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JAV Baltieji Rūmai surengė
konferenciją Baltijos
saugumo klausimais
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Vilnių*, birteho 13 d. (AGEP)
— Lietuvos diplomatai tęsia
konsultacijas su aukštais JAV
pareigūnais, siekdami nelikti
nuotolyje nuo derybų proceso
dėl įprastinės ginkluotės sutar
ties Europoje pakeitimo.
Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Alfonsas Eidintas
pirmadieni susitiko ir, grei
čiausiai, artimiausiu metu dar
kartą susitiks su Valstybės
departamento sekretoriaus pa
vaduotoja ginklų kontrolei ir
tarptautiniams saugumo klau
simams Lynn Davis, kuri yra
pagrindinė JAV derybininke dėl
šios sutarties peržiūrėjimo.
Ambasadorius koresponden
tui sakė susitikime pabrėžęs
Lietuvos pageidavimą ateityje
dalyvauti konsultacijose. Pasak
A. Eidinto, susitikime buvo
paaiškinta apie vadinamąjį
„slaptąjį susitarimą", kuris
kelia bene daugiausia susirū
pinimo Baltijos šalyse. L. Davis
paaiškino, kad jame kalbama
apie techninius dalykus ir ga
rantavo, kad jis visiškai nelie
čia Baltijos šalių interesų.
Smulkiau apie technine sutar
ties puse Baltuos šalių am
basadoriai buvo supažindinti
trečiadieni po pietų JAV Nacio
nalinio saugumo taryboje.
Pabrėžas Baltijos šalių, ypač
Estijos ir Latvijos susirūpinimą
dėl galimos didesnės Rusijos
kariuomenės koncentracijos jų
pasienyje, ambasadorius A.
Eidintas sakė, kad apskritai
sutartis yra vertinama tei

giamai. „Visiškai blogai būtų,
jeigu nebūtų to susitarimo ir
būtų galima laikyti tiek gink
luotės, kiek ateina į galvą",
pastebėjo ambasadorius.
Paklaustas apie kai kurių
Baltijos politikų nuomone, kad
leidus Rusijai laikyti pasienyje
daugiau ginkluotės, sumažėjęs
Baltijos saugumas turėtų būti
kompensuojamas, ambasado
rius sakė, jog ir apie tai buvo
kalbėta su JAV Valstybės sek
retoriaus pavaduotoja. „Di
džiausia kompensacija būtų na
rystė NATO", sakė ambasado
rius, kartu sutikės, kad tai kol
kas sunkiai pasiekiamas užda
vinys. Pasak jo, kompensacija
gali būti labai įvairi — politinė,
ekonominė, karinė, didesnis
bendradarbiavimo išplėtimas,
kad Lietuva būtų įtraukta į pro-
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Šį mavaitgai) ir Lietuvoje, ir užsienio lietuvių telk. niuose minimoe žiauriųjų birželio trėmimų
metinės. Gerbdami tuos, kurie iškentėję tremti sugrįžo, prisimename ir tuos, kurių kapai liko
Sibiro miškuose ir taigose. Raimundo Urbakavičiaiiis nuotraukoje, 1988 m. Sibiro Igarkos lietuvių
kapinėse, iškėlus Lietuvos trispalvę buvo prisimintos ir pagerbtos trėmimų aukos.

P. Gylys ragina
ambasadorius nepolitikuoti
ir piktinasi finansiniais
pažeidimais

padengs tuos pinigus", vylėsi
Ambasadorius pastebėjo, kad
ministras, užsiminės apie „kom
pasirašant sutartį, Baltijos
petentingas institucijas", jei
valstybių apskritai nebuvo.
pinigai nebūtų grąžinti.
„Kadangi pasikeitus situacijai,
Ambasadorius R. Rajeckas šių
daromi pakeitimai žemėlapyje,
metų pradžioje išvyko iš Lon
ginkluotės išdėstyme, turėtų bū
dono ypač triukšmingai, prieš
ti atsižvelgiama į mūsų norą
tai apkaltinęs amoralumu tuo
Vilnius, birželio 13 (AGEP) - sako ministras.
būti proceso dalyviais", pabrėžė Užsienio reikalų ministras Po Tuo tarpu, dviejų atšauktųjų metinį vyriausybės vadovą
ambasadorius Adolfas Eidintas. vilas Gylys perspėjo šalies diplo ambasadorių Londone ir Gene
Adolfą Šleževičių.
Diplomatas sakė kad, nepai matus „vengti politizavimo" ir voje būstinėse atliktas finan
Nesklandumai lydėjo ir Nuo
sant teigiamų sutarties dalykų, pagrasino sankcijomis už finan s i n i s patikrinimas, kurio latinės misijos Jungtinėms Tau
yra ir kritikuotinų, į kuriuos sinius pažeidimus kai kuriose medžiaga gali būti perduota toms Genevos skyriaus vadovo
teisėsaugai įv^Mnti.
politikai atkreipia dėmesį. ambasadose.
Narcizo Prielaidos atšaukimą.
„Vašingtone daugėja šios sutar
Ambasadoje Londone revizija Jis skundėsi nebuvęs tinkamai
Kai kurių ambasadorių atšau
ties kritikų, įskaitant ir Kon kimą iš Vakarų sostinių šiemet aptiko „finansinių nesklan informuotas apie šią procedūrą,
greso narius. Manau, kad dar lydėjo smarkūs žodiniai susirė dumų", kuriuos likviduoti pir o URM revizija teigia radusi ne
kurį laiką ji bus politinių dis mimai, kuriuose vyravo politi miausia siūloma buvusiam am tvarkos jo įstaigoje.
kusijų objektu", korespondentui niai motyvai. Atšaukiamieji basadoriui Raimundui Rajec
Revizoriai Kijeve dabar tiria
sakė A. Eidintas.
kaltino Vilnių politiniu susi kui. P. Gylys sako, kad jį galimą ambasados ryšį su Uk
ambasadoriaus rainoje pasirodžiusiais fikty
dorojimu ir diplomatijos taisyk nustebino
lių nepaisymu. Tačiau, kaip sprendimas apsidrausti Lon viais neva Lietuvos diplomati
spaudos konferencijoje ketvirta done sveikata valstybės sąs nių atstovų dokumentais.
dienį teigė ministras P. Gylys, kaita, praėjus beveik mėnesiui
Pernai didelis skandalas dėl
problemų sukėlė ne techniniai po pranešimo apie jo atšaukimą. lėšų pasisavinimo kilo ambasa
atšaukimo tvarkos pažeidimai, „Manau, ambasadorius pripažins doje Maskvoje, dėl kurio iškelta
„Mums buvo užtikrinta politinė o įprastos diplomatų rotacijos padaręs finansinę klaidą ir ir tiriama baudžiamoji byla.
parama ir simpatijos, bet p o l i t i z a v i m a s . „Kai kurie
paaiškinta, kad dėl techninių atšaukiamieji ambasadoriai ne
kliūčių pakvietimas nebeįma rasdavo jėgų priimti atšaukimą
nomas", sakė aukštas Lietuvos korektiškai, buvo didelis noras
Užsienio reikalų ministerijos tapti politiniu kankiniu, tai
Vilnius, birželio 10 d. (AGEP) maciją centriniam bankui apie
sudarydavo triukšmingą foną",
(URM) pareigūnas.
— Pirmadienį, po beveik pusės įsipareigojimų pakeitimus, pa
Ministerija pastarosiomis die
metų pertraukos Litimpeks skolų išdavimą ir grąžinimą,
nomis diplomatiniais k«w»lyįę
bankas atnaujino pilnutinę taip pat apie turimą likvidžių
Hillary Rodham
dėjo dideles pastangas, kad Lie
veiklą. Praėjusią savaitę Lie aktyvų likutį.
tuvos atstovai galėtų dalyvauti
tuvos Banko valdyba atšaukė
Clinton
nesilankys
Gegužės 30 d. Litimpeks ban
forume, nagrinėjančiame proce
1995 m. gruodžio 21 d. nutarimą ko akcininkai išsirinko naują
Lietuvoje
są, kuriame Lietuva aktyviai
„Dėl poveikio priemonių taiky tarybą, kuri birželio 7 d. pa
dalyvauja. „Esame padrąsinti,
Vašingtonas, birželio 14 d. - mo akcinei bendrovei Litimpeks skyrė naują šešių narių valdy
kad mūsų prašymas susilaukė
Nors buvo tikėtasi, kad Hillary Bankas", kuriuo visa banko bą. Joje liko tik du senosios
daugumos šalių palaikymo. Ta
Rodham Clinton, tarp liepos 1 veikla buvo uždrausta.
valdybos nariai. Bankas netru
čiau apgailestaujame, kad prak
Nuo birželio 10 d. Litimpeks kus didins akcinį kapitalą nuo
ir 11 d. besilankydama Europo
tiniai dalykai užgožia poli
je, apsilankys ir Lietuvoje, bankas gali atlikti visas ope 39.5 milijonų iki 45 milijonų
tinius", sakė diplomatas.
žinios nepasitvirtino. Dabar racijas, įskaitant paskolų tei litų. Į Litimpeks banką iki
Florencijoje vykstančios kon žinoma, kad JAV prezidento kimą bei indėlių priėmimą. Ta šiol sugrįžo maždaug trečdalis
ferencijos rengėjai aiškina žmona planuoja apsilankyti Ru čiau, kaip sakė vėl banko val buvusių klientų.
kvietė i ją šalis, kurios dalyvavo munijoje, Lenkijoje, Čekų Res dytoju išrinktas Gintautas Prei
panašioje konferencijoje Lon publikoje, Slovakijoje, Vengri dys, iš pradžių teikti paskolų
done pernai gruodžio mėnesį. joje, Estijoje ir Suomijoje, kur bankas neskubės ir visas laisvas
Litimpeks banko
Pasak Lietuvos URM atstovų, pasibaigs jos kelionė po Europą. lėšas investuos i vyriausybės
ateities planai
Lietuvai ir tuomet nebuvo
vertybinius popierius.
atsiųstas kvietimas, aiškinant
Oras
Vilnius, birželio 10 d. (Elta) Laisvai disponuoti savo indė
„techninėmis kliūtimis", nors
Litimpeks
banko vadovybės ar
liais
banko
klientai
galės
nuo
Lietuvoje
jau tuomet buvusioje Jugosla
liepos 1 d., tačiau su daugeliu jų timiausi planai — dar šiemet
vijoje buvo tarnavę trys taikos
Vilnius, birželio 13 d. (AGEP) sudarytos sutartys dėl laipsniš likviduoti veiklos sustabdymo
palaikytojų būriai.
— Visą savaite oras buvo puikus ko lėšų „atšaldymo". G. Preidys padarinius, o už 1997 m. akci
Lietuvos atstovai jaučia turį ir saulėtas. Tik ketvirtadienį į tikisi jog indėlininkai nepuls iš ninkams mokėti dividendus",
tvirtą teise dalyvauti įvertinant Lietuvą ėmė slinkti oro atmaina karto atsiiminėti pinigų.
sakė banko tarybos pirmininkas
taikos įvedimo buvusioje Jugos iš Atlanto. Dieną oras sušyla iki
Banko valdybos pirmininko Vincas Babilius spaudos konfe
lavijoje procesą. Lietuva jau yra
18-20 laipsnių Celsijaus (65-68 pavaduotojas Zenonas Grigošai- rencijoje pirmadienį. Anot jo,
pasiuntusi keturis taikos palai
P). Naktį numatoma galima tis korespondentui sakė, jog antros krizės banke nebus, nes
kytojų būrius į buvusią Jugosla
šalna. Pučia gan stiprus ir pirmadienį padėtis banke nor „bomba du kartus į tą pačią
viją ir ruošiasi rugsėjo mėnesį
nemalonus vėjas, nešantis lietų. mali. Seštadieri valdyba nu duobę nekrenta".
siųsti 145 kareivių kuopą. Ba
statė indėlių priėmimo sąlygas,
Beje, pirmadienį Litimpeks
landžio mėnesį Bosnijoje žuvo
kurios šiomis dienomis bus bankui sukako lygiai penkeri
biavimo
Organizacijos
civilinėje
tsikos misiją vykdės lietuvis
karininkas. Be to, trečiadienį į taikos misijoje Bosnijoje, o vy paskelbtos spaudoje. Vidutinės metai. Nuo birželio 10 d.
buvusią Jugoslaviją išvyko de riausybė skyrė lėšų Bosnijos at indėlių palūkanos Litimpeks Litimpeks atkuria savo veiklą,
vykdydamas riziką ribojančias
vynių Lietuvos policininkų bū statymui. „Lietuvos dalyvavi banke bus apie 10%.
mas
Daytono
susitarimo
įgyven
nuostatas. Birželio 4 d. banko
Iki
atskiro
Lietuvos
Banko
rys, Lietuvos atstovas jau dirba
Europos Saugumo ir Bendradar- dinime negali būti nepastebė nurodymo, Litimpeks bankas kapitalas siekė 27.2 milijonus
tas", konstatuoja Vilnius.
kasdien privalė? teikti infor litų. Pasak banko valdybos pir-

Lietuvai nepavyko dalyvauti
Bosnijos taikos įgyvendinimo
konferencijoje
Vilnius, birželio 13 d. (AGEP)
— Ketvirtadienį 45 valstybės ir
15 tarptautinių organizacijų su
sirinko Florencijoje į konfe
renciją, kurioje bus įvertintos
taikos įvedimo operacijos Bosni
joje ir Herzegovinoje. Tačiau
Baltįjos šalys, skirtingai nei
kitos Dayton sutarties įgyvendi
nimo proceso dalyvės, nėra pa
kviestos į konferenciją, kurią
rengia Europos Sąjungai dabar
pirmininkaujanti Italija.
Vilniaus diplomatai neslepia
nusivylimo, kad Lietuva nebuvo
pakviesta į tarptautine konfe
renciją taikos įvedimo buvusio
je Jugoslavijoje klausimais.

Lietuva pasiuntė 9
policininkus |
buvusią Jugoslaviją
VSiitas, birželio 12 d. (AGEP)
— Devyni Lietuvos policininkai
trečiadienį išvyko tarptautinėn
taikos m isijon buvusioje Jugos
lavijoje. Vyriausybės nutarimas
dėl Lietuvos pareigūnų pasiun
timo į Bosniją "* Herzegoviną
bei Rytų Slavonįją tarnybon
Jungtinių Tautų specialiųjų po
licijos pajėgų būryje padarytas
trečiadieni.
I buvusią Jugoslaviją skren
dantys policijos karininkai nėra
tarnybos naujokai ir visi kalba
anf1'*^*' Jų misįją truks iki
kitų metų sausio 15 dienos.
Vilniaus diplomatų nuomone,
i i i vyriausybes sprendimas dar
kartą įrodo, kad Lietuve vykdo
savo įsipareigojimus tarptau
tinei bendrijai ir yra patikima
partnerė.
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Litimpeks bankas atnaujino
veiklą

Vašingtonas, birželio 12 d.
(JBANC) - Daugiau, kaip 6 0
Amerikos pabaltiečių birželio 6
d. dalyvavo JAV Baltųjų Rūmų
surengtoje informacinėje sesijoje
Baltijos šalių klausimais. Ši
konferencija buvo surengta
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių
Komiteto (JBANC) prašymu,
pažymint šios organizacijos
35-ąjį jubiliejų.
Konferencijoje taip pat daly
vavo Nacionalinio Saugumo ta
rybos (NSD direktorius Vidurio
ir Rytų Europos reikalams Daniel Fried, NST direktorė Gy
nybos politikos ir ginklų kont
rolės reikalams Anne Witkowsky, NSC vyr. direktorius Gyny
bos politikai ir ginklų kontrolei
Robert Bell, Baltųjų Rūmų biu
ro ryšininkė su visuomene Marilyn DiGiacobbe, ir JAV Vals
tybės departamento Šiaurės ir
Baltijos reikalų biuro direktorė
Carol Van Voorst. Kalbėtojai
aptarė tris pagrindines sritis:
NATO plėtimo, „Partnerystės
vardan taikos" ir Baltijos sau
gumo.
Buvo kalbama apie svarbą Vi
durio ir Rytų Europos valstybes
integruoti į Vakarų struktūras.
JAV turės aktyvų vaidmenį,
prižiūrint, kad Vakarų insti
tucijos būtų atviros Baltijos
šalims, ir padedant joms pagal
jų pačių vertybines sistemas.
Integravimąsi į Vakarus skati
na ir NATO — Europos saugu
mo pagrindas. NATO bus ple
čiamas, kiekvieną šalį priimant
kai ji atitinka narystės kri
terijus, paliekant atviras duris
visoms šalims, kurios yra pra
šiusios narystės.
Kalbėtojai sakė, kad NATO
plėtimo veiklos ranka yra

„Partnerystė vardan taikos",
kurioje narystės pasiprašiusios
šalys bendrai su NATO šalimis
vykdo karines pratybas. Balti
jos šalys vykdys pratybas su
JAV pajėgomis šią vasarą „Baltie Challenge" pratybose Lat
vijoje. Baltijos šalių taikos
palaikytojų batalionas BALTBAT dirba Šiaurės šalių taikos
palaikytojų sudėtyje Bosnijoje.
JAV Administracijos 1997 m.
biudžeto Varšuvos Sutarties Ini
ciatyvos programai, kuri teikia
lėšas „Partnerystei vardan tai
kos", skiriama 2.25 milijonai
dolerių kiekvienai šaliai. Tai
padidinta suma nuo 1996 m.,
kai tam tikslui buvo skiriama
1.75 milijono kiekvienai šaliai.
Pasak kalbėtojų, JAV Admi
nistracija veda pokalbius su
Rusija, nepaaukodama Europos
saugumo, demokratijos skatini
mo Rusijoje dėlei. JAV Adminis
tracija informavo, kad išgavo
apribojimus Rusijos šarvuočių
skaičiui, kurie bus dislokuoti
Pskovo srityje Estijos ir Latvi
jos pasienyje pagal įprastinės
Ginkluotės Europoje sutartį.
Rusai iš viso nenorėjo ginklų
apribojimų ir norėjo, kad jų
skaičius būtų padidintas nuo
dabar leidžiamų 180. Atsiliep
dama j tai NATO siūlė leisti
dislokuoti tik 400 šarvuočių, o
JAV, siekdama, kad iš viso liktų
sutartis, susiderėjo, kad bus lei
džiama Rusijai toje srityje lai
kyti 600 šarvuočių. Anot kalbė
tojų, į p r a s t i n ė s ginkluotės
Europoje sutartis yra būtinas
elementas Europos saugumo
sistemoje.
Po konferencijos Baltuosiuose
Rūmuose JBANC surengė priė
mimą Lietuvos Ambasadoje.

V. Landsbergis dalyvauja
konferencijoje apie galimą
komunizmo sugrįžimą
Vilnius, birželio 12 d. (AGEP)
— Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis skaitys prane
šimą trečiadienį Paryžiuje pra
sidedančioje konferencijoje
„Komunistų grįžimas: Pirmieji
rezultatai". Paryžiaus Klubo
surengtoje konferencijoje taip
pat dalyvaus Lenkijos senato
rius Zbignevv Romaszewski,
Baltarusijos Liaudies Fronto
viceprezidentas Vincuk Večerko,
Vokietijos,
Italijos,
Prancūzijos bei kitų š a l i ų
atstovai, pranešė L i e t u v o s
Seimo opozicijos atstovė spaudai.
Po konferencijos V. Land
sbergis ketina susitikti su
Prancūzijos bei k i t ų š a l i ų
žurnalistais ir kalbėti jiems apie
neseniai JAV bei Rusijos pa
siektą susitarimą keisti Sutartį
dėl įprastinės ginkluotės Euro
poje. Tai leistų Rusijai sutelkti
Baltįjos šalių pasienyje daugiau

sunkiosios ginkluotės, nei nu
matyta dabar galiojančioje su
tartyje.
Prieš išvykdamas. V. Lands
bergis sakė ketinąs užsiminti,
kad jei Rusijai bus leista su
telkti 600 šarvuočių Pskovo sri
tyje Baltijos pasienyje. Vakarai
turėtų suteikti Baltijos valsty
bėms 600 prieštankinių raketų
Konferencijos rengėjų Pary
žiaus Klubo prezidentas yra
žinomas rusų disidentas Vladimir Bukovski. Asociacijos veik
loje dalyvauja žinomi visuome
nės veikėjai — Tarptautinio Pen
klubo generalinis sekretorius
Jean Blot, politologe Francoise
Thom ir kiti.
Iš Paryžiaus V. Landsbergis
ketina vykti į Londoną, kur
šeštadienį dalyvaus Lietuvos
Gedulo ir Vilties dienos —
trėmimų iš Lietuvos pradžios
56-ųjų metiniu minėjime

mininko Gintauto Preidžio, pen
kių mėnesių pajamos gerokai
didesnės negu planuoti 2 mili
jonai litų. Daugiausia jų gauta
iš palūkanų už paskolas bei lais
vas lėšas investavus į vyriausy
bės vertybinius popierius.
V. Babilius pripažino, kad
bankas teikdavo per daug rizi
kingas paskolas, todėl dabar bus
stiprinama tarnyba, kuri dirbs
su klientais prieš teikdama
jiems kreditus. „Rizika turi būti
protinga", pirmadienį teigė Li
timpeks banko tarybos pir
mininkas.

KALENDORIUS
Birželio 15 d.: Nekalčiausioji
Marijos Širdies švente Vitas.
Jolanta. Tanvilas. Berga'le. Lie
tuvos Gedulo ir Vilties diena.
1940 m. Sovietu Sąjunga oku
puoja Lietuvą.
Birželio 16 d.: V ienuoliktas
eilinis sekmadienis. Julita. Be
nas, Tolminas, Jūra. Tėvo die
na
B i r ž e l i o 17 d.: Adolfas.
Laura, Daugantas. Liudgaile
B i r ž e l i o 18 d.: Morkus.
Marcelinas. Arnulfas. Marira,
Tolvandas, Vaiva.
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Daumanto-Dielininkaičio jaunučių jaunių kuopos Čikagoje III būrelis. Iš k.: sėdi — Mikalčius,
susirinkome ir su svečiu Valeri
Dainius Kunčas. Antanas Petkus, Julius Gylys, Jonukas Domanskis. P a u l i u s Lieponis, Kęstutis
jum Gražuliu pakalbėjome apie
Daugirdas ir Andrius Ragas. Stovi — Mikalčius, Paulius Elvikis. Matas Čyvas. Darius Jutz;.
mirtį ir visus mums rūpimus
Bielskus ir vadovas Pranas Pranckeviėius.
klausimus. Iš širdies dėkojame
p. Valerijui, kuris taip atvirai su
MALONUS
mumis kalbėjosi apie jo sunkią
SUSITIKIMAS
ligą ir artėjančią mirtį. Giliai
sujaudinti susirinkimą baigėme
Bendravimas su kai kuriais
melsdamiesi už Valerijų Gražulį
Klegėdami rinkomės į paskai žmonėmis palieka labai malo
Ateitininkų Šeimos šventė Leir kitus sergančius.
monte įvyko sekmadienį, gegu tų salę. Jaunimas susėdo pir n i u s prisiminimus ir progai
Pavasarį mūsų veikla kiek žės 19 dieną. Tai buvo tikrai muose suoluose. Vėliavos išsi p a s i t a i k i u s , norisi vėl juos
pakriko. Nors buvo sušaukti dar ypatinga diena. Saitas, vėjuotas rikiavo kairėje pusėje. Invo- s u t i k t i .
trys susirinkimai ir organiza ir dažnai lietingas oras nežadėjo kaciją perskaitė prel. J. PrunsŠiuo atveju, laikinai Čikagon
vome išvyką į rekolekcijas pas nieko gero ir tą sekmadienį, bet kis. Visiems sugiedojus posmelį - Lemontan iš Putnamo atvyku
„Marija, Marija" (gegužės mėn. si aplankyti savo mamytę, se
kun. Edį į Torontą, tik du įvyko kitaip negu tikėtasi.
Marijos
garbei įaunučių vadovė selė Margarita aplankė ir mus.
kuopos nariai pasirodė susirin
Rytą 9 vai. Mišioms į Pal. J .
kimuose ir t i k vienas mokslei Matulaičio misijos bažnyčią dr. Ona Daugirdienė pradėjo šią Ji čia darbavosi beveik 4 metus.
vis u ž s i r e g i s t r a v o išvykai. gausiai rinkosi žmonės su jau Ateitininkų Šeimos šventę. J i K a i p ir visos seselės, pas m u s
Tačiau žadame birželio 21 d. niausiu jaunimu. Kelios pirmų pasidžiaugė, kad ši jos vadovau besidarbuojančios, ji stengėsi
dalyvauti k u n . Putrimo Wasa- jų suolų eilės, pažymėtos „re jama jaunių kuopa y r a stipri ir kiekvienam padėti, patarnauti.
goje ruošiamuose kurseliuose ir zervuota", užėmė 6-12 metų auganti. Štai ir šiandien 12 Ses. Margarita susigyveno ypač
atnaujinti pažintis su Kanados mergaitės ir berniukai. Domi naujų narių yra pasiruošę duoti su PLC gyventojais ir Pal. Jur
moksleiviais ateitininkais. Ti navo mergaitės. Mišioms prasi įžodžius. Per paskutinius metus gio Matulaičio misijos nariais.
kimės, k a d ateinančiais veiklos dėjus, auką prie altoriaus at kuopa turėjo 8 susirinkimus ir
Agutė Tiškuvienė susitarė su
metais iki pat j ų pabaigos galė nešė tie patys jaunuoliai, va vieną pokylį „ Ž i b u r ė l i o " PLC gyventojais ir suruošė susi
sime entuziastingai dalyvauti dovaujami dr. Onos Daugir mokyklėlės veiklai paremti. Be tikimo pusryčius su ses. Marga
visuose susirinkimuose. Pasi dienės. Po to, visi išsirikiavo to buvo daromos grupinės praty r i t a . Birželio 4 d po 8 vai. šv.
kairėje altoriaus pusėje, už bos ir paskaitos. Kuopoje yra 81 Mišių Palaiminto Jurgio Matu
ryžkime t a i padaryti!
kurio
stovėjo 5 vėliavos. Gražu narys. Dr. Ona Daugirdienė laičio misijoje, kun. Algirdas
Dėkojame Birutei Bublienei
buvo
matyti
išsirikiavusį jauni pranešė, k a d dėl šeimyninių Paliokas,SJ, seselė Palmyra,
mus šiais veiklos metais taip
mą,
kuris
išbuvo
t e n per visą reikalų toliau kuopai vadovauti ses. Margarita, ses. Stasė, Cent
nuoširdžiai globojusiai ir su
negalėsianti ir vadovybę per
Šis ištisus metus tęsėsis pro maniusiai praktiškai įgyven konsekraciją. J ų ten buvo arti duodanti seserims: Dainei Na- ro gyventojai ir kiti svečiai su
jektas, kurio vykdyme dalyvavo dinti visus ateitininkiškus prin 60. Trys mažiausios (gal 5-6 m.) rutytei-Quin ir Rasai Naruty- sirinko į PLC svetainę pusryčių.
pasekė vyresniuosius, nusineš
visi kuopos nariai ir jų šeimos, cipus.
Pusryčių iniciatorė pakvietė
damos ir meškutį, kuriam rodė tei-KasniūniOei.
S
v
e
i
k
i
n
a
m
e
visus
kuopos
buvo sėkmingas, nes jautėme,
k u n . A. Palioką sukalbėti mal
Po to kalbėjo Ateitininkų na dą ir ragino stiprintis visų mo
kad dirbame ateitininkų dvasio narius šiais metais sėkmingai ir aiškino ką kunigas darė.
Mišias aukojo kun. A. Palio mų pirmininkė Jadvyga Damu t e r ų suneštais patiekalais i r
je, įgyvendindami mūsų organi baigusius gimnazijas — Mildute
Bublytę, Rasą Janukaityte, Ri kas. Bažnyčia buvo pilna žmo šienė, dėkodama O. Daugirdie saldumynais. Agutė Tiškuvienė
zacijos principus.
Lapkričio mėnesį sušaukėme mą ir Liną Polteraičius. Norė nių. Prie vargonų muz. F . Stro- nei už rūpestingą kuopos orga paskaitė keletą susimąstyti ver
bendrą visų Detroito ateitinin tume įteikti jums po mažą dova lia grojo mėgiamiausių giesmių nizavimą. J i pravedė įžodį, čiančių eilėraščių, pasidžiaugė
kų susirinkimą. Pakvietėm dr. nėlę mūsų kuopos prisiminimui. melodijas. Giedojome entuzias kurio metu 12 naujų narių kar ses. Margaritos darbu Lemonte,
Arvydą Žygą pakalbėti apie Lie Linkime j u m s sėkmės studijose tiškai. Pamokslas neilgas, skir tojo priesaikos žodžius ir pabu apgailėjo, kad kiti paskyrimai
tuvos ateitininkus, jų 1995 m. ir įsijungti į studentų atei tas jauniems, buvo įdomus ir su čiavo vėliavą. J. Damušienė pri privertė ją mus palikti. T u o
segė kiekvienam ženklelį ir pačiu linkėjo ištvermės ten, k u r
stovyklas įvairiose Lietuvos vie tininkų veiklą, kad ateinančių augusiems.
metų Šeimos šventėje vėl galė
tovėse.
Po Mišių, išnešus vėliavas, vi įteikė po gėlę. Gėlėmis buvo
riems užkandžiams ir pasižmosas jaunimas ir didelė dalis su apdovanoti ir tėvai bei pasi
Šiame susirinkime dalyvavo tume susitikti.
Vasarą visi planuojame vykti augusių, patraukėm į Ateitinin darbąvę vyresnieji nariai. Gra nėjimui parke, nes oras buvo
sendraugiai ir jaunesnieji atei
tininkai. Bandymas buvo labai į moksleivių stovyklą Dainavo kų namus. Išėję iš bažnyčios nu žiausią gyvą gėlę ir papildomą t a m labai palankus. Vaikai,
sėkmingas, nes sendraugiai je ir t e n smagiai ir naudingai stebome pajutę, kad rytą pūtęs gėlių puokštę gavo pareigas k a i p d r u g e l i a i , s k r a i d ė i r
džiaugėsi būdami pakviesti da praleisti laiką su draugais ir vėsus vėjas pasikeitė į švelnų perduodanti vadovė dr. Ona žaisdami krykštavo. Vyresnieji,
dvelkimą, o pasitraukę debesys Daugirdienė.
juos stebėdami, jautėsi jaunes
lyvauti moksleivių susirinkime. vadovais. B u s smagu.
atidengė malonią pavasario sau
O. Domanskienė ir Rasa Kaz ni ir laimingi. Tai buvo t i k r a
Garbė Kristui!
Tai vyresniuosius nuteikė vil
lę. Visų nuotaika pakili.
lauskaitė savo kalbose džiaugė
tingai apie moksleivių pasiry
pavasarinė Ateitininkų Šeimos
Karaliaus Mindaugo
si
jaunimu,
dėkojo
tėvams
(ypač
žimą entuziastingai veikti.
šventė.
Moksleivių kuopa Detroite kitur studijuoti/gyventi) praves
mamoms) už artimą bendradar
J. Žebrauskas
Gruodžio mėnesį suruošėme
Gabija P e t r a u s k i e n ė . Savo biavimą ir kvietė ateityje ne;
adventines rekolekcijas visam
MOKSLEIVIAMS patirtimi dalinsis studentai: mažinti veiklos. Naujoms vado-,
Detroito jaunimui. Rekolekcijas
DR. V. J. VASAITIENĖ
Elena Skrinskaitė, Vaiva Un- vėms linkėjo sėkmės. Sugiedo
vesti pasikvietėm k u n . Edį
DANTŲ GYDYTOJA
STOVYKLĖLĖ
derytė ir Tomas Liačas; visi iš jus Ateitininkų himną buvo
Putrimą iš Toronto. Rekolekcr4817 W. 83 St., Burbank, IL
Toronto.
KANADOJE
išneštos vėliavos.
jos vyko pas mūsų dvasios tėvą
Tai. 708-423-6114
Bus
įdomi
sporto
programa:
kun. Valdą Valdemarą Dievo
Paskui visi susispietė bendPernai ruoštas savaitgalis
Valandos susitarus
Apvaizdos parapijos klebonijoje. m o k s l e i v i a m s / g i m n a z i s t a m s judo/karatė pratybos; tinklinis
Kab. 312-735-4477
Rekolekcijos buvo labai prasm Kretingos Pranciškonų stovyk ant smėlio prie vandens ir lais
EVEROREEN PARK X-RAY
Raz. 70S 244-0067 arba 7 M - 2 4 4 - 4 M 1
ingos ir sėkmingos. Jose daly lavietėje ,.Kretinga ",Wasagoje, valaikis gamtoje. Virtuvėje
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS
DR. E. DECKYS
vavo net 25 jaunuoliai/ės. Esa labai gerai pasisekė. Toks pat skanų maistą gamins vyriausia
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
9760
S.
Kedzie
me labai dėkingi kun. E. Putri savaitgalis ruošiamas ir šiemet. šeimininkė Angelė AmbrozaiNERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
TI. 7M mmmm
mui už rekolekcijų pravedimą ir Toronto moksleivių ateitininkų tienė (iš Newmarket) ir jos padė
( 4 4 1 t e . PiHaakl Boad
Valandos 9-5 kasdien
Valandos pagal susitarimą
kun. Valdui, kad mus taip nuo Stasio Šalkauskio kuopos glo jėja Žibutė Vaičiūnienė (iš
DR. DANA M. SAUKUS
širdžiai priėmė.
bėjai kun. Edis Putrimas ir Ga Hamiltono).
DR. DOMAS LAPKUS
DANTŲ GYDYTOJA
Savaitgalis vyks birželio 21-24
Vidaus ir plaučių ligos
Lapkričio mėn. Dainavoje vy bija Petrauskienė rūpinasi sa
10442 W. O — R d .
1 0 3 0 0 Weet Ava., Ortand Park
ko „kalakursai'", kuriuose iš vaitgalio organizavimu ir j a u d. Pradžia — penktadienį, 6 vai.
Waatch*ater, H O0153
700-340-0100
mūsų kuopos dalyvavo du moks paruošė programą. Savaitgalio vakaro (su vakariene). Savait
Tai. 700.031-1113
Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius
galio
mokestis
25
dol.
asmeniui;
Valandos pagal susitarimą
leiviai ir kuopos globėja. Po to tema: ,,Pažink save ir savo
vykusiame susirinkime buvo aplinką*' Pašnekesiu/pratybų dviems iš vienos šeimos — 40
DR. ELKMJUS L E U S
UNAS A. SfDRYS, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
įdomu išgirsti, ką jie kursuose temos: „Žvilgsnis į save — aš ir dol. šeimai. Atsivežama savo
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
1 SMS—127 M .
išmoko.
mano santykis su Dievu ir su patalynę.
M M S. H l i u l m i Av*.
Žada
dalyvauti
moksleiviai
iš
CMc*)S)o WM0t>« IC #0418
Gruodžio mėn. Balton, Kana gamta"; „Mano santykis su
Tai. 31S-723-1M4
doje, vyko vienos s a v a i t ė s mano aplinka — kas mane for Toronto, Hamiltono ir Detroito.
7 0 M W. CeMaaa Dr.
414t
W.
OSTO
Ot.
PetM Halam*, 0. 00413
žiemos kursai. Juose dalyvavo muoja"; „Sąžinės vaidmuo"; Kviečiami visi gimnazistai sma
112 7 M - 7 7 M
Tai. 7 M - M 1 - M 1 0
keturi kuopos nariai ir globėja. „įtakos mano gyvenime"; „Ver giai praleisti savaitgalį senų ir
DR.
KINNETM
J.
YERKES
naujų
draugų
tarpe.
Registraci
Kursai buvo nuostabūs, gamta tybių skalės statymas "; „Mano
DR. RAMUNĖ M A C I J A U S K A S
DR. BOS DOKHANCHI
graži, o nauji draugai — kana bendravimas su kitais — drau jas priima kun. Edis Putrimas
DANTŲ GYDYTOJA
Dantų
Gydytojai
0 3 0 0 8 . Pabarta RoaO
diečiai
labai
d r a u g i š k i . gai, simpatijos, draugystės". (416) 533-0621 arba Gabija Pet
Pensininkams nuolaida
Mtohom H M A
4007 W 59 a . CNCMO. IL
Dėkojame MAS CV ir dr. V. Vy Paskutinis pokalbis — „Išėjimas rauskienė (416) 325-5402.
K
a
n
a
d
o
s
Lietuvių
fondui
Ta*.
312-710
H
M
T
a
i
.
(708) 000-2131
gantui už šių nuostabių kursų į gyvenimą". Savo patirtimi
4707 S. OHbart. LaGrange. IL
Valandos pagal susitarimą
dėkojama
už
finansinę
paramą
paliekant
šeimą,
draugus,
pažįs
paruošimą ir pravedimą.
Tai. 7MO02-4407
Sausio mėnesį susirinkome tamą aplinką pasidalins studi moksleivių veiklai. J ų auka fi
D R . V 1 U U 8 MIKAJTtS
K
M
. tat 3104004100
""
nansuos
didžią
dalį
išlaidų
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS
pasimelsti už visus mirusius joms kitur išvykę gyventi stu
Namu M 7 M1-1771
artimuosius. Užprašėme šv. Mi dentai. Pašnekesius ir pratybas moksleivių savaitgalio „Kre
DR. PETRAS ŽUODA
praves k u n . Edis Putrimas, tingoje" š.m. birželio mėn. Parašias už kuopos narės Rasos Janu
Priklauso Palos Community Hospttal
GYDYTOMS IR CHIRURGAS
m o 8dėka
Sirvsr Ooss Hoao«tal
rengėjai įstengia iš
•740 W**t OOM Osreat
kaitytės močiutės sielą, o taip U i m a U n d e r i e n ė i r k i t i . S i m p o Valandos pagal susitarimą
Vai. pfrmd ir katvd. 3 v p p - 6 v. p.p.
pat ir už visus kitus mirusius se ziumą ir pratybas (apie patirti d a l y v i u prašyti p a l y g i n a n t
Tat. (70V) M 7 M M
KrtociMS dfanofnts — susitarus
GabUa
nelius ir gimines. Po i v . Mišių išeinant į gyvenimą/išvykstant **m* mokestį.

Karaliaus Mindaugo mokslei
vių ateitininkų kuopa Detroite
1995/1996 veiklos metais turėjo
12 narių. Kuopos globėja buvo
Birutė Bublienė, o dvasios va
das — Dievo Apvaizdos parapi
jos klebonas kun. Valdas Valde
maras.
Veiklos metus pradėjome
1995 m. spalio mėnesį. Pirma
me susirinkime n u t a r ė m e
įsteigti „Vaikų kioską", kuris
kas šeštadienį veikė lituanis
tinėje mokykloje, o sekmadie
niais — po šv. Mišių Dievo Ap
vaizdos parapijoje. Pardavinė
jome sausainius, saldainius ir
vaikų mėgstamus gėrimus. Pel
ną nutarėme metų pabaigoje
skirti Lietuvos ateitininkams,
padėti neturintiems galimybių
nuvykti stovyklon, k u r galėtų
susipažinti ir įsisavinti ateiti
ninkų ideologiją, taip, kaip mes.
Mums smagu pranešti, kad mi
nėtomis pastangomis sutelkėme
300 dol. pelno, kuriuos per
mūsų globėją Birute Bublienę
dar šį mėnesį perduosime Lietu
vos ateitininkams mokslei
viams.

JAV
Kanadoje ir kitur
Tik stistsitiiinln laida
JAV
Kanadoje ir kitur
Užsakant i Lietuva
(Air cargo)
Tik šeštadienio laida
Užsakant Į utrisnj
oro pastų
Tik šeštadienio laida

ATEITININKŲ ŠEIMOS
ŠVENTĖ LEMONTE

matams M matų 3 i
$06.00 $65.00 $35.00
(US.) $110.00 $60.00 $40.00
$66.00
(U.S.) $60.00

$40.00
$45.00

$100.00
$65.00

$55.00

$30.00
$35.00

$600.00 $250.000
$160.00 $85.00

Vyriausia redaktore Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30, ieitadirniaia
nedirba.
• Redakcija u i skalbimų turini
neatsako. Skelbiam kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ka
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
siunčiant pasilikti kopiją.

Liepos 9-20 d. — Jaunučiai
VASAROS STOVYKLOS
ateitininkai.
DAINAVOJE
Liepos 21-28 d. - Sendrau
Birželio 23-30 d. Lietuvių
giai
ateitininkai.
Fronto bičiuliai.
Liepos 28 • rugpjūčio 4 d . Heritage (angliškai kalbančio
jai bus skirta darbuotis.
Ses. Margarita padėkojo už su jaunimo).
DALIA E. CEPELE, D.D.S.
ruoštus pusryčius ir pabendra
DANTŲ GYDYTOJA
vimą bei visiems geradariams,
7*11 W. 171a*
kuriuos jai teko sutikti čia
TsnaST "ark, H. M477
besidarbuojant. J i taip p a t
(7M)*14-M71
Valandos pagal susitarimą
papasakojo apie tuos keletą
mėnesių praleistų Lietuvoje ir
DR. JANINA JAKSEVIČIUS
apie seselių t e n pastatytus
JOKSA
namus, kuriuose vyksta konfe
•4410.
rencijos, susirinkimai, pamal
K M . (1-312) M2-0221
dos.
Valandos susitarus
Kun. Algirdo Palioko,SJ, su
kalbėta padėkos malda užbaiDR. DAUA JODWAUS
DANTŲ GYDYTOJA
gėm maloniai praleistą rytą.
M M ssMJMO A**)., *ta. M 1
Ačiū rengėjoms.
(skersai gatves nuo
Karolina Kubilienė
Good Samaritan ligonines)
VIDAS T. KORSIKA, D.D.S.
OUIM

vaje issniaisn is

*as**^wvs»

vasftm*

•srvssavs^aa^ras^arasi

su Chsftaa R. OMO, O.D.0.
209 0. CaMaat R*.
Ka*. (210) 920-1032
Valandos pagal susitarimą
I C . D R C K I R , DO0.P.C.
4*47 W. 1 M Ot., O M Lawn, H.
Pirmas apyl su Nortftw**t*rn un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai,
(kalbėti angliškai) t*

DR. A. B. OLEVtCKAS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AMŲ UGOS

t H U T t l . (7M) 4S3-*1*1
Ptrmd. 3 v p.p - 7 v.v., antra 12:30 - 3 v.p.p,
trsed. irfdaryta, katvd f - 3 v. p p
I 9 v.r. - 12 » p.p

D*. K. A. JUČAS
OOOSIIGŲ SPECIALISTAS
GYDO 000S AUGLIUS. ŽAIZDAS m
IŠSIPLĖTUSIAS KCvJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGUA

DR. JOVITA KERŠUS
3315VV 55thSt. Chicago. IL
T*L (312) 470-2112
9S2S S 79th Av* . Hickory Hilrs.
Tat (700) 000-0101
Valandos pagal susitarimą

\s4^s^aW^0

Kastfan 1 iki 7 v.v.
Išskyrus tra* . s*s*d 12 Hu 4 vai. p.p.

DR. PŪRAS V.
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
•

r*, — m Į

a. mi

saasasa wwn i reasssern HSSSPSVI
Skausmo gydymo specialistai
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SUPRASTI, KĄ GAVOME
Kartais Šv. Raštas, ypač Naujasis Testamentas, kviečia mus
į misiją visam pasauliui, kartais
kviečia mus atkreipti dėmesį į
save pačius, į savo seimą ar
giminę. Abiejų reikia, kad žmo
gus būtų sveikas. Jei norime
turėti gerus ryšius su žmonėmis
— tiek su savo žmona ar vyru,
tiek savo darbovietėse, tiek vi
suomeniniame gyvenime — tu
rime būti susitaikę su savimi
pačiais. Šį sekmadienį Mišių
skaitiniai kviečia Izraelio tautą,
Jėzaus mokinius ir mus pa
galvoti, ką reiškia būti Dievo iš
sirinktąja tauta. Skaitinių pa
grindinis dėmesys nėra tiems, pas
kuriuos mokiniai yra siunčiami, o
jiems patiems, rašo kun. Carroll
Stuhlmueller komentaruose šio
sekmadienio Mišių skaitiniams.
Evangelija pagal Matą (Mt
9:36 • 10:8) duoda toną Jėzaus
žodžiais, siunčiant mokinius:
„Nenuklyskite pas pagonis ir
neužsukite į samariečių mies
tus. Verčiau lankykite pražu
vusias Izraelio namų avis". Bet
girdėdami šiuos žodžius turime
nepamiršti, kad tos pačios evan
gelijos pabaigoje Jėzaus pasku
tinis žodis savo mokiniams
buvo: „Eikite ir padarykite ma
no mokiniais visų tautų žmo
nes".

toja įsakymą: „Gydykite ligonius, prikelkite mirusius,
nuvalykite raupsuotuosius, išvarinėkite demonus". Atkur
damas Dievo išsirinktąją tautą,
Jėzus pirmuosius savo pasiun
tinius išsiuntė kurti Dievo ka
ralystę jų pačių namuose pir
miausia rūpindamasis jų fizine
gerove, sveikata.
Ir pirmajame skaitinyje iš
Išėjimo knygos (Iš 19:2-6),
Dievas primena savo tautai,
kaip kurdamas savąją tautą,
pirmiausia jis ją išvedė iš ver
govės Egipte: „Jūs matėte, ką
padariau egiptiečiams, kaip
nešiau jus erelio sparnais ir pas
save jus atsivedžiau" (prel.A.
Rubšio naujas vertimas). Die
vas atsiveda Izraelį ne prie Sina
jaus kalno, bet „pas save". Kaip
Dievas veda, kviečia šią tautą
pas save vėliau rašoma ir pra
našuose: Jeremijo 2:2, Ozėjo
2:16X14) ir Izaijo 40-55 sky
riuose. Bet čia, Dievo išsirink
tosios tautos gyvenimo pra
džioje, jautriausiai išsakomas
Dievo ryšys su savąja tauta:
„Jei paklusite mano balsui ir
laikysitės mano sandoros, jūs
būsite mano nuosavybė, bran
gesnė man už visas kitas tautas.
Iš tikrųjų man priklauso visa
žemė, bet jūs būsite man kuni
giška karalyste ir šventa tauta"
Nors Jėzus buvo ir Dievas,
(prel. Rubšio vertimas).
savo žemiškoje misijoje jis turėjo
prisitaikyti prie to, kas žmo
Iš tiesų tik tuomet, kai jau
giškai įmanoma. Nors Jėzus patys patyrėme Dievo asmeniš
dažnai kalbėjo apie savo vi ką meilę mums ir rūpestį mu
suotinę misiją ir savo mokymuo mis ir kai mūsų dvasia nuri
se perdavė apaštalams princi musi — kai džiaugiamės, jaus
pus, pagal kuriuos jie eis į visas dami jo buvimą mumyse, tik
tautas, jo pagrindinis rūpestis tuomet galime apsiimti misiją
buvo, kad Dievo pažadai išsipil kitiems žmonėms. Tik tuomet
dytų savo iŠ8irinktajai tautai — galėsime turėti nuoširdžius,
Jėzūs ėjo ir pas muitininkus ir gerus santykius su žmonėmis ir
nusidėjėles, laužė tradicijas, būsime pasiruošę vykdyti Jė
pagal kurias raupsotieji ir zaus užduotą misiją, nešant
luošieji buvo išskirti iš visuo gerąją Dievo karalystės žinią:
menės — neliečiami, gydė per „Dovanai gavote, dovanai ir
šabą (šeštadienį, kai buvo drau duokite".
džiama dirbti). Bet net ir ši ri
Kai jaučiame Dievo apdovano
bota Jėzaus misija tik savo tautai jimų gausumą savyje, tik tuo
erzino daugelį žmonių, ypač met galime laisvai dalintis. Kai
aukštuosius religinius vadus. baimingai saugome tą truputį,
Pažvelgęs į Izraelio tautą, Jė kurį turime, negalime tuo nei
zus matė, kad jai trūko stiprios, laisvai, džiaugsmingai dalintis
nesavanaudiškos vadovybės, — linkstame į savanaudiškumą.
kad jie buvo „suvargę ir apleisti,
Šv. Paulius (Rom 5:6-11)
lyg avys be piemens", todėl, laiške Romos tikintiesiems
„matydamas minias, Jėzus gai išsako Jėzaus aukos brangumą
lėjosi žmonių". Tokiose aplinky mums, kurie esame jos neverti,
bėse jis pasišaukė dvylika mo padarytą, kai mes „tebebuvome
kinių ir suteikė jiems galią nusidėjėliai". Sakydamas, kad
išvarinėti netyrąsias dvasias, buvome nusidėjėliai (bet nebe
gydyti ligas. Ir Tuomet Mato same), Šv. Paulius turi galvoje
evangelijoje išvardijami visi Krikštą, kuriuo mūsų visos nuo
dvylika. Ir kai juos išsiunčia dėmės nuplaunamos Jėzaus
skelbti „pražuvusioms Izraelio mirties krauju. Mūsų nuodėmės
namų avims", kad prisiartino atleidžiamos ne dėl to, kad mes
dangaus karalystė, vėl pakar- kaip nors jas atsiperkame, o
Jėzaus krauju laimėto mūsų
. sutaikinimu su Dievu. Jei su
• Anykščiai. Gegužės 3 4 d.
voksime jo meilės gilumą
poilsio namuose „Šilelis" vyko
mums, galėsime tęsti jo misiją
Lietuvos Kolpingo draugijos šei
ir kitiems.
mų atstovų saviugdos semina
ras.
Aldona
Zailakaitė

ARTIMOJI ANGLIJA

Sveikiname

Bindokienė

tėvelius
tarpe, nes, sakykime, šiame že
myne tarp tėvo ir motinos
vaidmens šeimoje tokio didelio
skirtumo nematyti. Ir tai labai
sveikintinas reiškinys.

Tik jaunoji karta gali atstatyti šviesia Lietuvos ateiti Panevėžio „Grandinėlės" šokėjai ir vadovai,
kurie atvyksta dalyvauti X tautinių šokių šventėje Čikagoje

PAKELKIME TAUTĄ IŠ NUOSMUKIO
Žvelgdami į dabartinę Lietu
vos ir jos gyventojų ekonominę,
finansinę, teisinę, socialinę,
dvasinę ir moralinę būklę, pir
miausia susipažinkime su nese
niai žurnalistams pateiktais
Statistikos departamento duo
menimis apie valstybės ekono
minę ir socialinę raidą 1995 me
tais. Pagal šią statistiką, bend
rojo vidinio produkto augimas
per šiuos metus, lyginant su
1994 m., buvo beveik nulinis:
užaugo tik apie 0.1%. Infliacija
siekė 35.7%. Maisto produktai
pabrango 40.8%. Gyvenamojo
ploto, kurio ir energijos kainos
padidėjo 41.6%. Bedarbių skai
čius Lietuvoje sudarė apie 12%.
Pernai buvo užregistruota net
13% daugiau piktybinių vėžių,
tuberkuliozės ir kitų infekcinių
ligų negu 1994 metais. Nusi
kalstamumas padidėjo 3.7%. Iš
aiškinta buvo tik apie 40% nu
sikaltimų.
Matėme taip pat, prie ko mū
sų kraštą privedė Lietuvos vals
tybinio banko bei kitų finansi
nių institucijų nekompetentin
gumas ir teisėsaugos abuoju
mas. Tokios veiklos pasekmės —
daugelio bankų bankrotas, ne
užtikrinant saugios kredito
įstaigų egzistencijos, pažei
džiant ir nuskriaudžiant indėli
ninkus.
Finansinių institucijų nesuge
bėjimas ir dabar tebežlugdo gy
ventojų socialinio draudimų
lėšų kaupimą. Statistikos depar
tamento duomenimis, net 370
tūkstančių dirbančiųjų arba ne
moka mokesčių, arba moka tik
ių dalį. Mat akcinėse bendrovė
se bei panašaus tipo įmonėse
vedama dviguba buhalterija.
Oficialioje buhalterijoje nuro
domas žymiai mažesnis darbuo
tojo uždarbis, o pagal slaptosios
buhalterijos knygas faktiškai
dirbančiajam išmokamas dides

E . ŠARŪNAS
nis atlyginimas. Dėl tos priežas
ties ir socialinio draudimo
(„Sodros") biudžetas, mažėjant
įplaukoms* yra neigiamas — de
ficitinis. Todėl ir pensijos ne tik
neužtikrina egzistencinio mini
mumo, bet ir jų išmokėjimas vė
luoja 20 ar daugiau dienų. Ka
dangi finansiniai organai nesu
geba išrinkti valstybei priklau
sančius mokesčius, valstybės
biudžetas neišvengiamai nu
kenčia, negalėdamas įvykdyti
normalų biudžeto paskirstymo
planą.
Pastebimai ir nesulaikomai
didėja į Lietuvą plūstančių ne
legalių imigrantų skaičius. Juos
tenka išlaikyti. Blogai saugo
mos valstybės sienos ir nesu
tvarkomas kontrabandos ant
plūdis taip pat apvagia valsty
bės biudžetą.
Prieš visas šias negeroves ir
prieš vykdomą žmonių skurdi
nimo politiką gal dar ne visiš
kai tvirtai pasisakoma. Tiesa,
Vilniuje prie Seimo rūmų jau
vyko kelios protesto akcijos,
pateikusios valdantiesiems ati
tinkamus reikalavimus. Pensi
ninkų sąjungos „Bočių" Kauno
bendrijos pirm. Marija Garšvienė kreipėsi ir į Katalikų Bažny
čios hierarchus, akcentuodama,
kad tai visų vargstančių žmonių
pagalbos prašymas. Savo kreipi
mesi ji priminė, kad ir šv. Tėvas,
kalbėdamas Šv. Petro bazilikos
aikštėje š.m. kovo 17 d., tikin
tiesiems pabrėžė, jog vien išmal
da bado nepašalinsime. Reikia
politinės ir ekonominės strate
gijos. („Kauno diena", nr. 79,
1996.TV.4).
Liūdna, bet mūsų tėvynėje te
bevyrauja skaldymosi procesai.
Bendros kalbos nesuranda net
ir kai kurios organizacijos, pa

Vos Anglijon atvykęs, Kaulėnas dirbo žemės ūkio
stovykloje. Ten bebūdamas, suprojektavo ir pastatė
lietuvišką paminklą „Geležinis Vilkas". Susipažinęs su
LEONAS VENCKUS
senosios emigracijos veikėju Varkala ir bendradarbiau
damas su M. Šilkaičiu, M. Bajorinu, P. Mašalaičiu bei
40
kitais, įsteigė „Britanijos lietuvį", tapdamas jo pirmuoju
Prie prezidiumo stalo pakvietėme iŠ Škotijos atvyku redaktorium. Gyvendamas Londone, suorganizavo
sius svečius su prel. J. Gutausku ir visuomenininke J. vaidintojų grupę „Vaidyla". Pats piešdavo dekoracijas,
Serafinaite. Dar tuomet mūsų tarpe buvo ir kun. J. grimuodavo artistus ir yra parašęs kelis veikalus („Parti
Steponaitis, kuris taip pat dalyvavo prezidiume.
zanai", „Maharadža"). Artimai dirbo su skautais, ku
Kalbėtoją tam vakarui buvome gavę Algirdą riems taip pat yra parašęs veikaliukų.
Kaulėną. Jis geriau už kitus mokėjo perduoti savo
Algirdas Kaulėnas Londone atgaivino Lietuvos At
kilnias, patriotines mintis gyvu, karštu žodžiu, uždeg gimimo sąjūdį (LAS'ą). Artimai bendradarbiavo su Ona
damas savo klausytojus.
Kairiūkstiene, kuri vėliau persikėlė į Manchesterį, apsi
gyvendama pas Justiną ir Magdaleną Navickus. Bū
Panevėžiečiai, kurie jį pažino iš jaunų dienų, man
damas „Britanijos lietuvio" redaktorium, Alg. Kaulė
pasakojo, kad Algirdas Kaulėnas (tėvo pavardė buvusi
nas stipriai prisidėjo prie mūsų tautiečių pokarinio
Kiaulėnas) jau nuo pat savo jaunystės dienų skyrėsi iš
veikimo. Ugdydamas jų tautinį susipratimą, vis ragino
savo vienmečių. Gimęs 1912 metais, dar mokiniu bū
nenuleisti rankų, bet nuolat kovoti už Lietuvos laisvės
damas, pasižymėjo kaip geras sportininkas ir uolus
atgavimą, į kurį tvirtai tikėjo. Tad nestebėtina, kad
Jaunalietuvis. Anksti pradėjo reikštis kaip gabus meni
gaudavo daug pakvietimų ir dažnai vykdavo į įvairias
ninkas, rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. 1939
lietuvių gyvenvietes su paskaitomis minėjimų progomis.
m. baigas Kauno universitetą ir gavęs teisininko dip
Jo straipsniai buvo mielai skaitomi, vedamieji bei jo
lomą, kaip advokatas dirbęs prokuratūroje, tačiau bolše
paskaitos visus domino.
vikų ir vėliau vokiečių okupacija sudrumstė ir jo
gyvenimą. Karo metu atsidūręs Vokietijoje, 1947 m. su
1958 m. Kaulėnų šeima persikėlė į Čikagą. Čia ne
trukus Algirdas tapo Lietuvos Atgimimo sąjūdžio organo
pirmaisiais vyrų transportais išvyko į Angliją. Žmona
„Laisvoji Lietuva" redaktorium. Čikagoje sutiko daug
ir du vaikai laikinai pasiliko D P lageryje, iš kur vėliau,
iš Anglijos atvykusių lietuvių. Jis kėlė mintį jiems apsi
pačiam Kaulėnui suradus butą Hyde Parko apylinkėje,
jungti, steigiant savo organizaciją, klubą. Ta jo mintis
buvo atvežta į Londoną.

vyzdžiui, šaulės moterys ar
skautai. Susiskaldę net ir poli
tiniai kaliniai bei tremtiniai,
lyg jų nevienytų bendro likimo
kančios, vargas ir skausmas.
Blaškosi ir silpnokai tepasi
reiškia profsąjunginės organi
zacijos, kurios turėtų kurtis
pagal ūkio, įmonių ir kitokių
struktūrų darbo profilį.
Dešiniosios opozicinės partijos
taip pat iki šiol nesudaro koali
cijos ir kartais neranda bendros
kalbos. Koalicija, už kurią
balsuotojai š.m. spalio 20 dieną
galėtų atiduoti savo balsus nau
jo Seimo rinkimuose, būtinai
reikalinga. Kažin kodėl pagrin
dinių dešiniųjų partijų vadovai
vis nenori suprasti, kad Seimo
rinkimuose atitinkamos skal
dančios jėgos kaip tik ir laukia
tokio rinkėjų balsų išsibarsty
mo, kuris ir vėl garantuotų
LDDP partijai laimėjimą.
Dešiniosios partijos turėtų ne
delsiant priimti bendrą šios ko
alicijos Lietuvos gelbėjimo prog
ramą, apimančią politinę, eko
nominę, socialinę, kultūrinę,
dvasinę ir kt. sritis. Su tokia
paruošta programa reikėtų ne
delsiant supažindinti ne tik
pačios Lietuvos žmones, bet ir
visus lietuvius, kur jie bebūtų,
— tremtinius ir išeivius. Šioje
programoje būtina pabrėžti, kad
visi mūsų broliai ir sesės, jų
vaikai, jų patirtos žinios bus
didžiulė parama Lietuvai. Paga
liau turėtų atsibusti ir visi Lie
tuvos rašytojai, intelektualai,
kurių dar tik maža dalis iki šiol
žengia kartu su nuskurdinta
tauta.
Nuo šių minėtu planų įgyven
dinimo ir nuo Lietuvos gyven
tojų sąmoningumo priklausys
ateinančių Seimo rinkimų re
zultatai ir Lietuvos ateitis.
Stenkimės pakelti save ir Lie
tuvą iš nuosmukio.

Gegužės mėnesio pradžioje
visame lietuviškame pasaulyje
mirga užuominos apie Motinos
dienos renginius, motulių pa
gerbimus su programa, vaišė
mis, dovanėlėmis. Šios šventės
Laimingi vaikai, kurie auga
ruošiamos ne dėl to, jog preky abiejų tėvelių — motinos ir tėvo
bininkai jau labai iš anksto įvai — globoje. Kai kuriuose Ameri
riais būdais bando visuomenę kos visuomenės sluoksniuose
įtikinti, kad be gėlių puokštės, siaučia tiesiog epidemija be
be gražios dovanos motina jau tėvių šeimų, kuriose visais bu i
sis neįvertinta ir nemylima. An
tiniais ir emociniais reikalais
tra vertus, tų intensyvių rekla
rūpinasi vien moterys — močiu
mų dėka, amerikiečiai net Kalė
tės, motinos, tetos bei kitos
doms neišperka tiek sveiki
giminaitės. Vaikai, ypač berniu
nimų, kaip Motinos dienai, o
kai, neturėdami tvirto vyriško
gėlių parduotuvėms ši šventė
pavyzdžio, pagal kurį galėtų ug
yra tikra palaima, nes daugiau
dyti savo vyriškosios tapatybes
kaip trečdalis visų metų pelno
gaunamas iš dovaninių puokš sampratą, mėgina pakaitalą
čių bei žydinčių vazonų mo rasti už šeimos ribų, dažnai gau
jose ar nusikaltimais užsi
tinoms.
imančiose grupuotėse. Retai
Niekas per daug neprotes vaikai, augę be rūpestingos tė
tuoja, arba nedrįsta neigiamai vo globos ir kelią į ateitį ro
pasisakyti, prieš tokią suko- dančios rankos, nepaklysta gy
mercintą Motinos dieną, nes venimo vingiuose. Gausiomis
tiki, kad gimdytoja, augintoja, Amerikos jaunimo problemomis
auklėtoja verta bent vienkar besirūpinančios organizacijos
tinės akivaizdžios meilės bei bei įvairios bažnytinės bend
pagarbos apraiškų. Tačiau daug ruomenės jau seniai suprato,
paprasčiau praleidžiama Tėvo kad tėvas šeimoje labai svarbus
diena, šiame krašte švenčiama ir gali padaryti skirtumą, ar
trečiąjį birželio mėnesio sekma vaikas užaugs vertingu vi
dienį (šiemet — birželio 16 d.). suomenės nariu, ar bus jai našta
Nors šventė jau taip pat įsi ir rūpestis.
senėjusi ir verta dėmesio, mes
Tėvo diena Lietuvoje dar
dar visi kažkaip, lyg drovėdamiesi, pasveikiname savo tėvą, neįsipilietino ir nerodo ypatingų
galbūt įteikiame jam simbolinę ženklų, kad artimoje ateityje
dovanėlę ir vėl grįžtame kasdie- bus įrašyta į švenčių sąrašą.
nybėn. Tik su labai mažomis Galbūt mūsų tautai laikas
išimtimis lietuviai ruošia kokį pažvelgti į tėvo rolę kitomis aki
viešą pobūvį ar paminėjimą mis ir suteikti jam lygiagretę
Tėvo dienos proga. Galima susi atsakomybę šeimoje. Pairusių,
daryti įspūdį, kad lietuviškoje neveiksmingų šeimų problema
visuomenėje tėvas laikomas tar šiuo metu yra labai aktuali, tad
si antraeiliu šeimos nariu, svarbu atrasti esamų negerovių
kuriam jokių viešų pagerbimų šaknis ir ieškoti tinkamų spren
ne tik neverta rengti, bet jis tais dimų. Sakoma: šeima yra pa
pagerbimais nesijaus patenkin grindinis tautos gerovės dėmuo.
Kokios bus šeimos, tokia ir viso
tas — juk tai „nevyriška".
krašto ateitis. Jeigu su šiuo tei
Mūsų tautoje nuo seniausių gimu sutinkame, šiandien ne
laikų tėvo autoritetas buvo la galime per daug pozityviai
bai svarbus. Tėvo žodis vaikams žvelgti į savo tėvynės ateitį.
— šventas; tėvo sprendimas —
Iš Lietuvos kartas nuo karto
neatšaukiamas. Nors lietuvių
liaudies kūryboje tėvo vaidmuo ataidi neigiami pasisakymai
buvo apipintas neabejotina apie „supuvusias" Vakarų kul
pagarba ir meile, bet tai tūros apraiškas ir reikalą nuo jų
kažkaip susieta ir su baime: apsaugoti savo tautiečius, ypač
užrūstinti tėvą jau buvo nema jaunimą. Nėra abejonės, kad
žas nusikaltimas, o jo pasekmės šiuose pasisakymuose daug tie
— skaudžios. Jeigu motinos sos, tačiau tėvo vaidmuo vaka
pasireiškė daugiau išviršiniais rietiškoje šeimoje yra įverti
ženklais: švelnumu, apkabini namas teisingai (deja, ne kiek
mu, priglaudimu, pamylavimu, vienas tėvas sugeba tą vaidmenį
tėvo meilė savo vaikams buvo atlikti, bet tai dažniausiai ne
mažiau regima, o labiau suvo visuomenės pažiūrų, o individo
kiama jo rūpesčiu, patarimu, problema), paremtas ir gyve
net baudimu (visa tai „dėl vaikų nimo patirtimi, ir dvasininkijos,
gerovės"). Tik pastaraisiais sociologų, auklėtojų rekomen
laikais ir lietuviai vyrai pradėjo dacijomis. Iš pagarbos ir meilės
įsisąmoninti, kad meilės bei tėvui, supratimo, ką jis reiškia
šilumos jausmo parodymas šeimai, vaikų gerovei, kyla Tėvo
vaikams nėra silpnumo ar ne- dienos šventė. Tai ypač pras
vyriškumo žymuo. Galbūt tas minga tradicija, kurią galime
pasikeitimas ryškesnis už priimti atvira širdimi ir džiaugsLietuvos ribų augusių vyrų-tėvų mingai sveikinti savo tėvelius.

rado pritarimą ir netrukus buvo įgyvendinta. 1960 m.
rudenį, veiklesnieji „anglikonai" (Matulevičiai-Matuliai, Paliuliai, Kaulėnai, Mineikiai, Brazdžionis, Rožanskas ir kiti) Vyčių salėje surengė šaunią vakarienę su
šokiais. Pasisekimas buvęs pasigėrėtinas. Netrukus po
to buvo sudaryta pirmieji Anglijos lietuvių klubo Čika
goje valdyba: Balys Brazdžionis pirmininkas. Algirdas
Pužauskas sekretorius, Kazys Rožanskas kasininkas, Z.
Matulevičienė ir B. Paliulis valdybos nariai.
British Council for aid to Refugees
Kai 1944 m. rudenį buvome verčiami trauktis iš
Lietuvos įVakarus, tikėjomės už kelių mėnesių sugrįž
ti, nes ten mūsų namai. Ten liko mūsų tėvai, broliai ir
seserys. Bet, karui pasibaigus, nugalėtojai nesitraukė
iš užimtų kraštų, o rusai stengėsi užimti kiek galint
daugiau Europos valstybių. Asmeniniai ryšiai su
artimaisiais nutrūko. Vienintelis būdas civilizuotame
pasaulyje ryšių palaikymui, tai korespondencijos.
Gyvendami stovykloje, jau turėjome šiokį tokį adresą,
tad pradėjome rašyti laiškus. Pirmiausia artimiems šei
mos nariams, paskui ir tolimesnei giminei. Tačiau nei
iš vienų atsakymo negaudavau. Atrodė, kad mūsų
giminių nei gyvų nebėra. Taip praėjo net dvylika ilgų
nežinios metų.
Ne visuomet atsimindavau savo brolių ar seserų
gimtadienius, dar rečiau motinos, bet savo tetos Onos
gimtadienį visada atsimindavau. Gal todėl, kad jis
sutampa su pavasario pradžia Gal todėl, kad ji man vi

suomet labai gera būdavo. Ji niekuomet manęs nėra
išleidusi iš savo namų nepavaišinusi. Jeigu pataikyda
vau užeiti pietų metu, kviesdavo prie pietų stalo. Jeigu
kitu laiku, tai nors arbatos puoduku, pyragaičiu ar ant
greitųjų padarytu sumuštiniu pavaišindavo. Bet alkano
^išleisdavo. Aš, ją dažnai atsimindamas, tetai Onai kas
met nusiųsdavau atvirutę gimtadienio proga. Tad ir ka
rui pasibaigus kartojau tą savo įprotį.
Pasveikinau tetą ir 1956 metais, jau nebesitikė
damas atsakymo. Bet matyt, viltis dar nebuvo visiškai
užgesusi, maža kibirkštėlė dar teberuseno. Ir koks neap
sakomas buvo mano džiaugsmas, kai apie Velykas ga
vau atsakymą. Iš tetos. Ji sveika ir gyva. Tik tetėnas,
rusų buvęs paimtas į karą prieš vokiečius, grįžęs be
vienos kojos. Pranešė taip pat, kad mano motina ir mano
uošvienė dar gyva. Tik tėvai mirę. Juzefos nuo skran
džio vėžio, manasis nuo kulkos.
Abu su Juzefą pradėjome svarstyti galimybę
parsikviesti motinas pas save. Australijoje gyvena mano
du broliai ir žmonos viena sesuo. Kita jos sesuo gyvena
Anglijoje. Bendromis jėgomis lengvai galėtumėm išlai
kyti savo motinas, jeigu tik joms būtų leista atvykti.
Buvau girdėjęs apie britų moterų organizaciją, kuri
esą padedanti išskirtų šeimų susivienijimui. Tad para
šiau laišką British Council for Aid to Refugees,
prašydamas man padėti atsigabenti į Angliją savo ir
savo žmonos motiną.
(Bus daugiau)
v
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koje šeimoje. Tėvas dr. Emanu
elis Jarašūnas, yra inžinerijos
profesorius California Universi
ty Long Beach, veiklus Los An
geles lietuvių tarpe, L.A. Vyrų
kvarteto narys — tenoras ir pir
mūnas. Motina, Laima Braziulevičiūtė-Jarašūnienė, daugelį
metų mokytojavo šeštadieninė
je mokykloje, veikli skautė, vyr.
skautininke, BALF'o valdybos
narė, buvusi Birutiečių valdy
bos narė: talkino Lietuvių veik
los centrui; Los Angeles „Lie
tuvos Vaikų viltis" nuolatinė
talkininkė. Brolis Romas yra
baigęs inžinerijos mokslus Ca
lifornia State University Long
Beach ir šiuo metu dirba Nor
throp Corp.

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. birželio mėn. 15 d.

LIETUVIŲ

TELKINIAI
dabar, o gal ir niekados. Šia
t e m a vyko karštos diskusijos,
k u r V. Landsbergis p a d a r ė
pranešimą išdėstydamas savo
pažiūras. Šiais klausimais V.
Landsbergis planuoja susitikti
su J A V valdžios pareigūnais
Washingtone.
Po šio pranešimo, V. Lands
bergis atsakė į radijo ir spaudos
atstovų paklausimus.
R. G a s p a r o n i e n ė k l a u s ė :
„ K a i p gali p a v e i k t i L i e t u v o s
p o l i t i n ę p a d ė t į Rusijoje v y k 
s i a n č i ų p r e z i d e n t i n i ų rin
kimų rezultatai?"
A t s a k y m a s : „Demokratinės
jėgos Rusijoje dar silpnos, kad
galėtų rimtai konkuruoti. Šiuo
m e t u Lietuvai yra labai pavo
jingas laikotarpis, ypač, kad
V a k a r ų pasaulis linkęs patai
k a u t i ir prisitaikyti prie bet ku
rios padėties. Žodis konfronta
cija baugina V a k a r u s , todėl jie
p a l i n k ę prisitaikyti prie bet
kokios Rusijos. Taip, kaip Rusi
joje, rinkimų rezultatai bus jun
t a m i ir Lietuvoje. Vieni žmonės
gal pajus grėsmę labiau susi
telkti ir konsoliduotis, gauti
Lietuvos valstybingumą, nepri
klausomybę. Kiti pakels galvas,
sakys: 'gerai, komunistai mūsų
draugai vėl ateina'. Buvusieji
stribai gąsdina žmones: 'Dabar,
— sako, — j ū s nevažiuosite va
gonais, bet pėsti eisite i Sibirą'.
Visi buvusieji Lietuvos ko
munistai džiūgauja, jei dalykai
vyksta jiems palankia kryp
timi".

LOS ANGELES, CA
NAUJOS PERSPEKTYVOS
LIETUVOS GYVENIME
Tėvynės s-gos tarybos pirmi
ninkui ir Seimo opozicijos vadui
Vytautui Landsbergiui lankan
tis Los Angeles, š.m. gegužės 7
d. buvo surengta spaudos kon
ferencija, kurioje dalyvavo: Vy
t a u t a s Landsbergis, Los Ange
les Lietuvių radijo redaktorė
žurnalistė Regina Gasparonienė, ilgametė šio radijo redaktorė-pranešėja Genovaitė Plukienė, Lietuvių radijo angliškąjai daliai atstovavo Tina
Petrušytė, o lietuviams žur
nalistams — rašytojas ir žurna
listas Algirdas Gustaitis ir
Užsienio lietuvių žurnalistų
centro sąjungai visuomeni
niams reikalams atstovas Vy
t a u t a s Šeštokas.
Konferencijos moderatorius
V. Šeštokas, supažindinęs prele
gentą su visais šios konfe
rencijos dalyviais, pakvietė V.
Landsbergį tarti žodį.
Savo kalboje V. Landsbergis
pažymėjo, kad šiuo metu atvyko
j JAV vedinas dviejų siekių:
1. — politiniai kontaktai su
JAV valdžios pareigūnais;
2. — susitikimai su užsienio
lietuviais, su Lietuvių Bendruo
mene, su Tėvynės s-gos nariais
ir kt.
Su JAV valdžios pareigūnais,
politiniais mokslininkais turėjo
svarbią konferenciją Čikagoje.
Ten buvo svarstomas Baltijos
šalių valstybingumas ir jų atei
tis. Pagrindinis dalykas buvo
strateginis saugumas su NATO
plėtimu. Rand. Corp. pareng
tame dokumente pateikta d a u g
argumentų, išvedžiojimų ir pasi
teisinimų, kodėl Baltijos valsty
bės neturi būti priimtos j NATO

G. Plukienė klausė: „Kiek
j ū s ų profesija, k a i p muzi
k o l o g o , y p a č gerbėjo Mikalo
j a u s Č i u r l i o n i o muzikos, pa
d e d a j ū s ų politinei veiklai?"
A t s a k y m a s : Ši mano profesi
ja, ir dabar b ū n a n t muziku,
m a n padėjo. Aš ž i n a u , ką

Los Angeles „Spindulio" šokėjos šoka ..Kepurinę' rhousand Oaks, CA, š.m. balandžio 22 d. vyku
siame skandinavų festivalyje. Iš k. — Vasara Bečkauskaitė, Audra Griciūtė ir Aušra Venckutė.
Nuotr. Rūtos Aneliauskienės

muzika daro. ką ji gali duoti dir
bant muzikos pedagogu. Mes
branginam dvasines vertybes
kaip muziką ir meną Bendra
vime su užsienio vadais paty
riau kaip naudingą santykių
plėtimą vykdo muzika. Iš muzikos pulso galima parodyti kokia
yra Lietuva ir kokia ji gali būti.
Beethoveno 'Devintoji simfo
nija' Vilniaus katedros aikštėje
stipriai sužadina žmonių mo
ralinius jausmus".
Šios konferencijos dalyvė, Los
Angeles Lietuvių radijo anglų
kalba dalies vedėja Tina Pet
rušytė pakvietė V. Landsbergį
atsakyti ir painformuoti klausy
tojus apie Lietuvą ir jos proble
mas anglų kalba. V. Lands
bergis atliko pranešimą ir į
pateiktus klausimus atsakė
anglų kalba.
Rašytojas Algirdas Gustaitis,
Lietuvių žurnalistų s-gos narys
klausė: „Kodėl 1990 m e t ų Ko
v o 11 dieną nebuvo reika
lavimo atstatyti Lietuvą etno
grafinėse t a u t o s ribose?"
A t s a k y m a s : ,.1920 m. liepos

Grupėmis ir pavieniai
PIGIAUSIOS kelionės šią vasarą į

LIETUVĄ
14 dienų Grand Tour of Lithuania
9 dienų Lithuanian economy tour
10 dienų Baltic Capital tour

$2,144
$1,499
$2,099

LIETUVIAI S K A N D I N A V Ų
FESTIVALYJE

ir kitos
G a l i m a u ž s a k y t i kelionę, v i e š b u č i u s ir t.t.ar vien tik
s k r y d ž i u s p a p i g i n t o m i s k a i n o m i s iš visų JAV miestų
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Belmont/Central

8512 G o l f R d
N i l e s , IL 60714
Tel. 847-581-9800

5637 W. B e l m o n t

Bclmont/Laramlc
5150 W. B e l m o n t

Tel. 312-685-2020

OUT OF STATE
l-(800)-342-5315

T e l . 312-237-4747

NorthSIde
3000 N. Milwaukee
Tel. 312-489-4999
FarNorth
4801 W. Peterson
Tel. 312-725-9500

Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

$810
$810
$810
$810

| viena. pusę
Vilnius
Riga
Tallinn
Minsk

12 d. Rusija pasirašė sutartj su
Lietuva, pripažindama Lietuvą
nepriklausoma valstybe. Aš
manau, kad toji sutartis turėjo
būti vykdoma.
Iš tikrųjų Kovo 11 d. Akte mes
nepasiskelbėme, kad Lietuva
atstatoma etninėse ribose. Mes
neturime apsaugotos tarp
tautinės pozicijos Tokią sutartį
mums suteikė Helsinkio konfe
rencijos pripažinimai: 'Vals
tybės neturi siekti jėga pakeis
ti savo sienų'. Todėl, manau,
nepadarėme klaidos, kad nemi
nėjome valstybės etninėse ri
bose".
Paskutinis klausimas buvo
Vytauto Šeštoko: „ Y r a p a v o 
jus, kad LDDP, susigrupavu
si s u K o m u n i s t ų p a r t i j a , gali
n u s v e r t i Lietuvos S e i m o liki
mą. V e n g i a n t šio p a v o j a u s ,
a r T ė v y n ė s sąjunga n e m a n o
s u d a r y t i koalicijos s u Lietu
vos Krikščionių D e m o k r a t ų
partija?"
Atsakymas: „Tiesa, yra tokių
kairiųjų grupės partijų koalicija
— (siekdama daugumos Seime)
LDDP, Socialistų ir Komunistų
partija. Apie būsimas galimybes
jau esame susitarę, kad, esant
reikalui, po Seimo rinkimų su
darysime bendrą bloką. Krikš
čionių Demokratų partija yra
daug vilčių teikiantis koalicijos
objektas".
Konferenciją moderavo ir ją
užrašė
Vytautas Šeštokas

$560
$560
$560
$560
i

Šių metų balandžio 22 dieną,
netoli Los Angeles, gražiame
universiteto parke Thousand
Oaks mieste, įvyko 23-čias
skandinavų festivalis, kurį kas
met ruošia California Lutheran
universitetas ir jungtinis skan
dinavų komitetas. Prieš penke
rius metus buvo pakviestos da
lyvauti latvių ir estu bendruo
menės, o prieš trejus metus, Lie
tuvos garbės generalinio konsu
lo Vyt. Čekanausko dėka, buvo
pakviesti ir lietuviai. Pabaltiečiams komitete atstovauja
Dalilė Polikaitienė.
Festivalį aplankė daugiau
5.000 svečių. Atidarymo iškil
mių metu už JAV vėliavos bu
vo nešamos Danijos, Estijos Suo
mijos, Islandijos. Latvijos, Lie
tuvos, Norvegijos ir Švedijos
vėliavos, giedami tų kraštų
himnai, garbės svečiai tarė svei
kinimo žodžius. Buvo galima
pasigrožėti skandinavų rank
darbiais, meno kūriniais; pasi
vaišinti skandinavų maistu, ste
bėti įvairias programas, kurios
tesėsi ištisa du>ną
Lietuviams gražiai atstovavo
„Spindulio" šokėjai, vadovau
jami Danguolės Varnienės, ku
rie pusvalandį linksmino gau
šiai susirinkusius svečius lietu
viškais šokiais Keli lietuviai
verslininkai pardavinėjo ginta
ra. lino dirbinius, rankdarbius.
Vale ir Vitas Ruzgiai huvo išsta
tė savo gintaro rinkinj. rodė,
kaip šlifuoti gintarą, daryti įvai
rius' vintam ir šiaudinuku rank

darbius.
Laike užbaigiamojo komiteto
posėdžio komiteto pirmininkas
išskirtinai padėkojo pabaltiečiams dalyviams, nes daug sve
čių džiaugėsi, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos kultūroms yra at
stovaujama skandinavų festiva
lyje.
Dalilė P o l i k a i t i e n ė
DŽIAUGIAMĖS
AURIO J A R A Š Ū N O
PASIEKIMAIS

Lietuviškoje veikloje Auris
reiškiasi jau nuo vaikystės: 14
metų lankė šeštadieninę litua
nistinę mokyklą (kadangi ma
ma jį atsiveždavo dar labai jau
ną mokinuką, jis darželi lankė
dvejus metus), veiklus skautas
ir skautas akademikas, „Spin
dulio" ansamblio uolus šokėjas
ir dainininkas, buvo Jaunimo
sąjungos Los Angeles, skyriaus
valdybos pirmininkas, Pasaulio
lietuvių J a u n i m o sąjungos
kongreso atstovas Pietų Ameri
koje 1992 m. ir Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdybos
narys. Su lietuviais draugais
studentais įsteigė Los Angeles
jaunų vyrų kvartetą, jame dai
navo, kol draugai išsiskirstė į
įvairius universitetus. Los An
geles Vyrų kvarteto keliuose
koncertuose dainavo k a r t u su
kitais kvarteto narių sūnumis,
sudarydami oktetą. Vaidina Los
Angeles Dramos sambūrio pa
statymuose. Šį pavasari, prieš
susikaupdamas sunkiems bai
giamiesiems egzaminams, Au
ris puikiai suvaidino Algiman
to Žemaitaičio režisuotoje Že
maitės komedijoje „Mūsų gera
sis" pagrindinį Zenono vaidmenį.

kartą su tėvais lankėsi būdamas
šešerių metų amžiaus. Grįžęs iš
Lietuvos po antrojo apsilanky
mo 1979 metais, Vasario 16 die
nos proga, devynerių metų mo
kinukas Auris pasisiūlė padek
lamuoti Bernardo Brazdžionio
patriotišką eilėraštį, paaiškin
damas, kad jis tą eilėraštį išmo
ko namie prieš vykdamas į Lie
tuvą ir ten deklamavo kelis kar
tus susirinkusiems artimie
siems. Kaip gabus tinklininkas,
1991 metų vasarą su sporto klu
bo „Banga" komanda dalyvavo
Lietuvos Sporto šventėje. Nu
sprendė pasilikti Vilniuje ir pri
sidėti prie Lietuvos atgimimo ei
gos. Jis gavo darbą vertėju ir už
sienių delegacijų vadovu Lietu
vos atgimimo Respublikos
Aukščiausios Tarybos Užsienio
reikalų komisijoje. Tą vasarą iš
gyveno Medininkų žudynes ir
aukų laidotuves, dalyvavo Lie
tuvos Respublikos nepriklauso
mybės atstatymo pripažinimo
džiugesyje ir stebėjo gimstančios
demokratijos entuziazmą bei jos
sunkumus. Lydėjo svečius,
jiems vertėjavo ir pats apvaži
nėjo visą Lietuvą.
1992 metais „Lietuvių dienų"
žurnale tilpusiame pasikalbėji
me su a.a. Vytautu Pluku, pri
sipažino, kad įsigijęs specialybę
tarptautinės teisės srityje, kuri
praverstų ir tiktų Lietuvoje. Au
ris norėtų grįžti į Lietuvą ir būti
jai naudingas. Tikimės, kad šie
troškimai nepasikeitė ir lin
kime Auriui geriausios sėkmės
pasirinktoje profesijoje, lietu
viškoje veikloje ir pasiryžimo
dirbti Lietuvos naudai.
Dalilė Polikaitienė

Auriui Jarašūnui, dr. Emanu
elio ir Laimos J a r a š ū n ų sūnui,
University of California, Los
Angeles, Teisės fakultetas gegu
žės 19 d. suteikė juridinių
mokslų daktaro laipsnį. Aurio
laimėjimais mokslo ir lietuviš
• P a n e v ė ž y s . Vokietijos
kos veiklos srityje džiaugiasi ir
Oldenburgo žemės Maltos ordi
sveikina visa Los Angeles lietu
no tarnyba bei Delmenhorsto
vių visuomenė.
parapijos atstovai atvežė lab
daros siuntas, skirtas Caritas
Ta proga J a r a š ū n a i suruošė
organizacijai, miesto ligoni
šaunią puotą Šv. Kazimiero pa
nėms, vaikų namams ir Berčiū
Aurio
gyvenimo
kelias
dažnai
rapijos salėje, sukviesdami savo
nų ateitininkų stovyklai.
jį
nuvesdavo
į
Lietuvą.
Pirmą
svečius ir daug jaunimo. Vaiši
nomės, šokome ir lietuviškomis
dainomis linksminome ameri
kiečius studentus, Aurio drau
gus.
1992 metais Auris įsigijo ba
kalauro laipsnį anglų kalbos
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buvo parinktas kandidatu uni
versiteto rektoriaus humanita
Persiunčiame siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją,
riniam žymeniui. Jis buvo uni
Rusiją, Ukraina ir Baltarusiją
versiteto laikraščio redakto
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riaus padėjėjas ir koresponden
Galite užsisakyti 5 rusių maiste komplektus
tas; priklausė garbės korporaci
Persiunčiame automobilius, baidus bei
joms. Vėliau dirbo teisiniu pa
komercines siuntas.
dėjėju advokatų įstaigoje ir tei
Verčiame
ir
notarizuojame
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sės bibliotekoje. 1994 metų va
iškvietimus
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vizos
pratęsimo
oo*umentus
sarą studijavo Olandijoje. Tulane Center of European Community Law.
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IR VĖL LIETUVIS
NAUJAME ROMANE
DANUTĖ B I E L I A U S K I E N Ė

Paskaičius „Draugo" birželio plaučiuose;. Sesuo mirė nuo
1 d. „Kertinę paraštę", reikia vaistų, beatostogaudama Ispa
sutikti, kad paskutiniųjų metų nijoje; b r o l i s s t a i g a m i r ė
užsienio grožinėje literatūroje Prancūzijoje, „iškrisdamas"' iš
dažnai užtinkame Lietuvos var greitojo traukinio. Jo keturi
dą, vienu ar kitu būdu surištą vaikai prigėrė kartu, besimausu sovietinio laikotarpio išgyve dydami upėje. Sims(Simokaitis'
nimais. Romanas „Primary Col- dabar gyvena Floridoje ir leidžia
ors" nepasižymi subtilumu, o dienas, sėdėdamas kėdėje, žiūrė
jame vaizduojamų pagrindinių damas į tuščią sieną.
charakterių kalba y r a gan
Šios knygos intriga daugiau
vulgari. Bet vis dėlto tai yra sia vyksta Lenkijoje paskuti
šiuo metu pati populiariausia niais sovietinio režimo metais.
K. Bobelis informavo, jog į
knyga Amerikoje, ypač kad jos Slaptoji policija ir jos agentai
Seimo rinkimus ketina eiti su
turinys surištas su Amerikos jaučia, kad ateina galas jų
Krikščionių demokratų sąjun
prezidento rinkimais. Lietuvio viešpatavimui, kad Gorbačiovas
ga, kurios vicepirmininkas jis
Lizickio reikalavimas, kad pre pakeis jų metodus, ir dėl to iš
yra (pirmininkas V. Petkus). Or
zidentinis kandidatas pasižadė paskutiniųjų bando parodyti
ganizaciją, turinčią apie 300
tų išvesti rusų kariuomenę iš savo jėgą. Čia taip pat y r a
narių, ketinama įregistruoti iki
Lietuvos, yra pristatytas primi aprašoma Vilniaus vardo gele
liepos 1 d. (reikia 400 narių). Be
antraeiliai dalykai".
rydami sprendimą, nurimę iš skleidžiama darbo metodika D. tyviu formatu, bet kažkaip žinkelio stotis Varšuvoje, pami
je, Seimo narys pageidautų, kad
Paklaustas, ar esant VLIKo girsti iš K. Bobelio reikiamą Kuodytė
kalbėjo: „Trumpai priduoda realybės pajautimą to nint, kad Vilnius jau viduram
KDS susijungtų su Krikščionių
pirmininku, KGB žmonės bandė paaiškinimą, o geriausia — pa tariant tai buvo viena iš agento je, visiškai dirbtinėje, rinkimų žiuose buvo žinomas miestas ir
demokratų partija.
paveikti? K. Bobelis sakė: „At neigimą ir atšaukimą"'
'Chario' užduočių — šnipinėti, atmosferoje.
turi vieną seniausių universite
Birželio 11d. knygos Užkuli dezinformuoti bent kiek įtakinInterviu, išspausdintas tame virai kalbant, keletą kartų
Šia proga verta paminėti nau tų Europoje. Vilnius minimas
pačiame „Dienos" numeryje, pa mačiau norą prisiartinti ir gauti siai" autoriai surengė spaudos gesnius lietuvius, gyvenančius jausią Len Deighton knygą taip pat, kaip buvęs žymus žydų
vadintas „Gimnazistų susitiki informaciją. Vienas iš būdin konferenciją, kurioje dalyvavo Vakaruose ir gauti informacijos „Hope", išleistą Anglijoje 1995 studijų centras ir kad vokiečiai
mas..." (autorius R. Stankevi giausių atvejų buvo, kai man ir Seimo Užsienio komiteto pir apie ryšius su Vakarų valstybių m. Harper Collins leidyklos. karo metu beveik visus žydus
čius). Į pastarojo klausimą paskambino iš 'Amerikos bal mininkas dr. K. Bobelis. Kny vyriausybėmis, žvalgybomis ir Len Deighton yra plačiai žino sunaikino.
(„Gerbiamas d a k t a r e , šioje so ' ir pasakė, kad per Vilniaus gos redaktorė istorike Dalia panašiai. Tai atsispindi ir iš mas, kaip „šaltojo karo" šnipi
Reikia pastebėti, kad dabar
knygelėje („Užkulisiuose" — radiją buvo kreipimasis į mane. Kuodytė kalbėjo: „Teiginiai, agento ataskaitų".
nėjimų romanistas. Ši yra bene tiniai užsienio rašytojai turi
P.A.), kurioje spausdinami KGB Neva, mano pusbrolis (iš tikrųjų kurie praslydo spaudoje 'agen
Po k a i k u r i ų n e i g i a m ų 27-toji jo knyga ir reikia pripa tendenciją panaudoti Lietuvą
Komitetas, atsižvelgdamas į dokumentai, nemažai vietos visi mano pirmos eilės pusbro to bendradarbis', 'agento ko
vertinimų
Lietuvoje, be kita ko, žinti, kaip ir visos kitos jo arba lietuvius, aprašydami jų
Kauno garbės piliečio Stasio skirta ir Jums. Kaip vertinate liai yra žuvę) sakė: 'Mielas laborantas ', — jie yra nenaudoimta
net
abejoti
skelbiamų do knygos, iškelia daugelio mūsų konfrontaciją su sovietų režimu.
Lozoraičio atminimo išnieki tokių dokumentų spausdinimą?, Kazy, esi geras chirurgas, grįžk tini ir nieko nereiškiantys..."
kumentų
knygoje
autentišku pasąmonėje užsiglaudusius as Prisiminkime, kad ir labai
nimą, pastebi, kad Kazys Bo atsako: „Aš labai nustebau per į Lietuvą ir dirbk Lietuvai, ko Redaktorė teigė, jog kaltinti
mu,
ar
tai
nėra
KGB
sufalsifi meniškus išgyvenimus.
populiarus Tom Clancy roma
belis savo priešrinkiminę kam skaitęs šią knygą, kuri išleista ten Amerikoje laiką gaišini '. Stasį Lozoraitį, kuris bendravo
kuoti
dokumentai,
siekiant
su
Štai 257 puslapyje eina kalba nas „Red October" savo cent
paniją pradėjo „vandališkais 1996 metų pavasarį. Kiek aš su Panašius zondavimus jaučiau su savo klasės draugu Julijum
m e t o d a i s " ir, „ r e m d a m a s i s prantu, autoriai surado KGB ne kartą... Kadangi aš finan Slavinu, nežinodamas jog pas kompromituoti Lietuvai ir tau apie perbėgusius KGB agentus, rine figūra naudoja lietuvių
nieko neįrodančiais teiginiais agento J. Slavino bylą ir paste siškai nepriklausomas žmogus, tarasis KGB agentas, negalima, tiečiams užsienyje žinomus bei kurių vienas yra lietuvis — laivo kapitoną. Atrodo, kad mes,
bei specialiai tendencingai juos bėjo, kad, be kitų, jis bendravo su todėl nėra galimybės mane pa knygos leidėjų ir sudarytojų Al gerbiamus žmones. Tokius įtari KGB kapitonas, pavarde Simo- lietuviai, esame kažkaip pavei
mus knygos leidėjai atmeta, nes kaitis. Jis pasitraukė iš Berlyno kę pasaulio nuomonę ir ji ima
interpretuodamas, viešai pas Stasiu Lozoraičiu (jaunesniuoju) pirkti, paveikti".
gio Kašėtos ir Daliaus Stanciko
paskelbti dokumentai neįrodo, STASĮ įstaigos ir perdavė Vaka l i e t u v i u s , k a i p p r o t o t i p u s
kleidė šmeižikiškus g a n d u s " — buvusiu mūsų ambasados Va
Kauno miesto meras, prof. manymu, Seimo Užsienio reika k a d knygoje minimas S. Lozo rams slaptus kodus bei radijo kovose su sovietizmu. Pasaulis
apie a,au.S. Lozoraitį, o po to tikane tarnautoju. Beje, norė
lų komiteto pirmininkas K. Bo
„ėmė dangstytis autoritetu t ų čiau pabrėžti, kad S. Lozoraitis Vladas Katkevičius spaudos ats belis ištraukė žodžius iš kon raitis bendradarbiavo su KGB. bangų dažnius. Amerikoje jam žvelgia į mus, kaip į kovotojus
žmonių, dėl kurių likimo Stasys akredituoto titulo neturėjo, ir tovams sakė: „Mano, kaip žmo teksto. Tai, jų nuomone, nesą Konferencijoje D. Kuodytė taip buvo suteikta speciali apsauga, už laisvę ir tuo turėtume di
Lozoraitis kovojo visą savo gy pagal Vatikano diplomatinius gaus, labai neigiama reakcija į žininga. Taip naudojantis agen pat sakė: „Manom, kad jei do bet KGB jo nepamiršo. Jo tėvai džiuotis, nes m a t o m e , k a d
K. Bobelio pareiškimą ir į patį
venimą". Kreipimesi pabrėžia
dokumentus, jis buvo 'prižiū- Bobelį. Seimo nario paskelbi tų pranešimais, galima apkal kumentai būtų falsifikuoti ir tai buvo nušauti, atvykę į Belgiją. lietuvių t a u t a net plataus pa
būtų falsifikatas, tai Stasys Žmona rasta prigėrusi upėje saulio įvaizdyje savo identiteto
ma, k a d Lietuvos prezidento
rėtojas'langl. caretaker)".
mas nepageidaujamu žmogumi tinti net patį dr. Kazį Bobelį. Lozoraitis, matyt, juose iš tiesų (jokio vandens nebuvo rasta dar nėra praradusi.
rinkimų kampanijoje S. Lozorai
„Užkulisių" leidėjai pareiškė,
Autorius paklausė, kaip pati Kaune būtų pirmas toks atvejis kad Seimo narys privalo pa būtų paminėtas kaip agentas.
tis parodė labai aukštą politinę
kultūrą, priešingai negu elgiasi kimumo požiūriu atrodo tokių Lietuvoje, nors pats aktas juri neigti kaltinimus arba jie bus Galimos šių dokumentų inter Lietuvos žmonių galima būtų „ t a m p o m a s p o p u r v u s " (pa
K. Bobelis savo priešrinkiminė dokumentų spausdinimas, kai dinės galios ir neturėtų. Seimo priversti kreiptis į teismą. D. pretacijos, kiek S. Lozoraitis apkaltinti kolaboravimu su b r u k t a — a u t . ) . I g r u p ė s
je kampanijoje, naudojantis „ci tai daro politinės jėgos? K. narys — persona non grata. Kuodytė nežinantiems paaiški pasitikėjo šiuo agentu („Cha- KGB agentais. Beje, tuo pačiu Užsienio r e i k a l ų k o m i t e t o
vilizuotoje visuomenėje nepri Bobelis: „Savaime aišku, jei Truputį naivokai skamba, n e s no, kad knygoje yra apie 48 r i u " — aut.), kiek agentas dir principu gali būti apkaltintas ir narių, išplatinusių pareiškimą,
imtinus ir smerktinus meto valstybinė institucija išleistų tai galima taikyti tik diplo dokumentų (Slavinu dinastijos bo sąžiningai, kaip abipusė in K. Bobelis, nes jis bendravo su kur teigiama, kad dėl pastarųjų
tokią knygą, būtų daugiau svo matams". Kauno rajono meras a r d o m o s i o s veiklos p r i e š formacija galėjo įtakoti tam tik Algiu Klimaičiu (agentas f l i u  įvykių jie turės sunkumų, bend
dus".
Valerijonas Senvaitis: „Nega
radarbiaujant su komiteto pir
K a l b ė d a m a s su BNS kores rio, ir galima būtų daugiau lima teršti vardo žmogaus, kuris Lietuvą apžvalga) rinkinys apie rus procesus ir, sakykim, S. geris").
pasitikėti".
Seimo
narys
sakė:
Po
spaudos
konferencijos
K.
mininku, ir sako, kad neatsa
pondentu, K. Bobelis net neke
KGB agento Slavino (tikroji Lozoraičio santykius, ryšius su
tiek davė Lietuvai".
„Kiek
aš
pastebėjau,
šioje
kny
Bobelis
pareiškė,
kad
jis
„var
kingi komiteto vadovo žodžiai
tino atsisakyti kaltinimų diplo
pvardė — Rabinoviči pokalbius procesais Lietuvoje, su žmonė
Kauno
miesto
Tarybos
10-ojo
goje
visi
dokumentai
yra
para
dan
taikos
ir
ramybės
Lietu
turėtų būti paneigti, K. Bobelis
m a t u i a.a. S. Lozoraičiui, pa
su žymiais žmonėmis, tarp mis Lietuvoje. Žinoma, visi gali
sąrašo
frakcija
(vadovas
Tėvy
šyti
rusų
kalba,
gana
seniai,
kai
voje"
sutinka
atsiimti
kaltini
taip pat atsakė. Jeigu komiteto
svarstyti
tais
klausimais,
turėti
reikštų per susitikimą su visuo
kurių buvo ir velionis Stasys
nės
Sąjungos
—
Lietuvos
kon
fabrikacija
gal
nebuvo
tokia
mus
S.
Lozoraičiui,
nors
knygos
nariai vertins objektyviai, jis
savo
nuomonę,
tačiau
tai
dar
mene Tauragėje: „Aš pasakiau,
Lozoraitis. „Charis', tai yra
kad jis buvo KGB kolaborantas aktuali". J i s pastebi, kad šie servatorių) n a r y s Alfonss Julijus Slavinas turėjo užduotį nėra tokia tiesa, mano nuomo leidėjai jo taip ir neįtikinę, kuo nemanąs, jog atsirastų kompli
ir galiu viešai t a i pakartoti". dokumentai pasirašyti žinomų Andriuškevičius), reaguodamas užmegzti ryšius su Stasiu Lozo ne, kurią galima būtų pavadin galima tikėti, o kuo ne. Vilniaus kacijų jam toliau vadovauti
Beje, kaip praneša t a s p a t s šal KGB darbuotojų — Misiukonio, į Stasio Lozoraičio atminimo raičiu. Tai buvo jo objektas. Todėl ti kaip neginčijamą įrodymą". radijo korespondento paprašy Užsienio reikalų komitetui.
tinis, apie Lietuvos politinių Naro, Jankūno, Petkevičiaus ir pagerbimo komiteto paskelbtą visiškai nesuprantama, kodėl
Istorikas Dalius Stancikas t a s padaryti pareiškimą užsie Tačiau kartu jis pažymėjo, jeigu
kalinių ir tremtinių sąjungos kitų, o juos atrado politiniai ka kreipimąsi, priėmė pareiškimą, agento objektą Kazys Bobelis sakė, k a d rengėjams buvo iški nio lietuviams, K. Bobelis sakė, komiteto nariai pareikš nenorį
išleistą knygą „Užkulisiai" ir liniai, kurie tuos archyvus iš kuriame teigiama, jog Seimo vadina KGB agentu „Nemanė lusi dilema: leisti ar neleisti jog nors jų su velioniu S. Lozo dirbti su juo, jis atsistatydins iš
k a s joje parašyta, K. Bobelis dalies ir prižiūri. J a m esą pa nario K. Bobelio paskleisti me, kad Stasį Lozoraitį reikės tokią knygą. Jie suvokę, kad kai raičiu nuomonės kai kuriais šio komiteto pirmininko parei
sakė: „Jei jie paneigs k a s toje sidarė tik nesuprantama, koks kaltinimai dėl a.a. Stasio Lozo ginti, įrodyti. Mesti kaltinimai kurie iš konteksto išimti faktai, klausimais skyrėsi, jis visada gų, nelaukdamas jokio balsavi
knygoje parašyta, tai ir a š pa buvo tikslas skelbti šiuos doku raičio ryšių su KGB yra nepa yra visiškai absurdas. Tačiau, epizodai, gali būti negeranoriš- gerbė ambasadorių, tačiau jau mo.. „Būsiu eilinis Seimo narys
neigsiu". Dienraštis „Lietuvos mentus dabar. „Gal todėl, kad grįsti ir neetiški. Pareiškime jei reiks, ir jei dr. Kazys Bobelis kai panaudoti, kaip ir atsitiko. čiasi įžeistas, sužinojęs nepa ir ruošiuosi eiliniams rinki
r y t a s " (96.06.06) pastebi, jog tik dabar atrado? įdomu, kad sakoma, kad „Velionio ambasa neatšauks savo kaltinimų, ne D. Stancikas neatmeta galimy lankius atsiliepimus apie save. mams į Seimą", sakė dr. K.
Seimo narys „nesigailįs, k a d per juos paskelbė didžiausi S. Lo doriaus Stasio Lozoraičio, kaip svarbu kaip būtų žaidžiama ter bės, kad triukšmas galėjo būti Dr. K. Bobelis dabar sakė: „To Bobelis.
prezidento rinkimus pasisakė zoraičio rėmėjai. J i e formaliai Kauno miesto Garbės piliečio, minais, vis tik bandysime kon sukeltas dėl įvairių priežasčių, dėl yra natūrali mano reakcija,
Nepaisant netoleruotino Sei
prieš S. Lozoraitį, nes dabar su sukompromituoją Stasį Lo įžeidimą mes priimame kaip vi sultuotis su teisininkais ir tą tarp jų ir KGB agentų trijų jaučiuosi užgautas, bet kuomet mo nario Kazio Bobelio elgesio,
žinojęs, jog šis buvęs KGB agen zoraitį kaip Lietuvos patriotą ir sų kauniečių, balsavusių už Vil dalyką pateikti teismui".
kartų Slavinu keršto. Ir nors S. mes bendravome, dirbome, jisai ambasadoriaus Stasio Lozorai
kai kieno įsivaizduojamą Lietu ties Prezidentą, įžeidimą ir rei
tas".
Lozoraitis, gyvendamas ir dirb tokius pareiškimus darė. Ir čio atminimo pagerbimo komi
vos gelbėtoją... Visa tai tiesiog kalaujame viešo atsiprašymo".
Knygos „Užkulisiai" leidėjai damas užsienyje, buvo apsuptas labai gaila, turiu apgailestauti, tetas savo iniciatyva ir pastan
Dr. K. Bobelis p a r e i š k ė : nesuprantama. Ypač, kad tuo
Miesto Tarybos komitetai taip
neneigia fakto, jog S Lozoraitis KGB agentų, tačiau knygoje kad tos knygos redaktoriai ne gomis iš žmonių aukų, padedant
„Visą savo gyvenimą vedžiau metu, 1978-1989 metų laikotar
pat svarstė S. Lozoraičio atmi
ne kartą kalbėjosi -u agentu. nėra jokių jo bendradarbiavimo pasakė, reikia juos atmesti ar Kauno miesto savivaldybei
teisingą, sąžiningą, lietuviška pyje gana dažnai susitikdavome nimo pagerbimo komiteto krei
Tačiau gali drąsiai teigti, kad su KGB faktų. Taip pat nėra įro kaip. Paskė: „Jų negalima pri (valdyba paskyrė iš miesto
kryptimi, Lietuvos politiką ir ir bendravome. Iki 1990 metų
pimąsi ir įtakoja Kauno miesto grasys Lozoraitis' nežinojo', kad
imti — tai melas". Jeigu tai nebiudžetinio fondo 52,000 Lt
laikyseną". „Diena" (06 08, Nr
Lietuva ir lietuviai jam buvo merą V. Katkevičių siūlyti Ta- j bendramokslis - Julijus Sla dymų, kad velionis, bendrauda
0
mas su vaikystės pažįstamu Sla melas, parašykite, tai aiškiai prie Vienybės aikštės būsimam
133)rašė „Kazys Bobelis nenori,
rybai apsvarstyti dr. K. Bobelio vinas yra KGB agentas. Mani vinu, žinojo jį esantį agentu. pabrėžkite. Ir jeigu tai yra skverui, kuriame stovės Stasio
mestus kaltinimus a.a. S. Lozo puliuoti iš konteksto ištrauk „Dr. K. Bobelis, aiškindamas, melas, tada savaime aišku — aš Lozoraičio paminklinis biustas,
raičiui dėl bendradarbiavimo su tomis citatomis, yra negarbin kad Stasys Lozoraitis yra KGB savo pareiškimus atsiimu. Bet sutvarkyti) Lietuvos ambasado
KGB agentais, kuris aukojo vi ga. Pasak istorikų, tai tik opo agentas ir remiasi mūsų knyga, jei tai nėra melas, tai kaip gali riui Jungtinėse Amerikos Vals
sa savo gyvenimą dėl Tėvynės nento drabstyma? p u r v a i s , turim aiškiai pasakyti, kad tai juos atsiimti. Tegu nustato juos tijose ir Italijoje Stasiui Lozo
Lietuvos. Tad tikėtina, kad tuo p r i e š r i n k i m i n i s
a ž i o t a ž a s . yra melas", sakė D. Stancikas. istorikai". K. Bobelis raštiško raičiui stato paminklą K a u n e ,
reikalu gali būti priimtas ati Knygoje net neužsimenama
Knygos autoriai taip pat tei pareiškimo Lietuvos spaudai, o minėtam dr. Bobeliui jaučia
tinkamas pareiškimas.
apie Stasio Lozoraičio bendra gia, kad visas šis triukšmas ki visai Lietuvai kol kas nepada pareigą pareikšti griežtą pro
Grupė Seimo Užsienio reikalų darbiavimą su KGB
lo dėl K. Bobelio skaudžios reak rė, o žodžius, atrodo, tarė nevie testą. Jį reiškia ir dauguma Lie
komiteto narių, paskelbusių
K. Bobelis norom nenorom tu cijos į Stasio Lozoraičio kri nareikšmiškai: „Aš sakiau, no tuvos žmonių, tikėjusių Vilties
pareiškimą dėl neatsakingų K. rėjo atšaukti savo žodžius, jog tiškus pasisakymus jo atžvil rėdamas kad Lietuvoje būtų Prezidentu, o kartu ir Lietuvos
Bobelio žodžių S. Lozoraičio dar Stasys Lozoraitis buvo kolabo- giu. D. Stanciko nuomone, tai ramybė ir taika, ir kad nebūtų ateitimi.
bo KGB struktūroje, pareiškė, rantas. Nors pradžios K. Bobe- yra paprasčiausiai nesąžiningas bereikalingų intrigų ir aistrų".
Kaunas. 1996.06.13
jog tai yra netiesa ir šmeižtas. H s užsispyrusiai teigs. kad savo žaidimas terminais ir citatomis, Ir priduria: „Jeigu jie įtiki
Pareiškime, pasirašytame šio žodžių atsisakys tik tuomet, kai nes knygoje yra teigiamų atsi nančiai sako, kad tie daviniai
Redakcijos p a s t a b a . Mūsų
komiteto narių - A Račo, E. knygoje skelbiamus faktus pa- liepimų tiek apie vieną, tiek yra melagingi, tai aš savo pa
Zingerio, L Andrikienės. V. neigs knygos leidėjai. O „Už apie kitą asmenį. Lietuvos poli reiškimą atsiimu" K. Bobelis nuomone, šis Pr. A b e l k i o
Landsbergio, G. Kirkilo, V. Jar kulisių " leidėjai tvirtino, kad tinių kalinių ir tremtinių są
suabejojo, kam ta knyga iš vis straipsnis vykusiai susumuoja
molenkos, A. Saudargo ir A kaltinimas ambasadoriui tėra jungos pirmininkas B. Gajaus buvo išleista, kurios eilutės gali reakciją į dr. K Bobelio pa
Griciaus, atstovaujančių deši insinuacija ir prasimanymas, kas mano. kad vadovaujantis K. būti dviprasmiškai suprantamos reiškimą del St. Lozoraičio.
Daugiau šia tema medžiagos ne
Bobelio pasirinktu dokumentų O, be to. jo v a r d a s be jokio
Puntukas didžiausias Lietuve* akmuo Jame lAkaltan bareljefas lakūnam* majai opozicijai ir valdančiajai nes leidinio įvade yra paaiškin
spausdinsime
f
partijai, sakoma: „Prieš padą ta. kad tuose dokumentuose at vi ftinimo principu, didele dali p a a i š k i n i m o net 32 k a r t u s
Hariui ir Girėnui
Nuotr JUOKO Polio

šviesios atminties ambasa
doriaus Stasio Lozoraičio atmi
nimo pagerbimo komitetas savo
neeiliniame posėdyje priėmė
kreipimąsi į Kauno miesto ir
Kauno rajono tarybą, prašyda
mas apsvarstyti ir įvertinti
Kazio Bobelio „žemą politinę ir
bendražmogišką poziciją, kaip
labai žalingą visuomenei ir
Lietuvos valstybei" ir siūlo
paskelbti K. Bobelį nepagei
daujamu asmeniu Kaune ir
Kauno rajone. Toks kreipimasis
buvo p r i i m t a s po to, kai Seimo
Užsienio reikalų komiteto pir
mininkas, buvęs Vyriausiojo
Lietuvos Išlaisvinimo komiteto
pirm. dr. K. Bobelis, jau pra
dėjęs rinkiminę kampaniją Tau
ragėje, ir a.a. ambasadorių S.
Lozoraitį pavadino „KGB agen
tu, kolaborantu, bendradarbiu",
neva, remdamasis Lietuvos poli
tinių kalinių ir tremtinių są
jungos išleista knyga „Užkuli
siai". P a s a k Seimo nario, šioje
knygoje y r a dokumentų, k a d
buvo verbuojamas ir jis pats,
tačiau sovietmečio saugumie
čiams to padaryti nepavykę.

kad jį mokytų moralės dėsnių",
o žurnalistams jis pareiškė, „jog
dėl velionio Lietuvos diplomato
Stasio Lozoraičio, kurį apkalti
no kolaboravus su KGB agentu,
daugiau nediskutuos". Tarki
me, kad tikrai K. Bobelis dau
giau t a tema nediskutuos ir ne
kels iš kapo amžinatilsį S. Lozo
raičio. Bet jo mintys, pasiro
džiusios Lietuvos spaudoje, visgi
negali nesukelti dėmesio.

Raimondas Kriūnas laikosi etapas — iš esmės politinė, o ne
MISCELLANEOUS
Centrinės privatizavimo komi ekonominė idėja. Nesą pagrin
sijos ir teismo patvirtintos kai do teigti, kad privatizuotos naf
ELEKTROS
nos, o ministras nori už įmonę tos bendrovės dirbs efektyviau.
JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba
(VEDIMAI - PATAISYMAI
gauti ne mažiau 8 mln. dolerių. Lietuvos kuro rinkoje įsitvirti
REAL ESTATE
informacijos skyrius
Chicagos miesto leidimą. Dir
REAL ESTATE
Konkurse buvo patvirtinta 135 nančios „Statoil", „Nešte" Turiu
bu
užmiesty.
Dirbu
greitai,
garan
Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 mln. litų kaina, kurios net 99.5 bendrovės yra 100 proc. valsty
tuotai ir sąžiningai.
Tel.: (700) 471-1711
proc. mokama investiciniais če binės. Valstybei priklauso daug
312-779-3313
GREIT
akcijų ir kitose, pvz., Prancūzi
kiais.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
PARDUODA
Ne tik specialistai, bet ir pre jos, Italuos naftos bendrovėse.
REALMART II, Inc.
J. Dobson mano, kad dabar
6602 S. Pulaski Rd.
tenduojantieji valdyti „Fostrą"
Chfcego, IL 60629
pripažįsta, kad įmonė parduo „Lietuvos kurą" privatizuoti AUTOMOOIUO, NAMŲ, SVEIKATOS,
yra
nepalankiausias
metas,
nes
RE/MAX
dama pigiai. Užsienio specialis
m OYVYSĖS DRAUDIMAS.
įmonė
turi
daug
skolų.
Eksper
Agentas
Frank
Zapotis
ir
Off
Mqr
BALYS
BUDRAITIS
REALTORS
Investuotojų Lietuvoje yra JAV tų teigimu, pastatyti tokią ga to nuomone, valstybinės įmo
„DVIGUBA
Auksė S Karte kalba lietuviukai
Broker-Associate
(312) 566-5959
firma „Philip Morris", į tabako myklą, kaip Kėdainių chemijos nės, ne išimtis ir „Lietuvos
FRANKZAPOUS
BUHALTERIJA"
Patarnauja įvairių nuosavybių
gamykla,
dabar
reikėtų
250
(708) 425-7161
320SV1
Weet
tSttl
Street
fabriką įdėjusi 26 mln. JAV
pirKime bei pardavime, mieste ir
kuras", daug skolų sukaupia
LIETUVOS BANKUOSE
Tel. (70t) 424-M54
priemiesčiuose. Suinteresuoti
dolerių. Antroje vietoje — JAV mln. dolerių. Vien ilgalaikis dažniausiai dėl politinių, o ne
(312) U I - M M
Iki gegužės 1 d. visi Lietuvos bendrovė „Motorola", į tele įmonės turtas vertas 51 mln.
skambinkite:
dėl komercinių priežasčių.
RIMAS L. STANKUS
BUDRAIČIUI
komerciniai bankai paskelbė komunikacijas investavusi 19.6 dolerių.
Iš
Lietuvoje
esančių
daugiau
1995 m. finansinės veiklos au mln. dolerių ir trečioji bendrovė
„Verslo žinios" rašo, jog sun
Bus. 312-5864100 Pager 312-30SO3Ū7
Fax 312-585^997
^
• Perkant ar parduodant '
dito ataskaitas. Tačiau net ver iš JAV - „Kraft Jacobs Su- ku prognozuoti, ar „Kemirai" nei 600 degalinių, „Lietuvos ku
J K S CONSTRUCTION
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
ras"
turi
125.
Pernai
įmonė
tinant pagal „palengvintą" chard" — į Lietuvos konditeriją pasiseks įsitvirtinti Kėdai
„Shingle" stogai ir visų rūšių
• MLS kompiutengfr FAX pagalba
gavo
1.2
mil.
litų
pelno,
tačiau
Lietuvos banko apskaitos me atnešusi 15.5 mln. dolerių. niuose. Prieš 1.5 metų užsienio
apkalimai (siding): medžio,
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
tenka
mokėti
didžiules
palū
New
Buffalo,
Ml
todiką, tik 5 bankai pernai pajė Toliau greta eina dvi konku firmoms tai nepavyko, nors jos
aluminiaus
ir
kt.
Turiu
darbo
• Perkame i' oardiiodame namus
parduodamas 3 mieg. namas
gė gauti pelno, o griežtesnis rentės, prekiaujančios Lietuvoje siūlė didžiausias sumas. Liuk kanas už anksčiau paimtas pa draudimą. R. Jankauskas,
• Apartme.'tus ir iemą
gerame stovyje; 1Vi vonios, centr. • Pensininkams nuolaida
tarptautinis auditas pelningu naftos produktais savo pasta semburgo finansinė bendrovė skolas. Pernai „Lietuvos kuras" UI. 706-966-2658.
oro vėsinimas. Gražus darželis.
Lietuvoje pripažino tik vienin tytose degalinėse. Tai Norve „West Financel Holding S. A. sumokėjo 40 mln. litų įvairių
mokesčių,
„Bankrutavus
valsty
Tai. 616-466-5668
telį Vilniaus banką. Bankų ata gijos firma „Statoil" su 15 mln. Soparti", pakliuvusi į įmonės
binei
naftos
produktų
tiekimo
skaitas analizuoja „Lietuvos dolerių investicija ir Didžiosios privatizavimo konkursą, siūlė
bendrovei, iš esmės tas pats
GOlDUJCli.
rytas".
Britanijos „Shell", nusilei 8.7 mln. dolerių — apie 348 mln.
YVAGNER
lauktų
ir
'Mažeikių
naftos',
nes
Lietuvos bankas, leidęs ko džianti puse milijono dolerių.
investicinių litų, tačiau jų
*lJį
L
MICHICAN
merciniams bankams skelbti tik
pasiūlymas nebuvo svarstomas. 'Lietuvos'kuras' yra pagrindinis MAŠINOS RAŠTINĖMS
ftCCSNT MALTY, INC.
C0LDWELL BANKER FIRST AMERICAN
jos klientas", teigia įmonės
tas ataskaitas, kurios parengtos
Didžiausia
Europos
trąšų
ga
UŽSIENIO BENDROVĖS
Parduoda • Taiso • Priedai
5266 VVeet 96th Street
lON.VVhittakerSt.
pagal valstybės banko meto
mintoja Norvegijos bendrovė vadovas R. Banevičius.
|Oak Ųw»ri, Ulinpts 60453
ir Reikmenys
New Buffalo, Ml 49117
NUMAČIUSIOS KURTIS
diką, įteisino „dvigubą buhal
„Norsk Hydro" taip pat liko už
Virš 75 metų
LIETUVOJE
Bus. 70S 030-9400
VIDA B. ŠVABAS
teriją", nes pagal tarptautines
durų. Norvegai į konkursą pa KREDITŲ „GAUDYMAS"
patikimas patarnavimas
Ras. 700-423-0443
apskaitos taisykles parengtas
vėlavo,
prašė
jį
pratęsti,
žadėjo
TYPEVVRITERS
•
COPIERS
Tel. namų 616-756-1408
Seimo Ekonomikos komitetas
Elektronikos „Philips" ketina
bus.
616-469-3950
užsienio auditorių išvadas, ku Šiauliuose statyti savo ga milijonines investicijas, tačiau paragino premjerą „truks plis"
FAX • CALCULATORS
ASTA T. MIKUNAS
fax 616 469 5445
5610 S. Putaski M.
riose vertinimai yra griežtesni, myklą. Kaip žinoma, „Philips" privatizuotojai nekreipė į tai surasti kredito liniją pramonės
Profesionaliai ir sąžiningai pa
v.m. 616-460-7236
TeL (312) 561-4111
o bankų veiklos rezultatai kur rekonstruoja Zoknių aerouostą dėmesio.
įmonių apyvartinėms lėšoms
tarnauja įvairių nuosavybių pir
Perkant ar parduodant
kas blogesni negu visuomenei ir neseniai Šiauliuose atidarė
papildyti, nes šios negalinčios
kime ir pardavime, mieste ir
AMERIKIEČIAI DIRBA
• namus • ž e m e • ūkius arba
skirtose „lietuviškose", daugu savo atstovybę. Pasak Šiaulių
parduoti savo produkcijos. Pra
(Priemiesčiuose.
KUPIŠKYJE
komercinę nuosavybe
ma bankų, išskyrus Vilniaus mero Alfredo Lankausko, „Phi
monininkų konfederacija su-,
l
banką, slepia.
skaičiavo,, kad 71 įmonei reikė
lips" į Šiaulius žvalgosi dėl Rytų
JAV bendrovė „Ochoco Lum- tų apie 40 mln. dolerių apyvar
Juozo Stanai6ofirmaM V M T M U f T
Šiuo metu visas bankines ope rinkos. Gamykla, kurią statyti
MOTOITICt siūlo pagalbą perkant
racijas be apribojimų gali iš principo susitarta, gamintų ber" į Lietuvą atėjo 1993 m. Per tinių lėšų, tada jos padidintų
namus, žemes ar verstą. Tel./Fax:
metus
Kupiškyje
įrengė
admi
savo
eksportą
daugiau
nei
puse
vykdyti tik 10 komercinių kontrolės ir ryšių įrenginius,
1-SO0-U0-M7S.
nistracinį
pastatą,
prie
milijardo litų, rašo „Verslo
skirtus muitinėms, policijai,
bankų.
Kupiškio marių pastatė kelių Žinios". Tačiau Finansų minis
Vienintelio šalyje Vilniaus greitajai medicinos pagalbai.
gyvenamųjų namų kompleksą, terijos sekretorius Jonas Lion
PARDAVIMAS IR TAISYMAS
banko finansinės veiklos re Gaminamos prekės būtų skirtos
įkūrė šiuolaikinę lentpjūvę,
zultatai yra teigiami ir verti pasaulio rinkai. „Philips" kuri per mėnesį pajėgi apdirbti ginas nesupranta, kodėl reikėtų
P A R D U O D A M A S N A M A S S U N N Y HILLS, FLORIDA
M I G L I N A S TV
Puikus
pirkinrys pensininkams! Pro langą gali matyt ežerą.. Arti golfo
nant pagal Lietuvos banko norėtų į veiklą įtraukti ir abi iki 5,000 kubinių metrų me keisti dabar galiojančią kreditų
GfcVRCA ATSTOVYBĖ
taukų, teniso aikščių, paplūdymio. prieplaukos laiveliams. Automatinis
reikalavimus, ir remiantis tarp Šiaulių elektronikos pramones dienos. Žaliava perkama Lietu skirstymo sistemą, jeigu „kredi
2346 W. 66HI Street
pievutės laistymas, satelito sistema televizijai; 3 mieg. kamb., 2 vonios.
tautinės apskaitos standartais. įmones — „Šiaulių taurą" ir voje, Rusijoje, parduodama tinių išteklių apstu komer
Tel.: 312-776-1466
Daug kitų patogumų. 2010 kv. pėdų. $134,500. Kreiptis: George, St.
Banko pelnas pagal tarptauti „Nukloną", nors ir atsisakyta Olandijoje, Japonijoje, Didžiojoje ciniuose bankuose. Ar Lietuvos
Andrew Bay Real Estate, Inc. 1 -800-277-3550 arba 1-904-265-3099
nius standartus yra beveik du ketinimų naują produkciją ga Britanijoje. įmonės vadovai ne Respublika- jau tapo vienu iš
STASYS SAKINIS
kartus mažesnis negu vertinant minti ir kurtis šiose įmonėse. slepia turį problemų. Sunku su jų?" Sekretorius agituoja, kad
RE/MAX
pagal Lietuvos banko metodiką, Sprendimas dėl gamyklos staty rasti patikimų žaliavos tiekėjų. galų gale būtų sukurtas Ekspor
is vidaus ir ii lauko:
to
rėmimo
fondas,
kuris
galėtų
bos
turėtų
būti
priimtas
birželio
popieriuoia
kambarių
sienas.
HOME CENTER
tačiau vis tiek sudaro 2.9 mln.
Pasak amerikiečių, sunku susi padengti dalį Lietuvos komerci
CtŠČU^BIC
Darbas garantuotas
mėnesį.
litų.
(312)
735-6000
tarti su Lietuvos miškų urėdijo nių bankų reikalaujamų palū
4412 S. Petriku
1110 Stiti Street
Bankas „Hermis" pagal Lie
Kita užsienio firma „House of mis. Lentpjūvė norėtų visą
Tet 312-927-9107
Laoorti*»6WJ
tuvos banko reikalavimus su Prince", jau birželio viduryje žaliavą pirkti Lietuvoje, taip kanų, normą atpigindamas iki
VIDAS
darytoje ataskaitoje nurodo 3.6 pradės rengti Vilniuje tabako būtų pigiau, bet baiminamasi 10-12 procentų.
POŠKUS
prksst a psfdtvnt
mln. litų grynojo pelno. Tačiau gaminių cechą ir taps antruoju prastos medienos, nepatikimų
Maloniai kviečiame jus praleis
Ijkagcsajrfatoiir
bendrovės „Arthur Andersen" po „Philip Morris" cigarečių partnerių.
ti atostogas Floridoje ir apsi
** Perkant/parduodant
• Švedų bendrovė „Prip- gyventi mūsų Ali Surte mote
auditoriai teigia, kad banko spe gamintoju Lietuvoje. Pasak
ARUASTONIKAS
nekilnojamą turtą
Nuo gegužės pradžios lentpjū ps" ir Baltijos gėrimų bendrovė ly)*. Apgyvendinsime kamba
cialiųjų atidėjimų sumą būtina „House of Prince Lietuva"
ReaRors Bus.7WJ57.7100
'* Profesionalus ir greitas
vė pradėjo dirbti dviem pamai
padidinti 6.5 mln. litų. Tuomet direktoriaus Antano Grigalavi noms. Visi 70 darbuotojų, išsky į Panevėžio alaus daryklą riuose su miegamuoju ir virtuve.
( & [ S H i l Re 708.9693732
patarnavimas
išeitų, kad „Hermis" pernai pa čiaus, firmos planai bus reali rus tris direktorius amerikie „Kalnapilis" investavo daugiau Vienos paros kaina $ 3 5 . 0 0 .
** Informacija paskolų,
Mūsų adresas:
tyrė apie 3 mln. litų nuostolių. zuoti dar šiemet. I tabako čius yra kupiškėnai. Savo noru nei 10 mln. dolerių. įmonės sa
investicijų klausimais
355
N.
Rldgewood
Ave.,
vininkai užsimoję pasiekti, kad
Tačiau „Hermis", kaip ir Vil pramonę danų firma numačiusi dar niekas iš įmonės neišėjo.
Idgoarstsr, FL 32132.
FOR RENT
„Kalnapilis" taptų pirmaujan
niaus bankas, už praėjusius me investuoti apie 1.5-4 mln.
Tel. •04-427-0400
Susivienijimo
„Lietuvos
me
čiu Lietuvos alaus rinkoje,
tus mokės 10 proc. dividendus dolerių.
Fax 904-420-1511
diena" prezidento Antano Mor- įmonės vadovai mano, kad žmo
Apt. For Rent
savo akcininkams.
IEŠKO DARBO
VTc. Brfflhton f*k. 6 rms . stove, refrig..
kevičiaus vertinimu, ameri nėms po truputėlį ėmus geriau
Žemės ūkio bankas, vieninte
v»all-to-wall carpeting; encl rear porch: hee*
NEŽINO KAM SIŪLYTI
kiečių privataus kapitalo me gyventi, bus geriama daugiau
incld : clean quiet bkJg References, crodit
lis iš trijų valstybinių bankų
PINIGUS
Vidutinio a m i . lietuve ieško darbo
dienos perdirbimo įmonė Lie alaus. Dabar vienam žmogui
crteck. $575 per mo + 1 mo. sec. depo(dar Taupomasis ir Valstybinis
lietuvių
šeimoje
Gali
slaugyti
senelius,
tuvoje išsiskiria iš kitų savo per metus tenka 30 litrų lietu
sit No pets Preferabty Lrth. speaking
Suomijos
trąšų
gamybos
gi
komercinis), nurodė, kad
hgonius. prižiūrėti vaikus ir padėti
CaN 700-44S-7M7
optimistišku
požiūriu
į
naujas
namų ruošoje. Gali gyventi kartu Tol.
1995 uosius baigė pelningai. gantas „Kemira Oy" iš karto galimybes. Jie irgi susiduria su viško alaus, kiek užsienietiško
700-923-0676.
Tačiau „Lietuvos rytas" paste investuotų į Kėdainių chemijos tais pačiais biurokratais, moka — neaišku. Sovietmečiu kiek
FOR RENT
bi, kad prisiminus pernai banke gamyklą ,.Fostra" 25 mln. dole tuos pačius mokesčius, muitus, vienas lietuvis išgerdavo per
Išnuomojamas apšildomas 4
metus
47
litrus
alaus.
Suomiai
gerokai padidėjusią biudžeto rių, tačiau nežino, kas jos šeimi bet „Ochoco Lumber" vadovai
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie
MISCELLANEOUS
lėšų sumą, pelną vertinti tenka ninkas. „Fostra", didžiausia pirmiausia kalba apie klientų, išgeria po 80 litrų.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
apyl $355 ( mėn. + ..security". Tei.
Rytų Europoje trąšų gamintoja,
312-779-0416. K a m e *
atsargiai.
IR MĖGĖJAMS
tiekėjų, naujų rinkų paieškas.
•
Žurnalas
„Central
EuroRekordinius nuostolius pa kelia širdperšą Seimui dėl per
pean" nustatė 1996 m. bankų Pirkdami pas mus, daug su
FLAT RATE CALLS
siekė metų pabaigoje uždary mažos privatizavimo kainos.
Centrinėje
Europoje papuliaruIEŠKO BUTO
„LIETUVOS KURAS"
taupysite. Pasinaudokite
Arty D»y * Any 7/me
tasis Lietuvos Akcinis inova Pramonės ir prekybos ministras
mą.
Geriausių
regiono
bankų
PRARANDA RINKĄ
cinis bankas. Nurodomi 161 Kazimieras Klimašauskas ją
sąraše — Vilniaus bankas. Jis mūsų patogiu ,,lay-away"
parduotų
ne
pigiau
kaip
už
8
planu. Atliekame visus foto
mln. litų nuostoliai, tačiau fir
Pensininkas leiko 2
73 proc. akcines bendrovės pripažįstamas neginčytinai pir laboratorijos darbus.
mos KPMG auditoriai teigia, mln. dolerių, nors prieš pusant
Estija
buto. Tel. 706-422-6264
maujančių
ir
Lietuvoje.
kad nuostoliai yra nepalyginti rų metų didesnes sumas žadėju „Lietuvos kuras" akcijų valdo
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. Latvija
didesni. Išvertus iš diploma sių užsienio investuotojų pasiū valstybė, o bendrovė turi vos 25
6 v.v.; Seitd. 8 v.r. - 4 v.
Lietuva
HELP VVANTED
Rima Jakutytė
tiškos KPMG kalbos, tai reikš lymai net nebuvo svarstyti, rašo proc. Lietuvos naftos produktų
Slovake. Ukraina Yugoeievia
p.p.;
sekmd.
uždaryta.
rinkos, rašo „Respublika".
atl $.66 / min
tų, kad Akcinio inovacinio ban „Verslo žinios".
Arrtrd. ir trecd. susikalbėsite
t w t mo brtfcff Mc acc*«« c*mg»
„Jei
vyriausybė
nesiims
rim
Kėdainių
chemijos
gamyklos
ko nuostoliai pernai pranoko
OTMM OOfcAT M T E S M. L OVEft
lietuviikai.
0A2AU namus it <
RENATA? o o m m c
TMKVOm.0
nurodytus ataskaitoje mažiau privatizavimo istorija tęsiasi tų priemonių, 'Lietuvos kuras'
CK
H M * • C**n» csnH i * * v »
PlACCMtMT AOKNCV
ir lauko, pjaunu žole.
išnyks"
—
teigia
į
Lietuvą
at
1
V4
metų.
Nors
Lietuvos
teismai
siai 100 mln. litų.
3314 W. 63 St.
Positions avaiiable nannies. house
atteku mažus cemento darbus.
Pot MbrrvMObn ctš 24 hn.
KPMG, vertindama nurody priteisė įmonę gamyklos priva vykęs Europos Sąjungos
keepers for Engjish speaking women
Kreipus: Antanas,
Tel. 312-776-8998
1-800-453-0957
Call: 312-28V7267
tus „Litimpeks" banko atidėji tizavimo konkursą laimėjusiai PHARE programos konsultan
312-737-5411
e*t 112 for Enghsh
mus abejotinoms paskoloms, pa firmai „Minta ir partneriai", tas J. Dobson, daugiau kaip 30
• x t 370 per Lietuva
teikė dar neapibrėžtesnį teiginį: valdininkai apsižiūrėjo, kad metų dirbės įvairių šalių naftos
BtJI
bendrovėse.
„Lietuvoje"
di
įmonė
parduodama
per
pigiai.
„Mums susidarė įspūdis, kad
Doftftaml etOfeJ, kalamas
po 6 vai.
atidėjimai yra nepakankamai Vyriausybė su Seimu apskritai džiulė rinkos dalis jau atiduota „siding". atliekami cemento, vakaro, tel. 312-471-6060.
SIŪLOME D A R B U S !
įvertinti". „Lietuvos rytas", ste uždraudė įmonę parduoti. Ba užsieniečiams iš esmės veltui; ..ptumbing' ' bei kt. namų vidaus
bisi tokiomis tarptautinės audi landžio mėnesį Seimas atmetė nors taip nedaro nė viena vals ir išores remonto darbai. lkaw
Gail seserų padėjėjoms, komB&D
to bendrovės KPMG išvadomis. pasiūlymą išbraukti Kėdainių tybė. Praraadama rinką, Lietu k * * lĮaJlMl: 311-767-1626
panijonems ir namų ruošos dar
Taisome ir dengiame vistą rū*iu sto
„Fostrą" iš neprivatizuotinų va iš esmės praranda realų tur
bininkėms Galima gyventi kar
HawaM — n u o t a k i sala. jei
gus, statome priestatus, garažus,
įmonių sąrašo. Tuomet Pra tą, nes rinka ir yra svarbiausias
PASKELBTI DIDŽIAUSI
tu arba atvykti j darbą ir išvykti.
ruošiatės joje lankytis, siūlome
balkonus, tvoras, dedame plyteles,
monės ir prekybos ministras turtas", sako jis. Ekspertas tvir
VALOMI
Kreiptis:
INVESTUOTOJAI
apsistoti „Hale Gediminas". kur
paritetą, langus, duris.
Kazimieras Klimašauskas su tina, kad Lietuvoje neteisingai
KILIMUS. BALDUS.
ĮŪSU laukia lova k pusryčiai. Dėl
Atliekame dažymus.
AH Caro
darė komisiją gamyklos parda suprantama, kas vyksta laisvo
GRINDIS IR SIENAS
informacijos skambinkite t o l .
Lietuvos investicijų agentūra
Emptoyment
Agency
Kazimieras, tol. 312-425-3445
J. 64J6MY6
•320-0109
paskelbė užsienio bendrovių vimo sąlygoms nustatyti bei jojerinkojeir nereguliuojamoje
Tel.
312-736-7600
737-6166
dvidešimtuką, daugiausiai in deryboms su firma „Minta" ves rinkoje, o „Lietuvos kuro" lau
vestavusių į Lietuvos pramone. ti. „Mintos" įgaliotasis atstovas kiantis antrasis privatizavimo
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SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

KĄ DARYTI KARŠTĄ DIENĄ?

PAKEISTAS VIENAS
„SOCIAL SECURITY"
ĮSTATYMAS

DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. birželio mėn. 15 d.

pients), visiem kitiem bus su jimai, tiems, kuriems dabar yra
Karštas vasaros oras labai pa Karstą dieną, gerkite nuo
stabdytas Medicare ir Medicade mokama.
vojingas žmogaus sveikatai. Tą dviejų iki keturių puodukų van
2711 VVest 71 st Street, Chicago, Illinois 60629
Naudotasi „Soc. Sec." įstaigos
1996 m. kovo 28 d. Amerikos draudimas. Valdžia dar nepa
mes matėme 1995 metų liepos dens ar kito skysčio kas
3127476-2665 • Fax 312-4364809
pranešimu.
skelbė,
kokiu
būdu
ir
kada
bus
mėnesį. Tuomet dėl vasaros valandą, nesvarbu, ar esate iš Kongresas priėmė ir pateikė sustabdyti šio draudimo mokė
Birutė Jasaitienė
karščių Amerikoje mirė dau troškęs, ar ne. Tas apsaugos nuo prezidentui pasirašyti H.R.
3136
„Contract
with
America
giau kaip 500 žmonių, dau vandens praradimo kūne. Ne
VYRESNI ŽMONĖS IR JŲ
gumas jų buvo per 60 metų gerkite kavos, gėrimų su kafei- Advancement Act of 1996",
GYVENIMAS
kaip dalį įvairių įstatymų, ku
nu ir alkoholinių gėrimų.
amžiaus.
riais
bandoma sumažinti valsty
Šiais laikais žmonės daug il
1. Lieka savo namuose.
Hyperthermia — karšto oro iš Nevalgykite karštų ir labai
bės
įsiskolinimą.
Prezidentas
maistingų
—
sunkiai
virški
giau gyvena. Jau, besiklausant
šauktas sveikatos sutrikimas —
Brandaus
amžiaus
sulaukę
tė
Bill
Clinton
šį
aktą
pasirašė
nančių
valgių.
mirties pranešimų, per radiją,
paveikia vyresnio amžiaus žmo
Gyveno Westland, Michigan.
Dažnai prauskites — apsipil kovo 29 d. ir jis nuo to laiko tapo
išgirsti, kad daugelis miršta, vai, gali pasilikti savo namuose, nes labai greitai, o ypač tuos,
juos
pritaikant
senyvo
amžiaus
Po ilgos, sunkios ligos mirė 1996 m. birželio 13 d., 11 vai.
sulaukę apie 90 metų, ar net
kurie yra silpnesnės sveikatos kite šaltu vandeniu vonioje, įstatymu.
ryto, sulaukęs 66 metų.
poreikiam.
Galbūt
tėvai
apsi
Pagrindinis šiuo įstatymu
daugiau. Pranašaujama, kad
ir serga kokiomis chroniškomis duše ar drėkinkite save su
Gimė Lietuvoje, Suvalkų Kalvarijoje.
ateityje, šių laikų modernios spręs pasinaudoti papildomais ligomis. Yra būdų, kaip papras šlapiu rankšluosčiu. Plaukitės pasikeitimas yra tas, kad
Nuliūdę
liko žmona Lilė Tumosaitė, sūnūs: Paulius;
medicinos priežiūroje, galima patarnavimais, kuriuos siūlo tai galima karstam orui pasi šaltu vandeniu kojas.
žmonės, kurie liko invalidais —
Marius, marti Sheila, anūkai Daina ir Antanas; Andrius, mar
socialinės
rūpybos
vyresnie
bus išgyventi ir 100 metų. Gal
Dėvėkite palaidus drabužius. ligoniais dėl narkotikų ar alko
ti Michele, anūkė Anna; dukros: Laura Konieczny, žentas
ruošti ir apsaugoti savo sveika
ui kelių dešimtmečių tai nekels siems įstaigos. Gal tėvas ar mo ta:
Laikykite savo butą vėsų. Jei holio vartojimo, nebegaus „Soc
Todd; Birutė Bagdžiūnienė, žentas Giedrius ir anūkė Laura
tina
nutaria
parduoti
turimą
nusistebėjimo, o bus gyveninio
Sec."
pašalpos,
vadinamųjų
SSI
Vakarė; seserys Ona Abarienė ir Marytė Erlingienė bei ju
turite
oro
vėsintuvą,
nusta
Kiekvieną dieną klausykitės
realybė. Bet su ilgu amžiumi, didelį namą ir persikelia gyven oro pranešėjo, kad žinotumėte, tykite termostatą maždaug 89 ir SSDI mokėjimų. Kaip su žmo
šeimos; brolis Albinas. Daug giminių, draugų bei artimųjų
čia ir Lietuvoje.
kurio visi trokšta, būna ir ti į mažesnes patalpas, kurias kada bus karšta ir tam bū laipsnius F. Jei neturite vėsin nėmis, kurie tuos mokėjimus
Buvo ateitininkas nuo jaunystės, aktyvus lietuvių ir
įvairių problemų: sveikatos, lengviau prižiūrėti ir tvarkyti. tumėte tinkamai pasiruošę.
tuvo, paleiskite „fan" — oro jau gauna? Naujų prašymų
amerikiečių
parapijų narys, dėstė katekizmą, planavo ir pra
vienišumo, apsigyvenimo, 2. Persikelia gyventi pas su
maišytoją. Dienos metu užtrau „Soc. Sec." įstaigos jau nebepri
vedė
rekolekcijas,
aktyviai padėjo su katechumenu paruošimu
priklausomumo nuo kitų (daž augusius vaikus.
O tai jinai dar labai gerai kite užuolaidas, kad šiltas oras ima nuo įstatymo pasirašymo
krikštui. Dalyvavo ekumeniniuose Šv. Rašto būreliuose darbo
niausiai vaikų). Yra prirašyta
dienos.
Visiems,
kurie
dabar
neitų į kambarius; vakare ir
vietėje, bei parapijose. Dalyvavo ir organizavo maldos būrelius
Šiuo atveju neužtenka vien sugeba.
daug knygų ir straipsnių, kaip
naktį atidarykite langus, pada gauna mokėjimus, jie bus nu
Tačiau
yra
žmonių,
kuriems
ir buvo uolus charizmatinio sąjūdžio rėmėjas.
tik
atskiro
miegamojo.
Reikia
suaugę vaikai prižiūri, ar turi
pasilikti gyventi vieniems savo rykite skersvėjį, jei tai galite, traukti nuo 1997 m. sausio 1 d.
Velionis pašarvotas Harry J. Will koplyčioje, 34567 Michi
prižiūrėti, savo tėvus. Reikia pagalvoti ir apie „emocinę namuose be pagalbos yra sunku kad vėsus nakties oras išvėTas yra ir su Medicare ir
gan
Ave., Wayne, MI. Šv. Rašto valandėlė, sekmadieni, 7 vai.
žinoti viena, kad suaugę vaikai, erdvę".
Medicade draudimą gaunan
ir problematiška, ar net ir pavo- dintų butą.
vakaro.
imdamiesi globoti savo tėvus, 3. Persikelia gyventi į pensi jinga. Nuo 5% ir 10% žmonių per Jei neturite oro vėsintuvo, čiais asmenimis. Išskyrus vyres
Prisikėlimo šv. Mišios St. Mary bažnyčioj, pirmadieni,
turi atminti, jog tėvai yra ninkų namus su priežiūra. 65 metų turi sveikatos proble- karštą dieną nuvykite į apsi- niuosius ir asmenis, kurie turi
birželio 17 d., 11 vai. ryto.
suaugę žmonės ir neturi būti
mų, kurios reikalauja kokios pirkimo centrą, vyresniųjų išlaikomus vaikus (AFDC reciNuliūdę: žmona, sūnūs, dukros, marčios, žentai,
Šiuo atveju vyresnieji įsigyja
traktuojami kaip vaikai! Kuo
pagalbos iš šeimos narių, drau namus, kino teatrą, biblioteką
snūkai,
seserys, brolis ir artimieji kraujo bei dvasios
namus,
ar
butus,
ir
jiems
yra
met ateina laikas, kai tėvams
gų, ar samdomų žmonių, arba ir ten, vėsinamoje vietoje, bažnyčiose ar įvairios miesto
ryšiais.
suteikiamos
galimybės
pavalgy
vyresniųjų agentūros veltui
reikia vaikų pagalbos, geriau
net reikia persikelti gyventi į praleiskite dienos dalį.
siai tai aptarti, abipusiai nuošir ti, gauti medicininę bei kitokią vietą — „assisted living farility" Pasiteiraukite-apie karštą orą karštomis dienomis nuveža
Laidotuves tvarko Yolanda M. Zaparackienė
313-554-1275.
džiai ir atvirai, kol tėvai yra priežiūrą bei socialinius patar kuri teikia kasdieninę pagalbą ir jūsų vaistus. Kai kurie vais- vyresniuosius žmones į vėsesnes
užtenkamai protiniai pajėgūs navimus.
namų apyvokos priežiūroje ir tai sulaiko kūno prakaitavimą, vietas.
tai padaryti.
Oro pasikeitimai dažnai labai
4. Persikelia gyventi į sene reikalinga, medicininę pagalbą, kas yra labai svarbu karštą
pavojingi
vyresniems asmenims
Yra žmonių, kurie gyvena pas dieną, nes prakaitas vėsina
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Dažnai visi kalba apie testa lių namus (nursing home).
ir
ypač
tiems,
kurie turi silpną
gimines, pvz., viena senutė, kūną.
''
mentus. Kai kurie vengia juos
čia gaunama tinkama visoke
rašyti, bet dauguma sudarę — riopa priežiūra. Ši galimybė gimusi 1902 metais, gyvena Jeigu turite kaimynus, kurie sveikatą ar serga kokia liga.
A.tA.
parašę juos, neįrašo į juos savo tinka vyresnio amžiaus žmo dukraitės šeimoje, kuri ją labai yra vyresnio amžiaus, ypač ligo- Taip pat pavojinga tiems, kurie
norų, kur ir kaip jie norėtų nėms, kurie nebegali patys myli, prižiūri ir sako, kad ti, užeikite pas juos kelis kartus turi aukštą kraujo spaudimą.
ALGIRDAS ANTANAS
gyventi, kai jų sveikata susilp- vieni gyventi, kurių fizinis ir senutė rūpinosi jais visą amžių dienoje ir pasiteiraukite, kaip Čia keli kūno įspėjimai tiems,
PETRULIS
nės, arba kai jiems reikės pa protinis stovis yra toks, kad ir dabar jiems yra garbė ja jie jaučiasi. Kai kuriose vietose kuriem gresia insultas arba
paralyžius (stroke):
galbos. Problema yra, kad dau jiems reikia nuolatinės priežiū pasirūpinti. Bet ne visiems yra
Jau praėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
staigus sustingimas, jausmo
gumas žmonių nenori kalbėti ros ir medicininio personalo pa tokios sąlygos ir ne visi turi mų, dėl sveikatos palaikymo.
iš
mūsų
tarpo mylimą ir neužmirštamą mūsų Vyrą, Tėvą,
praradimas,
nutirpimas
veido,
apie senatvę. Ir apie gyvenimą galbos. Nesvarbu, kokį nuo tokius gerus vaikaičius ar
2. Pasinaudokite patarnavi
Seneli
ir
Brolį a.a. Algirdą.
1
senatvėje vengia kalbėti tol, kol sprendį vyresnieji padarys, vis vaikus.
mais, kuriuos teikia vyresnio rankos ar/ir kojos vienoje kūno
Jo
šviesiam
atminimui šv. Mišios bus aukojamos 1996 m.
būtinybė priverčia tai padaryti. tiek bus liūdesio ir ašarų. Ir
Vieni tėvai būtų laimingi, gy amžiaus žmonėms Department pusėje;
birželio
27
d.,
8:30
vai. ryto pranciškonų koplyčioje, St. Pete
staiga regėjimo susilpnėjimas
Įvairūs specialistai pataria, kad suaugę vaikai, ir metų naštos vendami su savo suaugusiais on Aging. Čikagoje telefonas
Beach, FL ir liepos 6 d. 10 vai. ryto Dievo Apvaizdos
geriausia pradėti pokalbį tuo prislėgti tėvai gailisi jaunesnių vaikais bet kur, kiti nori yra 312-744-4016, kituose vieto ar net jo praradimas ypač vieno
bažnyčioje, Detroit, MI.
reikalu nepamokslaujant. Yra dienų, ilgisi geresnės sveikatos pasilikti nepriklausomi nuo vėse susiraskite telefono knygo je akyje;
Maloniai prašome draugus, gimines ir pažįstamus pasi
praradimas kalbos, sunkumas
daug geriau pradėti pokalbį ir nepriklausomumo. Ir visi, ar savo vaikų ir gyventi atskirai. je numerį to departmento ir
melsti ui jo sielą.
apie tėvų senatvės problemas, jie prisipažins, kalbėdami su Jie dažniausiai sako: „Mes sužinokite, kokius patar kalbėti ir negalėjimas suprasti
Liūdintys: žmona Gražina, dukros — Daiva ir Laura
klausant jų nuomonės, o ne sa specialiais vyresnio amžiaus norime gyventi nepriklausomi navimus galite gauti. O patar kito kalbos;
su šeimomis ir broliai Vytautas ir Mindaugas su šei
staigus galvos skausmas be
kant, ką jie turi daryti. Niekam žmonių patarėjais, ar su savo nuo savo vaikų ir gyventi taip, navimų Department of Aging
momis.
nepatinka įsakinėjimai. Dažnai vaikais virtuvėje, bįjosi ateities. kaip anksčiau gyvenome". Jie duoda daug ir įvairių — nuo jokios priežasties;
galvos svaigimas, sunkumas
tuojau ir nenusprendžiama, ką
Dabar pažvelkime į savo na pasirenka vietoves, kur gyvena maisto pristatymo į namus, iki
daryti, bet pradedama apie tai muose norinčius pasilikti tėvus. daugiau pensininkų, kad galėtų priežiūros namuose. Ši įstaiga išlaikyti pusiausvyrą, sugriu
LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
galvoti daug nuoširdžiau ir at Statistika rodo, kad žmonės, gyventi su savo bendraamžiais. taip pat teikia informaciją apie vimas, ypač, jei tai seka vieną
viriau, negu prieš tai.
žmones, kurie galėtų gyventi ar kelis anksčiau minėtų simp
SĄJUNGA
kurie pasilieka gyventi savo
įteikia pritaikyti namus
jūsų
namuose
kaip
draugai
ar
tomų.
Jei pokalbiai tuo reikalu ne namuose, pamažiau sensta ir il
savo amžiui.
pan. (trained companions).
Jei jaučiate ką nors iš aukš
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
įmanomi, tėvai nenori apie tai giau gyvena. US Department of
Kiekviename, knygyne ir bib čiau suminėtų simptomų,
Jei planuojate senatvę prakalbėti, pagalvokite, ar nereikė Commerce sako, kad 70-75%
apylinkėse ir priemiesčiuose.
tų paprašyti, šeimos daktaro žmonių, kurie yra vyresni negu praleisti savo namuose, pritai liotekoje yra įvairių knygų apie šaukite pagalbon šeimos narį,
Patarnavimas 24 vai.
pagalbos, kuris gali objektyviai 65 metų gali patys savimi rū kykite juos vyresnio amžiaus suaugusių vaikų ir tėvų san draugą ar kaimyną, kad padėtų
šiame reikale ir vaikam, ir pintis. Maždaug 20% žmonių žmonių poreikiams, kad leng tykius, kaip padėti tėvams, kaip susisiekti su daktaru ar nuvykti
pritaikyti namus vyresniems į ligoninę. Greitas medicininės
tėvam patarti.
reikia pagalbos namų ruošoje, viau būtų gyventi.
namo priežiūroje ir asmeni
1. Pakeiskite nesaugius, kli žmonėms ir įvairius kitus reika pagalbos suteikimas šiuo atveju
FUNERAL D I R E C T O R S
niams patarnavimams, bet vis bančius laiptų turėklus. Pridė lus apie vyresniųjų gyvenimą. gali išgelbėti sveikatą ar net ir
Kur gyventi, brandaus
Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908)
Naudotasi medžiaga iš „Chi gyvybę.
tiek, jie dar yra pajėgus gyven kite turėklus prie įėjimo laiptų,
amžiaus sulaukiu?
Naudotasi
įvairiais,
vyres
cago
Tribūne"
(1996-5-26)
ti savo namuose. Viena senutė koridoriuose, ten, kur yra 3 ar
SERVICES AVAILABLE AT OTHER
Aldona Šmulkstienė ir niems žmonėms skirtais,
Senstantys ir nesveikuojantys sako, kad jos vaikai ieško jai 4 neaukšti laipteliai, kuriais
biuleteniais.
pensininkų
namų.
Ji
sako,
jog
Birutė Jasaitienė
tėvai ir jų suaugę vaikai turi
laipioti anksčiau buvo jums tik
CHICAGO AND SU&URBAN LOCATIONS
keletą pasirinkimų. Šiuo atvejų jie galvoja, kad tai tiktų jai, bet vieni juokai.
daug įtakos turi jų finansiniai, ji to visai nenori. Ji nori
2. Įveskite geresnį apšvie
4605 So. Hermitage
4330 So. Calrfornia
fiziniai ir emociniai poreikiai. pasilikti gyventi savo namuose, timą.
Jie gali pasirinkti vieną šių kol pati savimi gali pasirūpinti.
3. Pakeiskite apskritas — pa
ALL PHONES
(PRES. VIDMANTAS RAPŠYS)
galimybių:
sukamas durų rankenas į nu
1-312-523-0440
SIUNTINIAI \ LIETUVĄ TIESIAI i Š JŪSŲ NAMŲ
spaudžiamas, kurias lengviau
TTJC TRUMPA LAIKA BALTIA EXPRESS SIŪLO NAUJA PASLAUGA
naudoti žmonėms, negalintiems
JEI JUS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSŲ SIUNTINIUS
SUPAKUOSIME K PAIMSIME TIESIAI IS JUSLI NAMU
tvirtai suimti ir pasukti apskri
tų rankenų.
NEMOKAMAI
4. Pašalinkite kilimėlius. Jie
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU
LACK & S O N S
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU
sudaro galimybę užkliūti, pa
FUNERAL DIRECTORS
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTU SIUNTINYS
slysti, pargriūti ir susižeisti.
U 2 $38.00 PER 14 DIENU;
5. Naudokite bevielį telefoną,
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST MGHVVAY
• NEMOKAMAS DOKUMENTU NOTAR1ZAVIM AS.
kad neužkliūtumėte už telefono
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
laidų.
•ALTU GCPttSSCO ITD
a^EJ^a^EZi*
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
•fUu Ir iXr nnJUUV
U
umu
•• c^a.m-%
•mMriim
n m u m i• ir n11 «wi«•
Kur ieškoti ir gauti pagalbos
UWUIM>, ii *««>z Mmnmmmmmmmm
ALL PHONES
l-OOO-SPARNAI
1. Jei sveikata yra sušlubavu
1-706-9744410
m
1-800-772-7624
si,
paprašykite
savo
daktarą,
urruvosi
kad jis prirašytų į namus atsi
PAOtTI UKTUVOS SPORTO*
! ATLANTA. <
lankančią gailestingą seserį
KEPYKLA IR DELIKATESAI
(visiting nurse). Ji patikrins
4214 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638
jūsų kraujospūdį, pulsą, pasirū
Tel. 312-581-8500
**n- n, i
•
mm
PETKUS & SON
(jo«.wH*nt»ao>
pins
vaistais
ir
žiūrės,
kad
jūs
• Lietuviška duona ir raguoliai
t KAMUOLY* TTCSFM.VM, SU H0MMCOS
FUNERAL DIRECTORS
laikytumėtės daktaro nurodyZmšm ******" *» V#WNO MMCUUOMO m «asoo_
• Vestuviniai ir įvairūs tortai

A.tA.
VALERIJUS GRAŽULIS

GAIDAS -

DAIMID

BALTIA EXPRESS CO LTD.,

JMVVDOSASOMO

-

PERSIIMTOMS ( U S A ) VELTUI
UtMKVNUS M eSNU «H MATO

IMTI

atrast
tUCUO OMO 4411* m i

• Marijampolė. Vilkaviškio
vyskupas Juozas Žemaitis,
MIC , perdavė kunigams Lietu
vos Miškų ūkio ministerijos
prašymą Katalikų Bažnyčiai
„įtaigiu dvasininko žodžiu
perspėti žmones apie gaisro
pavojų, deginant žolę ar neat
sargiai elgiantis gamtoje".

• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS
Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ

ButEfotM*!

390 N. CUrk, Chicago, II 60*10
Tel. 312-444-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai
miesto centre
Savaitgalį uždaryta

MARQUETTE PARK 2533 VV 71 ST
CICERO 5940 W 35 ST.
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (A DERBY RD )
EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST
T1NLEY PARK 16600 S. O AK PARK AVE
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. l-MO-994-7600

.

s

DRAUGAS, šeštadienis. 1996 m. birželio mėn. 15 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Ona ir J u o z a s Žilioniai, gyv.
North Olmsed. OH. atsiliep
dami j Vilkaviškio vyskupo J
Žemaičio prašymą, atsiuntė
2.000 dol. auką Vilkaviškio
katedros įrengimo sąskaitas pa
dengti. Aukas vilkaviškiečiai ir
geros valios lietuviai iš toliau
šiam tikslui gali siųsti kun.
Viktorui Rimšeliui. MIC, mari
jonų vienuolyno arba „Draugo"
adresu ir aukos bus perduotos
vysk. Žemaičiui. Malonėkite
pažymėti, kad auka skiriama
Vilkaviškio katedros remontui.

Birželinių įvykių 55-tųjų
metinių paminėjimą ruošia
ALTo Čikagos skyrius rytoj,
sekmadienį, birželio 16 d.. Švč.
M. Marijos Gimimo parapijoje.
Visi kviečiami dalyvauti vėlia
vų pakėlimo iškilmėse, kurios
prasidės 10 vai. r. parapijos
aikštėje, vadovaujant šauliams
ir ramovėnams: 10:30 vai.r. šv.
Mišios bažnyčioje, o tuoj po jų —
parapijos salėje iškilminga aka
demija, kurioje kalbės svečias iš
Cleveland, OH, „Dirvos" redak
torius dr. J o n a s J a s a i t i s .
Rengėjai nuoširdžiai prašo
paminėjime gausiai dalyvauti.

K l a u s y k i t ė s įdomių „Mar
gučio II" laidų kas vakarą, nuo
pirmadienio iki penktadienio,
lygiai 9 vai. v., iš stoties 1450
AM. Kadangi laidos yra vaka
rinės, jos labai išsamiai susu
muoja visas dienos naujienas iš
Lietuvos, lietuviškosios vi
suomenės gyvenimo Čikagoje ir
apylinkėse bei toliau. „Mar
gučio II" leidėjai ir globos komi
tetas primena, kad ši stotis yra
pelno nesiekianti, o vienintelės
jos pajamos — klausytojų gera
širdiškumo skiriamos aukos.
Prisidėkite ir savo auka prie
„Margučio II" radijo laidų tęsti
numo.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje", birželio 19 d.,
trečiadienį, 2 vai. p.p., bu* Tėvo
dienos paminėjimas. Kalbės
dienraščio „Draugo" moderato
rius, buvęs daugiametis t mari
jonų Šv. Kazimiero provincijos
provincijolas kun. dr. Viktoras
Rimšelis, MIC. Menine pro
gramos dalį atliks muzikos
mokytoja Dalia Gedvilienė s u
dukrele Agne ir sūneliu Karo
liu. Po to pietausime ir ben
drausime. Visi kviečiami ir
laukiami. Paraginkite savo
trrmigiia, pn<fl^iiTiii« atails nkyfci

trečiadienio popietėje, vėsioje
patalpoje, bet šiltoje nuotaikoje,
praleisti vieną kitą valandėlę,
paįvairinti savo dieną. Nuošir
džiai prašome — atvykite!

D a u g lietuvių iš arti ir net la
bai toli suvažiuos į X tautinių
šokių švente. Kai kurie jau
Dr. Arvydas Žygas birželio
pažįstami iš buvusių švenčių ar
S v e i k i n a m e savo tėvelius Tėvo dienos proga! — i i kairės: Terry Petry, J r . R a i m u n d a s Čepelė,
Lietuvių tautos 1941 m. s u 
21 d., penktadienį, 7 vai. vak.,
kitų svarbiųjų renginių, dauge
V i k t u t ė S t r o p u t ė ir Matas McCarthy.
kilimo
55 metinės bus minimos
kalbės Pasaulio lietuvių centre.
Nuotr Kovo Polikaieio
lis niekuomet nebuvo susitikę,
lietuvių
Nekalto Prasidėjimo
Jo pokalbio tema: Lietuvos jau
Labai reikia savanorių tal
bet norėtų susipažino" (ypač jauJ o n i n i ų šventė rengiama
EIKIME PAPARČIO
Lietuvos v y č i ų 112 k u o p o s
parapijoje, Brighton Parke,
nimo kultūrinė ir dvasinė krizė. kininkų! X tautinių šokių šven
nimas!),
tad
šventės
rengimo
J a u n i m o centre birželio 22 d., mėnesinis susirinkimas šaukia
ŽIEDO IEŠKOTI
birželio 23 d., sekmadienį. Pra
PLC renginių komitetas kviečia tės proga, kaip jau daug kartų
7 vai. vakare. Bus skanumynų mas antradieni, birželio 18 d., komitetas ruošia šaunų susi džia 10 vai. r. šv. Mišiomis už
visus penktadienio vakare at skelbta mūsų dienraštyje, ruo
pažinimo vakarą penktadienį,
Daugelis įsitikinę, jog ste- ir giros, kursime Joninių laužą, 7:30 vai. vak., Svč. M. Marijos liepos 5 d., 8 vai. vak., Navy žuvusius ir mirusius sukilimo
vykti į centrą, pasiklausyti pa šiama mugė. kurioje bus rankbukl
ū nebūna. Kiti mano, kad gros lietuviškos muzikos an Gimimo parapijos salėje. Visi Pier Grand Ballroom patalpose. dalyvius parapijos bažnyčioje.
skaitos, paklausti klausimų ir darbių, paveikslų ir kitų prekių,
ie
galbūt pareikšti savo nuomonę o taip pat spaudos stalas, kurį J išnyko dar prieš Pirmąjį samblis. Ypač kviečiami daly kuopos nariai prašomi ir ra Čikagoje. Bilietus reikia iš Po Mišių bus padėtas vainikas
ruošia „Draugo" administracija pasaulinį karą. Tačiau taip vauti visi Jonai ir Janinos, o ginami susirinkime dalyvauti. anksto įsigyti. Jie, kaip ir bilie prie gretimo parapijos kryžiaus,
šiuo reikalu.
- bus galima įsigyti specialią mąstyti gali tik tie, kurie taip pat visi kiti, bet kuriuo var Po susirinkimo — kavutė ir tai į pačią šokių šventą, yra pla o akadenuja vyks parapijos
Violeta ir Algis Strikai, La dienraščio laidą, skirtą tautinių užmiršo, arba niekados ir nieko du pavadintieji — juk Joninės pabendravimas.
tinami nustatytom valandom salėje. Bus proga susitikti s u
Grange. IL. daug kartų yra pa šokių šventei, o taip pat pavyz- nežinojo, apie Rasos šventę, yra smagi šventė ir mažiems, ir
(jos jau daug kartų buvo skelb Laikinosios Lietuvos vyriau
Šv. Antano parapija, Cicero,
gelbėję ..Draugo'" laikraščiui dinę savaitraščio „Draugo" Liaudyje tebeliko tikėjimas, jog dideliems.
tos „Drauge") „Seklyčioje" ir sybės nariais, sukilimo organi
IL, ši savaitgali parapijos aikš
dosniomis aukomis. Dabar vėl.
zatoriais ir dalyviais. Kalbės
Joninių
naktį,
tą
ypatingą
laidą anglų kalba. Tačiau mūsų
Penktadieni, birželio 21 d., 7 tėse turės Šv. Antano šventės Pasaulio lietuvių centre.
siųsdami prenumeratos mokes
prof. Adolfas Darnusis, Pilypas
trumpiausią
naktį,
galima
su
administracija negali visur su
vai. vak., Balzeko lietuvių kul festivali, su įvairiomis pramo
tį, pridėjo 105 dol. Esame labai
Narutis ir kiti. Pagrindinę
rasti
ne
vien
laimę
lemiantį
spėti ir mugės valandomis
tūros muziejuje įvyks dailės pa gomis ir įvairių tautybių val
„ S a u l u t ė " kviečia į talką. kalbą pasakys prof. dr. Juozas
dėkingi už dovaną.
paparčio
žiedą,
bet
ir
patirti
reikia talkininkų. Valandos yra
rodos „Faktūros" atidarymas. giais. Festivalyje sekmadienį Kasmet „Saulutė", Lietuvos Meškauskas. Čikagos iauliai
Marytė ir Juozas Vizgirdai, šios: ketvirtadienį nuo 1 iki 7 daug stebuklingų akimirkų. Parodoje dalyvauja Čikagos dai
nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. p.p. vaikų globos būrelis išsiunčia bei ramovėnai dalyvauja s u
Aurora, IL, už kalendorių ir vai. vak., penktadienį nuo 9 vai. Vienintelė sąlyga — stebuklais lininkai Lois Coren, Marlene
veiks ir lietuvių palapinė. Čia apie 1,000 siuntinių vargs vėliavomis. Kviečiamos ir kitos
kalėdines atvirutes atsiuntė r. iki 6 vai. vak.. šeštadienį nuo reikia tikėti ir būti draugų bū Diamond, Va Lizzo ir Ruben
bus galima gauti kugelio, mūsų tantiems vaikučiams Lietuvoje. organizacijos atvykti su savo
„Draugo" laikraščiui 100 dol. ryto 10 iki 12 vai. d., o paskui ryje.
Steinberg. Visi kviečiami.
šeimininkių namuose gamintų Tai daiktai, daugiausia suauko vėliavomis. Minėjimą ruošia
Naujai atvykusieji lietuviai,
Nuoširdžiai dėkojame už įver — nuo 5 vai. p.p. iki 12 vai.
T ė v y n ė s Sąjungos (L.K.) spurgų (pončkų) ir linksmoje ge ti St. Patrick's (St. Charles, LL) Politinių kalinių sąjunga ir
tinimą mūsų pastangų leidimo naktį. Kreiptis į administrato susibūrę į ..Krantą", Jonines
šiemet
siūlo
praleisti
drauge
Čikagos rėmėjų viešas susirin gužinės nuotaikoje pabendrauti. ir St. Peter's (Geneva, IL) Brighton Parko LB apylinkė,
rių Igną Budrį.
darbe ir auką.
parapija geradarių bei Kolmar talkinant šauliams bei ramovė
birželio 22 d. Union Pier, MI, be kimas šaukiamas Pasaulio lie
mokyklos (Oak Lawn, LL) ir Le- nams.
Vytauto
Didžiojo
š
a
u
l
i
ų
veik lietuviškoje „Gintaro" po tuvių centre, Lemonte, Bočių
monto School District. Siun
rinktinė
ruošia
tradicines
Jo
ilsiavietėje ant ežero kranto. menėje, birželio 23 d., 12:30 v.
tiniai pakuojami kas savaite ar
nines
birželio
22
d.,
šeštadienį,
J a d v y g a Damušienė, Atei
Svetinga savininkų Karaičių po šv. Mišių. Kviečiame visus
dažniau, pagal reikalą. Šį tininkų namų vakaronių koor
7
vai.
vak.,
Šaulių
namuose,
šeima leis pasinaudoti paplū narius ir prijaučiančius daly
2417 W. 43rd St., Chicago. Bus mėnesį bus pakuojama trečia dinatorė pravers laimingųjų
dimiu ir mašinų stovėjimo aikš vauti šiame susirinkime.
šaltų užkandžių, šilta vaka dienį, birželio 19 d., 9 vai. r. bilietų traukimą Ateitininkų
tele, tad atvykti galima, dar tik
rytui brėkštant.
Tradicinis Joninių laužas rienė, šokiams gros Vytauto Di (Aldona Ješmantienė) ir lesta- namų gegužinėje sekmadienį,
sekmadieni,
birželio 23 d., džiojo šauliu rinktinės orkest dieniais, birželio 22 bei 29 d., birželio 23 d. Visi kviečiami
Krantiečiai pažada: vyks
taip pat 9 vai. (Lilė Kizlaitienė). dalyvauti.
lauko teniso, tinklinio varžybos, liepsnos Vinco Bagdono sodybo ras, vadovaujamas Kosto Rama
Jeigu galite padėti, atvykite į
pirmą kartą istorijoje bus orga je, 901 Sheridan Rd., Kenosha, nausko, veiks dovanų paskirsty
PLC — įėjimas iš apatinės ma
nizuotas parodomasis 2 mylių Wisconsin. Rengėjai — D.L.K. mas ir laimės šulinys (taip pat
z ŽEMĖ L PRODUCšinų pastatymo aikštelės, durys
bėgimas pakrante. Išlikusiųjų Kęstučio šaulių kuopa kviečia atsigaivinimo baras). Visuo
TIONS
praneša, jog po ilgų ir
į
kairę
nuo
kondominiumų
įėji
laukia vertingi apdovanojimai! visus atvykti 1 vai. p.p. ir keletą menė kviečiama dalyvauti
mo.
Prašome,
jei
turite,
atsivežti
sunkių
derybų
visos mūsų radi
Bet smagiausia bus vaikams, valandų maloniai praleisti gra Šventėje — bus pagerbti visi
kartoninių
dėžių,
žirkles,
limpa
jo
laidos
grąžinamos
į seną,
kurie galės pasireikšti, lipant, žioje gamtoje prie ežero. Laužas Jonai ir Janės. Dar yra gali
mos
juostelės
(packaging
tapė)
ir
įprastinį,
rytinį
laiką.
Nuo
š.m.
mybė
gauti
bilietus,
paskambi
šokant ir šokinėjant, ritantis, bus kuriamas temstant. Visi
rašiklį (permanent marker). balandžio 29 d. klausykitės
nus
šiais
telefonais:
376-0551
laukiami.
bėgant maišuose ir 1.1. Jiems pa
„Saulutė" už talką iš anksto mūsų laidų kasdien nuo 10 i k i
arba 434-3713.
ruošti ypatingi Stebuklų šalies
dėkoja.
11 v.r. per WNDZ radijo stotį
x Kiekvieną šeštadienį
apdovanojimai! Temstant bus
750
AM bangomis. Darbo die
z
„Saulutė",
Lietuvos
vai
Lidija R i n g i e n e 'kairėje) ir Maryte Nemickienė y r a L i t h u a n i a n Mercy Lift uždegtas laužas, ežeru — pluk J a u n i m o centro kavinėje,
nomis
siūlome informacinę
kų
globos
būrelis,
dėkoja
už
lėšų telkimo pokylio, vyksiančio rugsėjo 7 d. Chicago Art Institute patalpose, domi vainikai, bus šokama, žai 5620 Lithuanian Youth Center
z Ieškau Stepono Radvilos
paramą
našlaičiams,
invali
STUDIJA
R. šeštadieniais isto
ruošimo k o m i t e t e . Xors ju laukia didelis ir s u n k u s d a r b a s , tačiau nei šios. džiami liaudiški žaidimai, visą Dr., Chicago, IL, vyksta Poilsio
arba jo šeimos. Atsiliepkite,
dams
vaikams
ir
daugiavai
rinę
VERSME,
o sekmadieniais
nei kitos k o m i t e t o nares ..nepameta galvų ir tikisi suruošti tikrai šaunią laiką paplūdimyje skambės vakarai. Skamba lietuviška
skambinkite: J i m Dye, 800kėms šeimoms Lietuvoje: Nijolė
kultūrinę-pramoginę radijo
puota, kurioje dalyvauti b u s tikras malonumas. Jos prašo puotos datą j a u lietuviškos dainos, o vidurnaktį muzika. Pradžia 8 vai. vakaro.
882-7099.
d a b a r rezervuoti LML pokyliui.
laidą VAIRĄ. WNDZ dirba
Šį šeštadienį Poilsio vakaras Gražulienė $25 a.a. J. Kapo
— ieškoma paparčio žiedo.
(sk)
čiaus
atminimui;
I.
D.
Tijūnė
5,000 vatų pajėgumu ir laisvai
vyks mažojoje salėje. Diskoteka
Birželio 22 d. 94 greitkelis turi
x Travel Centre, Ltd. siū
z „Antras kaimas" kviečia pasiekia Illinois, Indiana,
x Cicero Medžiotojų ir
„Populiariausios lietuviškos liai $25; Vida ir Jonas Maleišlo ski>džius i Lietuvą ir vi meškeriotojų klubas atsiuntė būti perpildytas mašinų, vyks
Wisconsin
dainos ir jų atlikėjai". Šokiams kos $100; Rasa Poskočimienė visus pradėti X tautinių šokių Michigan bei
sus pasaulio kraštus pigiausio $500 Lietuvos našlaičiams. tančių į „Gintaro" paplūdimį!
Visais
radijo
gros instrumentinis ansamblis. $25; Nijolė Kersnauskaitė $20; šventės linksmybes trečiadienį lietuvius.
mis kainomis Kreiptis i Te Paskyrėme jiems vieną našlai Pageidautina, kad norintieji
Jeronimas Triukas $50; Aldo vakare, liepos 3 d. Tą vakarą reikalais, įskaitant komercinius
resę I^esniauskienę, tel 847- ti 3 metų globai. Našlaičio var dalyvauti bėgime, paskambintų
x TRANSPAK
praneša: na Ješmantienė ir Aurelija 7:30 v.v. Jaunimo centro sceno skelbimus, mirties pranešimus
526-0773.
įski du klubui dėkojame! „Lietuvos Žilvinui, tel. 708-652-4108 arba „Panevėžio raj.. Pajuosčio aero Kriaučiūnienė $100-, Tomas je įvyks „netradiciniai" rimtas bei organizacijų žinutes, kreip
Gintarui, tel. 585-3567.
drome Lietuvos kariuomenei Pūkštys $240 metams paremti ir tradiciniai „nerimtas" spek tis adresu: ŽEME L PR0DUCNašlaičių globos" komitetas,
Advokatas Vytas Misiuiis
Nepamirškite — gerieji ste perduota Lenkijos karinių pajė našlaitį; Alma ir V a l d a s taklis. Pirmoje dalyje bus įsce- T I O N S ,
2711
W.
71
St.,
Chicago,
IL
LITHUANIAN
79 V\ Moraoe. Suite 1300.
buklai patiriami tik bičiulių gų labdara — 5 sraigtasparniai Adamkai $240 metams parem nizuota Antano Škėmos vieno NEWS RADIO 7S6, P.O. BOX
60629.
Chicago IL 60603
tarpe!
Mi-2. Bendra dovanos vertė 3.9 ti našlaitį. Labai ačiū! „Saulu v e i k s m o DRAMA „Kalėdų 1161 OAK PARK, IL 63304, o
<ski
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI
A.J.
mln. JAV dolerių". Pinigai, tė", 419 Weidner Rd., Buffalo Vaizdelis", o antroje dalyje ma redakcijos tel. 708-3810666,
x NAMAMS PIRKTI PA
Vizos prate-imo. ../alio* koru
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