City Stickers 

Best VVishes For A 
Happy Memorial Day 

MANIK 
MOTOR SALES 
(312) 8 8 9 - 6 8 6 7 

1 8 0 0 N. C i c e r o Ave. , 
Chlcago, IL. 

Memonal Day Greetings 
To Our Fnends And Patrons 

IDEAL AUTO PARTS 
4630 S. Callfornla 

Chlcago, III. 
(312) 523-5277 

Automotive Parts For Ali Cars 

OLO FASHIONED CANDIES 
6210 Carmak 

Daiįvyn, IL 
(706) 788-6669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

A" Types of Boxed Candies 

; • * " & * * : 

J i s t ^ REALMART, INC. 
fe 6602 S. Pulaski, 

U I I Chicago, IL 60629 
g J H N H 312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja ivainų nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie-
mies6uose. Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.:312-585-6100. res.: 312-776-3971 

f VOntui^. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737 -5168 

lACCENT REALTY, I N C 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400' 
Raa. 708-423-0443 

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

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 

VVAGMER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX «CALCULATORŠ 
5610 S. Pulaski R d . 

Phone (312) 581 -4111 

D e n g i a m i s t o g a i , kalamas 
,,siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigi tui : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

VALYMO DARBAS 
Icfkoma moteris varyti namus bei 
raštines Alga nemažesne kaip $310 iki 
$370 į sav. Reikia gyventi Chicagos 
priemiestyje. Kambarys bus parūpintas. 

Skambinti: 1-708-363-7040 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ava. 

Chlcago, IL 60636 
Tat. 561-6500 

DĖMESIO! 
Čikagos ir apyl namų savininkai! 

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

Vytaa: 312-823-7288 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPtY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite', pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto. nuotraukų< aotarna-
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antratf.ir trečiatf. susikalbesit 
lietuviškai 

3314 We$t 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

5Nf 
GREIT 

PARDUODA 

F 
RE/MAX 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant I 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemę 
• Pensininkams nuolaida 

Qrtuci 

J 
KMIECIK REALTORS 

"Of! 7922 S. Pulaski Rd. 
* • • • 4365 S. Archer Ave. 

FOR SALE 
Highly desirable 2 bdrm. condo In 
Oak Lawn; large master bedrm. vvith 
pvt. bath; heated garage; pvt. laundry 
rm. Ask for Joa, Ra/Max Ali Propai 
tlas, 708-479-5565. "I 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

M& 
B V**l*^»*,<g X Galvojate apie namo pardavimą? 

/ 

Tomas Vieraitis 
Real Estate Consultant 
R£/MAX HOME CENTER 
6000 S. Pulaski 
Chicago, Iii. 60629 

312-735-6000 OfTfice 
312-820-9745 Pager 

OfTicf hours: Mooday thru Friday 9 A.M. lo 9 P.M. Saturday and Sonday 10 A.M. to 5 P.M. 
24 HOLR ANSVVERLNC SERVICE 

FOR SALE 
BEVERLY SHORES, IN 

3 bdrm. 1 Vz bath. cedar A frame on V2 
aere dune, on lake front dnve 
$319,000 

Ann Carlson 
Raal Estata 

219-872-4811 
2 1 9 - 8 7 2 - 4 6 3 6 

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

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

FRANK ZAPOLIS 
3206 V2 Wast 95th Street 

Tai . — (706) 424-8654 
(312) 681-6654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

N o r i u p i rk t i a r m o n i k ą 
arba akordeoną. 

T o l . 7 0 8 * 7 5 5 - 6 4 4 4 

LEMONT, IL PARDUODAMI 
6 medžiais apaugę sklypai 

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

Kalbėt angliškai. 

F O R R E N T 

IMEX AMERICA, 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 

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

C lsan lng a t t ies , garages, base-
monts; eutting & removing trees. 
F roo o s U m a t o . Cal l V y t a s , t o l . 
3 1 2 - 4 3 8 - 1 4 3 7 

I š n u o m o j a m a s erdvus, moder
nus 3 mieg. 3 mieg., 1 % vonios 
butas C icero . IL Kreiptis: 
7 0 8 - 8 6 3 - 0 0 5 7 . 

FOR RENT 
Studio apt. 2 rm 2nd fl. for one per-
son. $225 par mo., utilities mcld. 

Tel 708-425-1743. 
Call from 6 pm - to 8 pm. 

I š n u o m o j a m a s 5 kamb. butas. 
Skambinti: tel.: 312-471-0720 

Union Piar, M l išnuomojamas 
vasarnamis. 9702A Greenvvood Ave 
prie Red Arrow restorano Kreiptis: 
1-616-469-3428 arba 708-423-5826 

I š n u o m o j a m a s apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $ 3 5 5 Į m ė n . + „security 
dep.*' To l . 3 1 2 - 7 7 8 - 6 1 8 3 . Kal
bėt i ang l iška i . 

H E L P V V A N T E D 

laikoma moteris tarp 20-30 matų 
padėti vyr. amžiaus asmeniui virt 
valgyt ir gyventi kartu. Reikia siek tiek 
mokėti angliškai. 

Krakua Aaanoy 
312-463-0887 

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

Licensed, Bonded Insured 

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

aCN 66RAF1NAS 70S-S3S-29SO 

ILS. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
W - -̂C^y »E»: 

; . ' - įMOMOOOMtt 

\ puhlit tfni(t of this new%pafH-r 
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KAS TAS LIETUVOS 
AMBASADORIUS 
Kalbėjosi Elvyra Vadopalienė 

— Praėjo daug iau kaip pu
sė metų, kai J ū s esate amba
sador iumi Vašingtone. Ta 
proga norėčiau paklausu, ko
kie y r a J ū s ų sva rbūs pasie-

tarties ir karinio bendradarbia
vimo. Pirmenybės aiškios — kuo 
labiau plėtoti Lietuvos ir JAV 
politinius, karinius, ekonomi
nius ir kultūrinius ryšius. Kaip 

Atrodo, kad ją pavyko sėkmin
gai išspręsti. Per šį pusmeti 
susipažinau su visais JAV val
džios atstovais, kurie tiesiogiai 
rūpinasi Lietuvos reikalais ar 

kimai be i nuveikimai pe r šį tur i ryšių su ja. Užmezgiau ge-
laikotarpį ir kokie planai 
ateičiai? 

— Tai klausimas, į kurį bene 
sunkiausiai būtų atsakyti, net 
labai didelės valstybės am
basadoriui. Juk diplomatinis 
darbas neturi pabaigos — tai 
amžinas procesas. Pirmasis pus
metis man tikrai buvo sunkus, 
ne tik dėl objektyvių, bet ir sub
jektyvių priežasčių. Metodas, 
kuriuo mano pirmtakas amba
sadorius S. Lozoraitis buvo per
keltas į Romą, švelniai tariant, 
nebuvo labai korektiškas. Apie 
tai jau ne kartą esu viešai pa
reiškęs ir ne dėl to, kad kam 
nors įtikčiau (vadovaujantis to
kia logika reikėtų pasvarstytti 
ir apie priešingą atvejį), o todėl, 
kad tikrai taip galvoju. Važiuo
damas į JAV, žinojau, kad teks 
atlaikyti vietinių lietuvių nepa
sitenkinimą dėl šio pakeitimo. 
Antra vertus, taip pat žinojau, 
jog nepriklausomai nuo to, kas 
būtų pakeitęs S. Lozoraitį, tuo
metinėje padėtyje būtų privers
tas pereiti tuos pačius kryžiaus 
kelius, kuriuos teko man išban
dyti. Be to, žinia, kad pasikeitė 
apie 80% ambasados darbuoto
jų, buvo skausmingas procesas, 
tačiau ambasados darbas nesu
stojo nei vienai dienai, nei vie
nai valandai. Gaila, kad, nepai
sant mūsų pastangų, kai kurių 
buvusio štabo narių nepavyko 
išsaugoti Lietuvos diplomatinei 
tarnybai — jie buvo ir yra jai 
labai reikalingi. Vis dėlto dabar 
jau galiu pasidžiaugti, jog pavy
ko suformuoti gerą ir profesio
nalų štabą. Tai veikli bendra
minčių komanda, kurioje šalia 
atvykusiųjų iš Lietuvos dirba ir 
trys JAV lietuviai. 

Kita svarbi veiklos kryptis bu
vo įėjimas į Vašingtono diplo
matinę ir politinę bendruomenę. 

rus ryšius su vietiniu diplo
matiniu korpusu, žodžiu, tapau 
sudėtine Vašingtono diplomati
nio pasaulio dalimi. Supranta
ma, kad be šių pažinčių ir kon
taktų negalėčiau vykdyti savo, 
kaip ambasadoriaus, pareigų. 

Trečią momentą tenka taip 
pat paminėti, kalbant apie šio 
pusmečio rezultatus. Ne paslap
tis, kad ambasadoriaus postas, 
ypač JAV, leidžia man aktyviai 
dalyvauti, formuojant Lietuvos 
užsienio politikos strategiją ir 
taktiką. Tiek prezidentūra, tiek 
URM vadovybė reikalauja iš 
ambasadorių aktyvios pozicijos 
aktualiais Lietuvos užsienio po
litikos klausimais. Teikdamas į 
Vilnių pasiūlymus vienais ar ki
tais klausimais, stengiuosi su
pažindinti Lietuvos vadovybę ir 
su JAV lietuvių pažiūromis. Šia 
proga norėčiau atskirai pami
nėti labai produktyvų pokalbį, 
neseniai PLB iniciatyva įvykusį 
Baltimorėje tarp išeivijos poli
t ikų bei Lietuvos diplomatinės 
tarnybos atstovų. Trikampis: 
Ambasada Vašingtone-JAV lie
tuvių politikai-Vilnius, mano 
galva, yra labai perspektyvus. 
O dėl principinių Lietuvos užsie
nio politikos klausimų, sten
giuosi kiek galima daugiau įta
koti strateginės programos, ku
rią sąlyginai pavadinčiau „Vei
du į Vakarus", įgyvendinimą. 
Jaučiuosi prisidėjęs prie Lietu
vos siekio stoti į NATO paskel
bimo, prisijungimo prie Partne
rystės, vardan taikos projekto, 
Jau seniai raginau atrišti Gor-
dijaus mazgą santykiuose su 
Lenkija. Prieš keletą savaičių, 
pasirašydami Prekybos ir inte
lektualinės apsaugos sutartį, 
pažengėme į priekį ir dvišaliuo
se santykiuose su JAV. Dabar 
vyksta derybos dėl prekybos su-

PENKIASDEŠIMT METŲ KRISTAUS 
TARNYBOJE 

Kun. Jonas Savukynas, MIC, 
šiemet švenčia kunigystės 
auksinį jubiliejų. Jis gimęs 1911 
m. gruodžio 6 d. Pittstone, Pa. 
Baigęs aukštesniąją Jenkins 
Township mokyklą, dvejus 
metus studijavo Marianapolio 
kolegijoje, paskui Baltimorės, 
MD kunigų seminarijoje ir 
teologiją užbaigė Marijonų 
seminarijoje, Clarendon Hills, 
IL. Kunigystės šventinimus 
suteikė Čikagos arkivyskupas 
kardinolas Samuelis Stritch 
1944 m. rugpjūčio 13 d. 

Pirmieji kunigo pareigų dar
bai prasidėjo toje pačioje 
seminarijoje, Clarendon Hills, 
IL, su paskyrimu būti klierikų 
prefektu ir namo ekonomu. Kai 
pirmasis Joliet vyskupas Mar
tin McNamara paprašė mari
jonų, kad jie sudarytų šeimų, 
gyvenančių Darian apylinkėje 
sąrašą, tai kun. J. Savukynas 
buvo paskirtas Darian naujos 
parapijos (Our Lady of Peace) 
administratorium. Nė metams 
neužsibaigus, 1950 m. rugsėjo 
mėn, buvo paskirtas Plano, IL, 
Švč. Mergelės Marijos parapijos 
klebonu. Čia tas pareigas jis ėjo 
10 metų. Kitas paskyrimas 
buvo į Vilniaus Aušros Vartų 
parapiją Čikagoje, kur išbuvo 
klebonu gana ilgai. Visi jo 
kunigiško gyvenimo darbai 
buvo pastoraciniai vienoje ar 
kitoje marijonų administruo
jamoje parapijoje. Galiausiai jis 
sugrįžo vėl į P lano ka ip 
rezidentas — altarista 1981 m., 
kur jo rūpesčiu buvo pastatyta 
parapinė mokykla, seselėms 
vienuolinis namas ir Oswego 
mieste parapijos salė. 

Kun. J. Savukynas 50 metų 
kunigystes jubiliejų švęs du kar-

šiemet neteks — tai kainuotų 
apie 200,000 dolerių, o Lietuva 
tokių pinigų neturi. Lauksime 
geresnių metų. 

Guodžiamės mintimi, kad in-
tik čia ir glūdi Lietuvos saugu- vesticijos į ambasados pastatą, 
mo garantijos. 

Apibendrindamas šį pusmetį, 
stengiuosi ne tiek galvoti apie 
pasiekimus, kiek analizuoti 
savo klaidas, kurių, deja, nie
kam nepavyksta išvengti. 

— Gal galėtumėte paais-

tas pats, kas investicijos į Lie
tuvos ekonomiką. Pastato vertė 
kyla, Lietuvos turtas didėja. Pa
vydime tiems, kurie dirbs čia po 
mūsų — jiems jau neteks įdėti 
tiek jėgų ir pinigų į buities 
sutvarkymą. Antra vertus, in-

kinti, kokios gairės ir kryp- vestuodama tiek lėšų į pastato 
tys Jums yra duodamos iš sutvarkymą, ambasada negali 
prezidentūros ir Užsienio rei
kalų ministerijos (URM)? 

— Tiek prezidentas A. Bra
zauskas, tiek URM vadovybė 
laikosi principinės nuostatos, 
jog Lietuva tradiciškai buvo ir 
yra vakarietiškos kultūros bei 
orientacijos valstybė, dabar sie
kianti likviduoti 50 metų sovie-

skirti pakankamai pinigų ki
toms savo reikmėms. Pavyz
džiui — transporto priemonių 
įsigyjimui. Šiuo metu turime du 
automobilius ir šiuo požiūriu, 
esame viena iš blogiausiai aprū
pintų Lietuvos ambasadų. Para
doksalu, kad kai kam atrodo, 
kad ir tie du automobiliai — per 
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Kun. Jonas Savukynas, MIC 

tus. Pirmas minėjimas gegužės 
29 d. Pittstone, Pa, kur jis gimė 
ir buvo pakrikštytas Šv. Kazi
miero bažnyčioje. Antrasis 
ruošiamas Plano Švč. Mergelės 
Marijos parapijoje. Padėkos šv. 
Mišios 2 vai. p.p., svečių priėmi
mas mokyklos salėje nuo 3 iki 
5 vai. p.p. Abiejuose minėjimuoe 
dalyvaus iš Kerala Indijos, nuo 
seniai pažįstamas ir laikomas 
jubiliato dideliu draugu, kardi
nolas Antanas Padiyara. 

Jubiliato tėvas žuvo anglių 
kasyklose 1919 m. Tada jis buvo 
tik 6 metų amžiaus, o motina 
mirė 1975 m. Iš penkių brolių 
tik vienas yra gyvaa,o iš trijų 
seserų dar dvi gyvos. Viena jų, 
vardu Ona.mirė pernai metais. 

Jubiliatas visą laiką yra užim
tas darbu ir mėgsta dirbti 
rožinius (rožančius). Per ket
verius metus vien tik Lietuvai 
jų yra padirbęs 1,725. Dabar 
jubiliejaus proga popiežiui 
pasiųs 100 stiprių rožinių, kurių 
šv. Tėvui visada reikia. 

V.R. 

tinės okupacijos padarinius ir daug. Kaip pavyzdį pasakysiu, 
visiškai integruoti į Vakarų Eu- kad gerokai mažesnė už mūsų 
ropos politines, ekonomines ir j Latvijos ambasada Vašingtone 
karines struktūras. Atsižvel- Į turi keturius „Volvo" darbuoto-
giant į grandiozinę JAV reikš- jams, prestižinį automobilį am
inę pasaulio politikoje, jos pozi- basadoriui, „Mersedes" važinėja 
cijos svarbą Lietuvos nepriklau- i r e s t a i - Negalime lygintis net su 
somybei, pagaliau jos vaidmenį Moldovos ambasada. Kalbu tai 
NATO ir Europos reikaluose, ta 
linkme ir gaunu nurodymus 
veiksmingai vystyti dvišalius 
santykius visose srityse. 

— Ar turi t pakankamą šta
bą atlikti Lietuvai reikalin
gas užduotis, ir a r Lietuva 
skiria tam pakankamai lėšų 
ir dėmesio, nes, kaip J ū s pats 
žinote, Vašingtonas yra svar
bus pasaulio politikos cent
ras , kuriame sprendžiamos 
įvairių šalių, taip pat ir Balti
jos, problemos? 

— Neabejotinai ambasadai 
Vašingtone, tarp kitų Lietuvos 
ambasadų, tenka ypatingas 
vaidmuo. Tą gerai suprantame 
mes ir mūsų vadovybė Vilniuje. 
Ambasados kolektyvas buvo su
formuotas iš jaunų, pakanka
mai profesionalių, perspektyvių 
ir politiškai neužsiangažavusių 
žmonių. Vienintelis jų rūpestis 
— kuo profesionalesnis savo dar
bo atlikimas. Esu įsitikinęs, kad 
keletą metų padirbėję Vašingto
no sąlygomis ir įgyję „ameriko
niško patyrimo", šie jauni diplo
matai bus labai naudingi Lietu
vai. Vis dėlto dar keli diploma
tai mums labai reikalingi. Pir
miausia reikėtų konsulo ir vie
no plataus profilio, stipraus ir 
ekonomikos dalykuose, diplo
mato. Ateityje negalėsime ap
sieiti ir be karo atašė. Vilniaus 
rūpinimasis ambasada akivaiz
dus, užtenka tik įžengti į 
pastatą. Nepaisant riboto URM 
biudžeto, per pusę metų pakei
tėme ambasados stogą, visus 
vandentiekio vamzdžius, 
įrengėme naują šildymo krosnį, 
pakeitėme visų šildymo radiato
rių (baterijų) alsuoklius ir vožtu
vus, perstatėme ir remontavo
me vonios kambarius, įdėjome 
naujas grindis prieškambaryje, 
baigiame įvesti centrinę vėsi
nimo sistemą ir t.t. Visi šie dar
bai kainavo daugiau kaip 
100,000 dolerių. Šiemet dar pla
nuojame padaryti įvažiavimą 
automobiliams į ambasados te
ritoriją nuo 16-tos gatvės ir 9 
automobilių stovėjimo aikštelę 
vidiniame kieme, nes žmonės, 
atvykę į ambasadą, neturi kur 
pastatyti savo mašinų. Tuo pa
čiu sutvarkysime ir žalią veją 
kieme. Darbų atlikta, kaip ma
tome, nemažai per pusmetį, bet 
dar daugiau jų laukia — dar yra 
trys lietaus sugadinti kamba
riai ketvirtame aukšte, remon
tuotinas ir visas penktas aukš
tas. Reikia dar aptverti amba
sadą geležine tvora, įtaisant 
vartus. Neatidėliotinai reikia 
įvesti ir priešgaisrinę sistemą 
visame pastate — visi namo per
dengimai mediniai, po truputį 
linksta rūsio lubos, o po jomis 
eina elektros laidai. Menkiau
sias jų nutrūkimas, ir per kelio 
lika minučių medinis namas ga
li išlėkti dūmais. Žinoma, amba
sada yra apdrausdys. Visiškai 
supuvę trečio ir ketvirto aukš 
to langų rėmai, tačiau jų keisti 

ne tam, kad pasiskųsčiau, o tik 
atkreipčiau kai kurių rašytojų 
į laikraščius dėmesį, jog auto
mobilis ambasadoje XX am
žiaus pabaigoje ne prabangos, o 
būtinybės reikalas. 

— Kaip įvertina Jūsų dar
b ą prez. A. Brazauskas i r Už
sienio reikalų ministerija? 

— Kol kas nesame gavę pa
peikimų arba ko nors neįvykdę. 
Žinau, kad nuomonė apie amba
sadą yra gera, ją yra gyrę ir 
amerikiečiai. Esame gavę Lie
tuvos URM padėką už ministro 
Povilo Gylio vizito į JAV orga
nizavimą. 

— Kaip Jums atrodo, kokią 
r o l ę t u r i atl ikti užsienio 
lietuviai Lietuvos valstybės 
a ts ta tyme? 

— Užsienio lietuviai buvo ir 
yra tautos dalis, gyvenanti ir 
veikianti tautos labui užsieny
je. Visa jos lietuviška veikla yra 
nepaprastai svarbi Lietuvai, 
ypač paramos telkimas, politi
nių jėgų rėmimas, Lietuvos rei
kalų paiaikymas JAV valdžios 
ir įstatymdavystės institucijose. 
Visa tai yra daroma ir labai rei
kalinga Lietuvai. Štai kad ir 

LOS ANGELES „SPINDULIO" 
MUZIKINĖ VAIZDAJUOSTĖ VAIKAMS 

„ M M dainuojama" 40 min. vaizdajuostė, profesionalų nufilmuota, 
„spinduliukų" suvaidinta pasieks rinką 1994 m. birželio 5 d. 
Asmenys ar organizacijos paaukoję 100 doi. ar daugiau (galima nurašyti 
nuo mokesčių L.B. 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. Varnas 

4113Tracy Si. 
Los Angolos, CA 90027 

Kasetės kaina 34.95 dol. Užsisakiusiems ir sumokėjusiems iš anksto, 
iki birželio 5 d., tik 29.95 dol. Prie kainos pridėti pašto išlaidas. 3 dol. 
(JAV-ėse), į užsienį — 7 dol. Čekius siųsti: 

Neovislon Productlons 
P.O. Box 74277 

Los Angolos, CA 90004 
Tel.: (213) 387-0461 

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

701. 
702. 
703. 
703a. 

704. 

705. 
706. 

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

Lietuva - Viena 
Alaska - Princess Cruises 

birželio 13-26 d.d. 
liepos 2-17 d.d. 

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

liepos 30 -
rugp. 13 d.d. 

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

Siūlome specialias kslna* Į Delnu/Šokių Šventę Lietuvoje 1994 
Dar turime labai ribotą skaičių vietų sekančiom datom: 

i i Čikagos 
birželio 30 d. 
liepos 3 d 

UNew«rk 
liepos 1 d. 

IsSeattle 
birželio 30 d. 

I i Los Angolos 
birželio 26 d. 

I Čikagą 
liepos 20 d. 

ĮNoerark 
liepos 19, 23 d 
ĮSeattU 
liepos 17 d. 
Į Los) Angelee 
liepos 19 d. 

Galima pasirinkti išvykimo ir grįžimo datas iš aukščiau pasiūlytų. 

Informacijai prašoma kreiptis tel. 708-422-3000. Darbo vai.: pirmd . 
antrd., trečd., ketvird. ir penktd. 9 v.r. - 5 v. p.p. ir šeštd 9 v.r. -1 v. p.p. 
American Travel Service 9439 S. Kedzle Avo., Evergreen Park, 
IL 40442. 

APDRAUDŽIAME 
SVEČIUS IŠ UŽSIENIO! 
Siūlome nelaimingų 
atsitikimų ir sveikatos 
planus. n 
Nelaukite! JHRik 
Apdrauskite savo svečius dar prieš l l ^ f f l U I 
jiems atvykstant į JA \-bes. " " ' 
Kreipkitės į mus telefonu arba laišku. Atsiųsime 
lankstinuką /apdraudos formą. 

Chesapeake Benefits OrqanizMion. Inc. 
170 Jennifer Road • Suite 260 
Annapolis, MD 21401 • USA 

410-8-11 5010 (BaiVAnnp) • 301 970-2256 (DC) 
410-266-7318 FAX 

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. gegužės mėn. 28 d. 

šiuo metu vykstanti svarbi išeivi
jos akcija, paveikti Kongreso at
stovus, kad Baltijos valstybėms 
būtų suteikta 10 mln. dol. pagal
ba Baltijos bataliono, kuris ba
zuosis Lietuvoje, kūrimui. 

Ypač džiugina profesionalų 
parama Lietuvos universite
tams bei JAV lietuvių verslo 
žmonių akty vejimas Lietuvoje. 
Tikiu, kad ir grįžtantys į Lietu
vą JAV lietuviai bus labai nau 
dingi savo Tėvynei. Trumpai 
tariant — užsienio lietuvių vaid
muo Lietuvos valstybės atstaty
mui buvo ir tebėra svarbus, 
reikšmingas veiksnys. 

— Ar esa te jau susipažinęs 
su užsienio lietuvių orga
nizacijų vadais, j ų veiklos 
tikslais be i s iekiau? Ar tu r i t 
minčių, k a i p būtų galima ge
r iau koordinuoti šių organi
zacijų veikią, kad būtų gali
ma efektyviau prisidėti p r i e 
bendro d a r b o Lietuvos nau
dai? 

— Taip, j au pažįstu iš esmės 
daugumą JAV lietuvių organi
zacijų vadovų, taip pat vadovus 
vietose, kuriose lankiausi: Čika
goje, New Yorke, Philadelphijo-

je, Connecticut Bostone. Labai 
geri ir dalykiški santykiai su 
JAV LB valdyba, V. Maciūnu, 
A. Geciu, su ALTo vadovais G. 
Lazausku, J. Valaičiu, dr. J. 
Geniu, su PLB valdyba. Mes da 
ly vaujame ir dalyvausime pasi
tarimuose aktualiais Lietuvos ir 
JAV lietuvių santykių, taip pat 
ir Užsienio pol i t ikos klmiaimaia, 
kuriuos kviečia R. Česonis, taip 
pat su lietuvių organizacijų 
ekonominės veiklos ir kultūros 
skyriais. Pats einu visur — 
kviestas, a r nekviestas. Gavau 
net pastabų, kad einu į diskusi
jas Čikagoje, bet juk geriau 
pačiam pamatyti ir išgirsti, ką 
ir kaip tautiečiai kalba, negu 
išgirst i t i k pe rpasako tus 
dalykus. 

Kaip Lietuvos ambasadorius 
aš nesiekiu koordinuoti ar va
dovauti lietuvių organizacijų 
darbui — aš siekiu bendradar
biauti, kad, pažindami vieni 
kitus, nedarytume tų pačių dar
bų, nes jėgos nėra per didelės. 
Dėl to ryšiai su lietuvių organi
zacijomis ambasadai yra labai 
svarbūs. 

(Bus daugiau) 

A.tA. 
JUZEFAI NORKAITIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos dukroms 
DANUTEI ir IRENAI GELEŽIENEI ir jos vyrui 
JULIUI, anūkei DIANAI KELAUSKIENEI su vyru 
ANTANU, proanūkams DALIAI ir ANDRIUI ir ki
tiems giminėms Lietuvoje. 

Lietuvių Miškininkų sąjunga išeivijoje 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
BRONEI BALIENEI 

mirus, gilią užuojautą ILONAI BALYTEI LAUČIE
NEI reiškia 

Hanau lietuvių gimnazijos draugės: 
Jūra Didžbalytė Orillion 
Onutė Račiūnaitė Buinevičienė 
Meilutė Taupulionytė Kusak 
Irena Diamentytė Mickūnienė 
Judita Junkerytė Mauersberger 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

miesto 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL H O M E 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA A VE. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

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

LACK * SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MAROUETTE PARK 2533 W 71st STREET 
CICERO 5940 W. 35 St. 

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO k SUBURBS 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
i 

N e g a u s u s „ D r a u g o " ren
g in ių komitetas, susirinkęs į 
pasitarimą gegužės 25 d., aptarė 
rengiamos „Mažosios tautinių 
šokių" šventės reikalus. Komi
teto nariai pasidžiaugė tautinių 
šokių mokytojų ir šokėjų noru 
bei pastangomis tokiu būdu 
paremti , .Draugą". Šventė 
įvyks birželio 19 d., 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre, Čikagoje. Tas 
sekmadienis yra Tėvo diena. Tai 
bus tikrai prasminga popiete 
t ė v e l i a m s kartu su savo 
jaunimu pasidžiaugti tautinių 
šokių menu. Jaunimo centro 
salė visiems įprasta ir lengvai 
pasiekiama. Komitetas nutarė 
po renginio visus atsilankiusius 
pavaišinti JC kavinėje. Bilietai 
jau platinami „Draugo" admi
nistracijoje ir J. Vaznelio preky
boje. Šventės renginio komi
t e t a s v i sus kv ieč ia į šią 
pavasario šventę. 

LKVS-gos R a m o v ė s Čika
g o s skyriaus narių susirinki
mas įvyks birželio 5 d., sekma
dienį, 12 vai. po pietų Jaunimo 
centre. Kviečiame visus sky
riaus narius susirinkime daly
vauti, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. 

Sekmadienį, birželio 5 d., 12 
vai. d., Pasaulio lietuvių centro 
Bočių menėje savo įspūdžius 
apie darbą Lietuvoje papasakos 
Gintautas Saulis, Gediminas 
Bliudžius, Algirdas Marchertas 
ir Viktoras Naudžius. Visus 
maloniai kviečia pasiklausyti 
„Saulutė", Lietuvos našlaičių 
globos būrelis. 

Tik trumpas pr iminimas . 
Atminimų dienos (Memorial 
Day), kuri bus ateinantį pirma
dienį, gegužės 30 d., proga 
„Draugo" redakcija, spaustuvė 
ir administracija nedirba. Dien
raštis išeis tik trečiadienį, bir
želio 1 d., bet „Draugo" įstaigos 
dirbs gegužės 31 d. 

x Birželio m ė n . pamaldos 
ir šv. Mišios šeštadienį, birželio 
4 d. 6 vai . v a k a r o Tėvų Jėzui
tų koplyčioje. Kviečia Židinys. 

(sk) 

x Lietuvių D a i l ė s muzie
juje, Lemont, atidaromos dvi 
parodos: dail. R. Čiurlionio — 
tapybos ir fotomenininko A. 
Macijausko - „Lietuvos tur
gūs". Atidarymas šeštadienį, 
Dirželio 4 d. 7:30 v.v. Kviečia 

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
n ė s e Kapų puošimo dieną — 
pirmadienį, gegužės 30 d., 10:30 
vai. ryto šv. Mišios bus auko
jamos prie kapinių administ
racijos pastato. Šv. Mišias 
koncelebruos kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, ir kun. Jonas 
Kuzinskas. šių kapinių direkto
rius ir Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas. Tuoj po Mi
šių visi kviečiami vykti prie 
Steigėjų paminklo, kur trum
pomis iškilmėmis bus pagerbti 
visi šiose kapinėse palaidoti, o 
taip pat visi mirusieji ir už 
laisvę kovoje žuvusieji lietu
viai,-ės. Iškilmes praves Kapų 
sklypų savininkų dr-jos pirm. 
St. Valinskas. Šių kapinių 
direktorius kun. Jonas Kuzins
kas vadovaus maldoms, žodį 
tars Bendruomenes pasauliečių 
k-to pirm. Algis Regis, bus padė
tas vainikas, įžiebta prisimi-

DRAUGO FONDO DERLIAUS 
BELAUKIANT 

VI. Jakubėno vardo kvartetas dainuoja komp. Vlado Jakubėno gimimo sukakties minėjime Čikagoje 
gegužės 15 d. Iš kairės: Algimantas Barmškis, Linas Sprindys, Aldona Buntinaitė ir Dalia 
Eidukaitė-Fanelli. 

Nuotr. Zigmo Degučio 

Muzikas Darius Pol ikait is , 
„Dainavos" ansamblio vadovas 
ir dirigentas, yra „Mažosios 
taut inių šokių š v e n t ė s " 
muzikinės dalies koordina
torius. Savo brangų laiką ir 

nimo liepsna — žvakė, sugiedota talentą jis mielai aukoja dien-
,.Marija. Marija" ir Lietuvos 
himnas. Po to — individualus 
kapų lankymas. Visi kviečiami 
da lyvaut i ir pr is iminimu 
pagerbti mirusius. 

me: 
(sk) 

Advokatė LIMA ALTĄ 
Imigracija T civilinės bylos 

875 La Piaya St 
San Francisco. CA 94121 

Ta). 415-221-4S05 

Del teisinių patarimų 
Ilhnois ir Florida valstijose 

kreipkitės > advokatą 
BRYAN R. BAGDADY, P.C 
25 Sorthwes» Pt. Blvd., Suite 550 

Eik Grove Village. II. 60007 
(708) 290-0033 Fax (708) 364~*603 

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

Tel. (1-312). 770-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-M66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

Chicago, IL 60629 
Te l . 1-312-776-8700 

Kriminalinė Teisė 

Vyresniųjų l ietuvių centre 
— „Seklyčioje" — birželio 1 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, „Lietu
vos Vaikų vilt ies" reikalų 
vedėja Jūratė Budrienė papa
sakos savo įspūdžius iš antrosios 
kelionės Lietuvon. Po to bus 
bendri pietūs. Visi kviečiami, 
visi laukiami — atvykite. 

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

(sk) 

x LITUANICA C & C INC. 
pigiai ir patikimai siunčia siun
tinius ir didesnius krovinius į 
Lietuvą. Perveda pinigus dole
riais. Amerikietiško maisto 
rinkinys 42 sv. — $69. Litu-
an ica C & C, Inc., 6607 S. Pu-
laski Rd. , Chicago, IL 80629. 
Tel . 1-312-585-8700. 

(sk.) 

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

(sk) 

x Berniukas 16 m., Klaipė
dos muzikos konservatorijos mo
kinys, norėtų susirašinėti su 
tokio amžiaus berniuku ar mer
gaite iš Chicagos. Rašyti: An
t a n a s Zakarauskas , Puodžių 
g-vė 3-9, K l a i p ė d a 5800, 
Lithuania. 

(sk) 

x Optical Studio , 2620 W. 
71st St., Chicago , IL 60629, 
tel. 312-778-6786. Kreiptis į Al 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p. - 5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r. - 6 v.v., šeštd. 10 
v.r. -1 v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta . 

(sk) 

raščio ..Draugo' gerovei, nes 
supranta lietuviško dienraščio 
svarbą ir jo išlaikymo reika
lingumą. Reikia tikėtis, kad ir 
visa lietuviškoji visuomenė 
birželio 19 d., 3 vai. po pietų, 
jaus pareigą gausiai susirinkti 
į Jaunimo centro didžiąją salę, 
ją kupinai pripildyti ir tuo 
parodyti savo rūpestį vienin
teliu dar likusiu mums dien
raščiu - „Draugu". 

M e l r o s e P a r k L i e t u v o s 
Dukterų draugijos skyrius ren
gia gegužinę šeštadienį, birželio 
4 d.. 1 vai. pp. pas Juditą 
Juknerytę-Mauersberger (907 
Hersch Ave, Melrose Park, IL). 
Kviečiame visus dalyvauti . 
Blogam orui esant, piknikas bus 
viduje, todėl nereikia pabūgti 
lietaus. 

x Irena Kumpienė iš Flo
ridos rašo: ,,Siunčiu čekį $150 
našlaičio globai. Šį čekį gavau 
iš kolumbietės Amanda P a 
t ino , kuri buvo sujaudinta 
sužinojusi apie sunkią Lietuvos 
našlaičių padėtį". „Lietuvos 
našlaičių globos" komitetas 
dėkoja. Komiteto adresas: 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Žinias i š Vilniaus per
duoda satelitas SCOLA, CH3, 
Indianos universitetas, Bloo-
mington. IN. Užsisakykite, jei 
norite susipažinti su Lietuva. 
Video kaina $20. R. Alminas , 
P.O. Box 8253, Woodr idge 
Station, IN 47407. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų še imų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, teL (312) 586-6959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

SĖKMINGAI BAIGĖ 
MOKSLĄ 

Andria Bakanaitė, Algio ir 
Vilijos Bakanų duktė, baigė St. 
Xavier universitetą, įsigydama 
diplomą iš matematikos ir švie
timo srities. Visus ketverius 
metus buvo garbės sąrašuose, 
priklausė dramos būreliui, taip 
pat dirbo universiteto raštinėje. 
Atliekamu metu ji pagelbėdavo 
ruoštis matematikos pamokoms 
ne t ik studentams, bet ir aukš
tesniųjų mokyklų mokiniams, 
kurie pas ją specialiai ateidavo. 

Andria yra lankiusi Kristi
jono Donelaičio lit. mokyklą, 
turėjo tarnybą Water Depart
ment įstaigoje, o ateityje tikisi 
gaut i gimnazijos mokytojos 
tarnybą, nes jai labai patinka 
dirbti su moksleiviais. 

Sėkmingo mokslo metų bai
g i m o proga močiutė Dana 
D o m a r k i e n ė , į ver t indama 
d u k r a i t ė s gerą mokymąs i , 
padovanojo kelionę į Lietuvą. 

V A S A R A I A R T Ė J A N T 
ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 

P A R A P I J O J E 

Andria Bakanaitė . 

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

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

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

(sk) 

x I i g o a draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel . 1-312-623-9191. 

(sk) 

• Kur lengviaus ia pašniukš
tinėti po svetimus laiškus? 
„Drauge". 

x SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. I. Naujokienė. „Sagil V , 
6814 W. 87 S t , Burbank, I L 
60459, tel. 7085984)685. 

(sk) 

x DĖMESIO VTDEO A P A 
RATŲ SAVININKAI! Nore 
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos P AL sisu a- ^ į amerikie 
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVTDEO S u 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą m e s 
perrašome viso pasaulio video ir C h i c a g o , 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVTDEO, 3633 S. AR* 
CHER A V E . , CHICAGO, I L 
60608. Tel. 312-927-9091. S a v . 
Petras Bernotas . 

(sk) 

x A L P I N E M A N O R B A N -
Q U E T S , I n c . p a t o g i a u s i a 
lietuviška salė pietvakarių prie
miesčiuose. Nuomojame bet ko
kiai progai. Kreipkitės: 8230 
C a a s Ave. , Dar ien , IL 60661, 
t e l . 708-964-4154. Sav . J . V. 
Liutikai . 

(sk) 

x Pr ieš užs i sakydami pa
m i n k l ą , a p l a n k y k i t e S t . 
Cas imir Memorialą, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r ink imą: m a t y s i t e grani to 
spalvą, dydį ir t.t. 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
l ija ir Vi l imas Nelsonai . Tel . 
312-2334335. 

(sk) 

Sekminės Čikagoje šiltos, 
saulėtos, gamta jau pasipuošusi 
pavasariu: gėlės žydi, medžiai 
žali, o žolė žalia kaip kilimas. 
Žmonės renkasi į Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčią, 
į Sumą. Koks susirinkusių spal- j 
vingumas. Atėjus pavasariui, 
jau žmonės dėvi įvairias spal
vas. 

Per šias šv. Mišias tikintieji 
girdėjo kleb. kun. Jono Kuzins-
ko gražiai tai dienai pritaikytą 
pamokslą, kaip Šventoji Dvasia 
mus apdovanoja ir nurodo 
mums kelią. Šv. Mišių metu gie
dojo parapijos choras. Pro 
atidarytus langus ir duris jų 
balsai tikriausiai nuskambėjo 
tolyn ir per parką, pasipuošusį 
pavasario dovanomis. 

Choras mažai laiko skiria 
poilsiui. Nors vasara čia pat ir 
šilti orai jau apsupa Čikagą, 
choras, kartu su darbščiu diri
gentu Antanu Linu, ruošiasi ne 
vienam įvykiui. Sekmadienį, 
gegužės 29 d. kartu su sol. 
Audrone Gaižiūniene giedos per 
Sumą, minint prez. Antano 
Smetonos 120-ties metų gimimo 
ir 50-ties metų mirties sukaktį. 
Birželio 12 d. choras giedos per 
šv. Mišias, minint birželio 
išvežtuosius ir tautos genocidą. 

Choro veiklos kalendoriuje 
atsiranda ir linksmų progų. 
Birželio 18 d. choras praturtins 
Reginos Plenytės vestuves. Jos 
tėvel is Aleksandras Plėnys 
daug aukoja savo laiko ir darbo 
parapijos labui. 

Parapijos mokyklos mokiniai 
jau greitai pradės vasaros ato
stogas. Birželio 5 d. 27 mokiniai 
baigs parapijos mokyklą, gau
dami savo atestatus per 12:15 
vai. p.p. šv. Mišias. Šiais metais 
Čikagos arkivyskupija švenčia 
savo 150 metų sukaktį. Parapi
ja taip pat prisidės prie tos 
sukakties minėjimo. Daugiau 
žinių apie tai bus suteikta 
vėliau. 

MPV 

„Ką pasėsi, tą ir pjausi" — 
sako lietuviška patarlė. Der
liaus gausumas priklauso nuo 
augimo aplinkybių, bet labiau
siai nuo sėjos gausumo, jos 
kiekio. 

Finansinis derlius vienintelio 
už Lietuvos ribų dienraščio 
„Draugo" išlaikymui gaunamas 
iš prenumeratų, skelbimų ir 
geradarių aukų jau daug metų 
nebepadengia dienraščio lei
dimo išlaidų. Nors tėvai mari
jonai nėra tiesiogiai dienraščio 
„Draugo" leidėjai, tačiau jų 
iždas ne kartą gausiai padengė 
tikrųjų „Draugo" leidėjų — 
Lithuanian Catholic Press 
Society lėšų stoką, kad išlaiky
tų dienraščio tęstinumą. 

Pagalbinė finansinė sėja toli
mesniam dienraščio „Draugo" 
leidimo išlaikymui buvo pra
dėta 1993 m. lapkričio 12 d., Illi
nois valstijoje inkorporuojant 
Draugas Foundation, INC., kaip 
ne pelno siekiančią finansinę 
instituciją su nariais ir rėmė
jais. Draugas Foundation — 
Draugo fondas pagal inkorpora
vimo dokumentus ir nuostatus 
(Bylaws) yra savarankiška, tik 
Draugo fondo nariams priklau-

j santi, finansinė institucija, dedi
kuota dienraščio „Praugo" 
leidimui paremti. Visuotinis 
metinis fondo narių su važia 
vimas, jų balsai (vienas balsas 
nuo 200 dolerių įnašo) ir jais iš
rinkta 9 fondo direktorių tary
ba atlieka visus fondo spren-

Č i k a g o s m i e s t o m e r a s 
Richard M. Daley perspėja mies
to gyventojus pasisaugoti 
sukčių, kurie sakosi esą Water 
Department darbininkai ir mė
gina tuo būdu patekti į neat
sargių žmonių namus. Neseniai 
pasitaikė, kad keli vyresnio 
amžiaus namų savininkai buvo 
apvogti kaip tik tokių sukčių. 
Visi Vandens biuro tarnautojai 
turi specialius dokumentus ir 
žmonės turi pareikalauti 
įrodymų, kad tai tikrai tas pats 
asmuo (dokumentai yra su foto
grafijomis). Be dokumentų joks 
svet imas žmogus į namus 
neturėtų būti įleidžiamas, o 
savininkas turėtų nedelsiant 
pranešti policijai, kad kažkas 
mėgino įsiveržti į jo butą. Water 
Dept. viršininkas John R. 
Bolden tvirtina, kad jo dar
bininkai turi teisę prieiti tik 
prie vandentiekio vamzdžių 
rūsyje, o taip pat skaičiukų, kad 
galėtų patikrinti, kiek reikės 
mokėti už vandenį. I kitas namo 
vietas jiems draudžiama įeiti, 
nebent savininkas iš anksto yra 
susitaręs su įstaigomis ir jos 
siunčia darbininką. Jokiu būdu 
negalima darbininkams mokėti 
už bet kokį atliktą darbą. Visi 
mokėjimai siunčiami tik į įstai
gą. Atsiradus klausimų, galima 
paskambinti Water Dept. tel. 
312-744-7004 savaitės dienomis 
tarp 8:30 vai. r. ir 4:30 vai. p.p., 
o kitu laiku - WATER-11. 

x „ P e n s i n i n k o " žurna lą , 
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 

IL 80626. Prenu 
merata metams JAV-bėse $15, 
Kanadoje ir Europoje nuo š .m. 
k o v o 1 d. — $25. Išeina vieną Onute UU (kairėje) ir Audra Prialgauskaite skaito rašinius Lietuvoa istonjoa 
kartą į mėnesį. Tai vertinga tema getfuiea 15 d įvykusiose Pedagoginio lit. instituto mokslo metų bai-
dovana įvairiomis progomis. * i m o i*kilmėse. 

(gfc) Nuotr. Jono Tanulalėio 

džiamuosius reikalus. Direkto
rių taryba nustato fondo veiklos 
gaires, ji modifikuoja ir priima 
ar keičia fondo nuostatus, 
atsižvelgdama į fondo narių 
visuotinio suvažiavimo nuta
rimus bei pageidavimus. Direk
torių taryba kontroliuoja visas 
Draugo fondo lėšas, jų telkimo 
procesą, lėšų administravimą. 
Direktorių taryba išrenka savo 
pirmininką, paskiria fondo 
valdybos pirmininką, sekre
torių, iždininką, tvirtina valdy
bos pirmininko pakviestus kitus 
valdybos narius vienų ar dvejų 
metų kadencijai, tvirtina kitas 
fondui reikalingas komisijas ar 
pareigūnus. Fondo kontrolės 
komisiją išrenka metinis narių 
suvažiavimas. Fondo valdyba 
vykdo narių metinio suvažia
vimo ir direktorių tarybos 
nutarimus bei pavestus darbus. 

Draugo fondo nariais kvie
čiami visi lietuviai ir nelie
tuviai, kuriems svarbus lietuvy
bės bei lietuviškos spaudos išlai
kymas. Laukiami ir mecenatai 
bei kiti fondai. 

Draugo fondo kapitalo metinis 
uždarbis — pelnas bus perduo
damas „Draugo" iždui. Pagrin
dinis Draugo fondo kapitalas 
nedalinamas. Sustojant „Drau
go" leidimui dėl lėšų stokos, 
kidimo tęstinumui gali būti 
panaudotas Draugo fondo 
pagrindinis kapitalas fondo 
direktorių tarybos dviejų 
trečdalių daugumos nutarimu. 
Likvidaciniu Draugo fondo 
atveju, jo lėšos perduodamos tik 
l ietuviškai , kr ikšč ioniškai 
organizacijai,turinČiai tokį pat 
statusą [IRS 501 (c) (3)J, kaip ir 
Draugo fondas. 

Organizacinė Draugo fondo 
struktūra yra visuomeniška ir 
kartu savarankiška. Tik fondui 
reikia žymiai daugiau narių, 
daugiau įnašų ir testamentinių 
palikimų, kad greičiau priar
tėtų prie milijono dolerių. Jo 
sutelkimas yra būtinas, visiems 
prisidedant, stojant nariais su 
keliais balsais, ar rėmėjais su 
mažesnėmis sumomis. Mili
joninio kapitalo investavimo pa
jamos galės padėti sėkmingam 
tolimesniam „Draugo" leidi
mui. Tam derliui jau dabar 
nepagailėkime sėklos. 

Fondo iždininkas 

Cicero ALTo skyriaus 

PAREIŠKIMAS 

Pasaul io L ie tuv ių Bend
ruomenės (PLB) valdybos ir 
Lietuvos Istorijos Instituto (LII) 
išleistas „Lietuvos kovų ir kan
čių istorijos" (LKKDI tomas yra 
tik NKVD/KGB dokumentų 
rinkinys. Pateikti dokumentai 
neatspindi nei Maskvos satrapų 
įvykdyto žiauraus l ietuvių 
tautos naikinimo, nei žmonių 
patirtų baisių dvasinių ir fizinių 
pergyvenimų. Šis leidinys nu
vertina tautos kovą prie bolše
vikinės Rusijos okupaciją, pri
dengia okupanto įvykdytą geno
cidą ir tautai padarytą neatper
kamą skriaudą. Knyga tik 
klaidina skaitytojus ir istorikus, 
tuo pasitarnaudama Maskvos 
imperialistiniams tikslams. 

Labai skaudu, kad LKKI lei
dimo pradininkas, rašydamas 
„Pasaulio lietuvyje", klaidina 
visuomenę, įvertindamas šią 
knygą kaip tikrai vertingą PLB 
ir LII darbą. 

Todėl siūlome: 1. šios knygos 
platinimą sustabdyti ir nevers
ti jos į kitas kalbas; 2. pavesti 
LKKI rašyti politiniai ir tau
tiniai patikimiems mokslo žmo
nėms, ir tautžudystės liudyto
jams Lietuvoje ir užsienyje; 3. 
Lietuvių fondo paskirtus 10,000 
dol. LKKI leidimui grąžinti į 
Lietuvių fondą. 

Cicero ALTo skyriaus vardu; 
Stasys D u b a u s k a s , pirmi
ninkas, Zuzana Juškevičienė, 
Viktoras Motuais, Boleslovas 
Novickis. 


