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E. Zuroff kaltina Lietuvos
vyriausybę teismo vilkinimu

G. Vagnorius ragina neleisti
vyriausybei imtis skolų,
gelbstint bankus
Vilnius, birželio 16 d. (AGEP)
— Seimo narys, konservatorių
valdybos pirmininkas Gedimi
n a s Vagnorius teigia, kad priė
mimas įstatymo, leidžiančio vy
riausybei daryti vertybinių
popierių emisijos bankams ats
tatyti, reikštų, jog vyriausybė
prižada, kad mokesčių mokėto
jai per metus sumokės per 1
milijardą litų už tuos asmenis,
kurie sąmoningai pasiėmė ir ne
grąžina šimtus milijonų litų".
Gediminas Vagnorius pirma
dieni spaudos konferncijoje pa
tikslino, kad kaip apie kenkėjus
kalbąs ne apie atskirus versli
ninkus, o „apie atskiras valdžios
globojamas sukčiautojų grupes."
Iš viso, jei bus priimtas šis
įstatymas, bankų nuostoliams
dengti bus paskirta 1.65 milijar
dai litų, teigė Vagnorius. Pasak
jo, tiek Lietuvos piliečiai per
metus sumoka pajamų mokes
čio. Konservatorių valdybos pir
mininkas G. Vagnorius taip pat
pranašavo, kad priėmus minė
tuosius įstatymus, indėlinin

k a m s nebus jokių galimybių
grąžinti indėlius.
Vėl užsiminęs apie didžiules
Lietuvos skolas, kurios, konser
vatorių vertinimu, jau siekia 9
milijardus litų, Vagnorius sakė,
kad po rinkimų reikės atlikti
labai rimtą Lietuvos finansinės
b ū k l ė s t a r p t a u t i n į auditą.
Seimo narys taip pat užtikrino,
k a d po Seimo rinkimų bus
tiriamos finansinės aferos,
kurių tyrimas, pasak jo, dabar
y r a blokuojamas.
Paprašytas pakomentuoti Lie
tuvos banko pirmininko Reinol
dijaus Šarkino pareiškimą, kad
Lietuvai būtina palaipsniui at
sisakyti valiutų valdybos mo
delio, G. Vagnorius sakė, kad
bankininkai suvokia galimą
chaosą. Seimo nario nuomone,
chaosas kils dar iki Seimo rin
kimų, jeigu nebus pradėta tuo
j a u pat palaipsniui atsisakyti
valiutų valdybos modelio. J i s
tačiau pabrėžė, kad liūdniausia
būtų, jei tam nebus sistemingai,
organizuotai ruošiamasi, o bus
padaryta per vieną dieną.

Landsbergis: Skolomis
finansuoti bankų atstatymą
— Lietuvos gyventojų
apvogimas
Vilnius, birželio 19 d. (TSST)
— Seime priimti įstatymai dėl
bankų atstatymo „nusiaubia
Lietuvos finansus d a b a r i r
ateities biudžetus", pareiškė
Vytautas Landsbergis, Tėvynės
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) pirmininkas trečiadieni
įvykusioje spaudos konferen
cijoje.
Kaip rašo Tėvynės Sąjungos
Spaudos Tarnyba (TSST), įstaty
muose leista vyriausybės verty
binius popierius praktiškai iki
2 milijardų litų, kuriuos tokiais
atvejais dengia valstybės turtas.
Landsbergis priminė valstybės
kontrolieriaus pasakymą, jog
tai yra peilis Lietuvos biudžetui.
Opozicijos vadovas pridūrė, kad
tai yra peilis ne vienam Lietu
vos b i u d ž e t u i , j i s p a s i e k s
būsimas vyriausybes ir būsimus
biudžetus.
LDDP nesutinka prisiimti po

litinės atsakomybės už sužlug
dytą biudžetą ir bent kiek anks
čiau pasitraukti, sakė V. Lands
bergis. „Išvogtų bankų nuosto
liai padengti visų gyventojų
sąskaita. Bankų vagys išvogė
bankuose buvusius pinigus, o
Juršėno partija (t.y. LDDP)
sugeba išvogti i r b ū s i m u s
pinigus, kurių dar nėra, jie iš
vogti daugeliui metų į priekį",,
kalbėjo V. Landsbergis.
Seimo opozicijos vadas primi
nė Žemės Ūkio Banką, kuris
susiurbė Žemės ūkio paramos
fondo pinigus. Visos kalbos, kad
reikia remti žemės ūkį, baigėsi
tuo, kad reikia pripumpuoti
pinigų į „LDDP rinkimų ban
ką". Seimo dauguma paliko
laisvas rankas vyriausybei nau
doti valstybės pinigus savo
nuožiūra, net nenurodydama,
kad kas nors turėtų atsakyti už
išvogtus pinigus.

Vilnius, birželio 14 d. (AGEP)
— Seimo Demokratų Partijos
frakcija paragino „tautos i r
valstybės interesus ginančias ir
savigarbos jausmo nepraradu
sias partijas" atidėti antrąjį
Konstitucijos 47-ojo straipsnio
papildymo balsavimą. Tris na
rius Seime turintys demokratai
taip pat ragina nedelsiant rati
fikuoti asociacijos sutartį su
Europos Sąjunga. Antrasis bal
savimas dėl Konstitucijos 47
straipsnio papildymo, leisiančio
užsieniečiams įsigyti ne žemės
ūkio paskirties žemę, bei asocia
cijos sutarties ratifikavimas
Seime numatyti birželio 20-ąją.
Savo nepritarimą galutiniam
balsavimui dėl Konstitucijos pa
taisos yra pareiškusi ir keturis
narius turinti tautininkų frak
cija.
Konstitucijai pakeisti reikia
dviejų trečdalių visų Seimo

Birželio 18 d Latvijos Seimas vel šalies prezidentu išrinko Gunt, Ulmanj. Už jo antrą kadenciją
balsavo 53 Seimo nariai, už Ilgą Kreituse Į prezid^'tu* balsavo 25, už Imants Liepa balsavo 14
ir už sovietini perversmininką Alfreds Rubiks balsavo penki Seimo nariai. Nuotraukoje, jis
(dešinėje) su Estijos prezidentu Lennart Meri (kairėje) ir Lietuvos prezidentu Algirdu Brazausku
(vidury) penktajame jų susitikime gegužės 28 d., žvelgia nuo Gedimino kalno Vilniuje. Jie tuomet
visi pasirašė deklaraciją, kad jų šalys kartu žengs į NATO ir Europos Sąjungą. Deklaracijoje visos
trys šalys rvžtasi paaukoti ką reikia, kad pasiektu integravimosi i Europą tikslą.
Nuotr. P. Lileikio „Lietuvos ryte"

Seimas pakeitė Konstitucijos
47 straipsni
Vilnius, birželio 20 d. (AGEP)
— Lietuvos Seimas ketvirtadie
nį antrą kartą balsavo už Kons
titucijos 47 straipsnio papildy
mą ir nutarė, kad gali būti lei
džiama įsigyti ne žemės ūkio pa
skirties žemės sklypus savival
dybėms, valdžios įstaigoms, taip
pat ekonominę veiklą Lietuvo
je vykdančioms įmonėms a r as
menims. Iki šiol buvęs Konsti
tucijos draudimas įsigyti žemę
užsieniečiams neatitiko Euro
pos Sąjungos teisinių normų ir
formaliai trukdė Lietuvos integravimuisi į Europos Sąjungą.
Už tai, kad būtų leista užsie
niečiams įsigyti sklypus, reika
lingus jų tiesioginei veiklai skir
tiems pastatams ir įrenginiams
statyti, balsavo 109 Seimo n a

riai. Prieš buvo 14; susilaikė du
parlamentarai.
Demokratų frakcijos pasiūly
mu galutinis balsavimas dėl
Konstitucijos 47 s t r a i p s n i o
papildymo vyko vardiniu būdu.
To pareikalavo šios frakcijos
n a r y s Vladas P e t r a u s k a s , pasi
sakęs prieš Konstitucijos keiti
mą, nes, pasak jo, ne nuo žemės
pardavimo priklauso t a i , k a d
užsienio firmos investuotų į Lie
tuvą.
Konstitucijai pakeisti buvo
reikalingi 9 4 Seimo n a r i ų bal
sai. J a u prieš balsavimą apie
ketinimus neparemti pataisos
buvo pareiškusios septynis na
rius Seime turinčios demokratų
bei t a u t i n i n k ų frakcijos ir keli
atskiri Seimo nariai.

LDDP ir konservatoriai
visiškai nesutaria dėl Seimo
rinkimų sistemos

Vilnius, birželio 17 d. (AGEP)
— LDDP ir konservatorių parti
jos atstovai visiškai skirtingais
būdais siekia, k a d rinkėjai ga
lėtų pareikšti savo tiesioginę
nuomonę apie politikus. Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos Konser
vatorių) frakcijos seniūnas And
rius Kubilius pirmadienį spau
dos konferencijoje tvirtino, k a d
LDDP siūlomas „reitinginis"
proporcinės sistemos balsavi
mas „rinkimų rezultatų skai
čiavimą padaro faktiškai neįma
nomu arba sudaro puikias sąly
gas sukčiauti skaičiuojant bal
sus".
A Kubiliaus vertinimu, patai
sius proporcinę sistemą ir leidus
narių — 94 balsų.
rinkėjams pasisakyti teigiamai
Ketvirtadienį išplatintame arba neigiamai apie kiekvieną
pareiškime, demokratai pažymi sąraše esantį kandidatą, pri
nepritariantys Konstitucijos verstų komisijas rinkimų re
keitimui, nes nebuvo įvykdytas zultatus skaičiuoti apie 60
pernykštis partijų susitarimas, dienų. Seimo narys sakė, k a d
kad „iki Konstitucinio įstatymo j
^ stebėtojai negalės tiek
įsigaliojimo žemės nuosavybės l a i k o x}iti
k a d r e z u l t a t a i būtų
teisių atstatymo įstatymai bus 8U8 )r. a įči uo tį teisingai,
visiškai suderinti su KonstiKonservatorių, kurie pasisako
tucija pagal Konstitucinio už grynai mažoritarinę rinkimų
teismo sprendimus".
sistemą, frakcijos seniūnas A.
Tačiau, teigia demokratai, Kubilius tvirtino, k a d balsaantrojo balsavimo išvakarėse viinas už partijų sąrašus trukdo
Seime priimtos nuosavybės partijų stiprėjimui ir y r a „gelįstatymų pataisos „dar labiau bėjimosi ratas" silpnoms partisuvaržė ir apribojo savininkų joms, kurioms įveikus 4% barjeteises". Be to, darbo nepradėjo r ą j ų v a d a i patektų į Seimą.
Seimo valdybos sudaryta darbo U)I)p s jūi o m o g „reitingo" sisgrupė nuosavybės atstatymo ir temos iniciatorius Seimo viceiemės reformos įstatymo patai pirmininkas Juozas Bernatonis
soms suderinti su Lietuvos kitoje spaudos konferencijoje paKonstitucija ir Europos žmo- b r ė ž ė k a d konservatoriai nesi
gaus teisių ir pagrindinių l a i k o partyų susitarimo rinkilaisvių konvencija.
m ų išvakarėse iš esmės nebe-

Demokratai siūlo atidėti
konstitucijos pataisą, bet
ratifikuoti sutartį

Nr. 121

Žemės savininkai
kritikuoja
Konstitucijos pataisą
Vilnius, birželio 20 d. (AGEP)
— Lietuvos Žemės Savininkų
Sąjungos prezidiumas Konsti
tucijos 47 straipsnio pakeitimą
pavadino „gėdingu ir korump u o t u ( t . y . parsidavėlišku)
sandėriu tarp didžiųjų dešiniųjų
ir kairiųjų partijų lyderių,
tolygiu Molotovo-Ribbentropo
slaptiems
susitarimams".
Pareiškime teigiama, kad „dėl
žemės įstatymų, nesuderintų su
Lietuvos Konstitucija ir tarp
tautiniais teisės aktais, Lie
tuvos valstybės valdžia negrą
žina tikriesiems žemės savinin
kams per vieną milijoną hek
tarų žemės".
Lietuvos Žemės Savininkų Są
jungos prezidiumo nuomone,
pagal priimtą Konstitucijos 47
straipsnio pataisą „mūsų žemė
neteisėtai b u s pardavinėjama
a k c i n ė m s bendrovėms, ban
kams, savivaldybėms ir kitiems
subjektams".

keisti rinkimų sistemos.
Reitingo sistema, pasak J.
Bernatonio, y r a n e visos sis
temos keitimas, o t i k proporci
nės rinkimų dalies „tobulini
m a s " . J i s priminė, k a d grynai
m a ž o r i t a r i n ę sistemą įvesti
buvo siūlyta prieš pusmetį,
tačiau tuomet Seimo nario Ka
zimiero A n t a n a v i č i a u s inici
juoto referendumo neparėmė
reikiamas žmonių skaičius.
Seimo pirmininko pavaduoto
jas pažymėjo, kad daugumoje
Europos šalių yra proporcinė ar
ba mišri rinkimu s i s t e m a , tuo
tarpu mažoritarinės sistemos
vyrauja Afrikos ir Azijos šalyse.
, 1 D D P siūlo rinkimų sistemą
orientuoti į europines tradicijas,
o konservatoriai siūlo orientuo
tis į Afriką arba Aziją", teigė J .
Bernatonis.
J i s taip p a t atmetė tvirtini
mus, jog vienmandatė rinkimų
sistema k u r i a stiprias partijas.
Juozo Bernatonio nuomone, per
dėta y r a ir baimė, k a d bus
sunku suskaičiuoti rezultatus.
Seimo vicepirmininkas primi
nė, k a d gyvename 20-ojo am
žiaus pabaigoje i r r i n k i m ų
rezultatų skaičiavimui galima
pasitelkti kompiuterius. Jis taip
pat neatmetė galimybės, kad
LDDP pasiūlyta „ r e i t i n g o " sis
t e m a nėra tobula i r kvietė ki
t a s partijas ją tobulinti.
Bernatonio nuomone,„reitingo" sistemos labiausiai bijo
„nepopuliarūs stiprių partijų
vadovai, n e s ji leidžia rinkė
j a m s k e i s t i partijos sąrašo
tvarką. Rinkėjai gali vadus pa-

Vilnius, birželio 19 d. (AGEP)
— Žinomas nacių persekiotojas,
V/iesenthal Centro Jeruzalėje
vadovas Efraim Zuroff apkal
tino Lietuvą mėginimu vilkin
ti karo nusikaltimais įtariamo
lietuvio teismą ir nuslėpti tiesą
apie lietuvių kolaboravimą su
naciais žydų žudynėse. „Lie
tuvos vyriausybė daro viską,
kas tik įmanoma, kad nepa
t r a u k t ų teisman Aleksandro
Lileikio. Lietuva delsia, kad jis
spėtų tyliai numirti ir nestotų
prieš teismą", pareiškė E. Zu
roff kalbėdamasis su žurnalistu.
„Nesugebėjimas patraukti A.
Lileikį į teismą taps dėme Lie
tuvos istorijoje", kalbėjo Zuroff.
„Tai parodys, jog visos kalbos
apie demokratiją ir teisingumą,
kuriuos minėjo prezidentas Al
girdas Brazauskas savo kalbo
je Izraelio Knesete, tėra muilo
b u r b u l a s " , pareiškė Zuroff.
„Kad ir kaip sunku lietuviams
būtų teisti A. Lileikį, jie su
silauks dešimteriopai daugiau
problemų, jei to nepadarys",
perspėjo jis.
Delsimą surengti teismą E.
Zuroff aiškina lietuvių baime,
kad jame gali būti pasakyta
tiesa apie tikrą tautos kola
boravimo su naciais mastą ir
dalyvavimą žydų žudynėse. Ki
t a vertus, svarsto E. Zuroff, jei
tiesa teisme nebus atskleista,
taps akivaizdu, kad Lietuvoje
nėra teisingumo.
„Bet kuri teismo baigtis su
kels Lietuvai problemų. Tačiau,
jei teismas neįvyks, pasekmės
bus kur kas baisesnės", perspėja
įtakingo Wiesenthal Centro
atstovas.
E. Zuroffui atrodo nepagrįsti
Lietuvos teisėsaugininkų aiš
kinimai, kad trūksta liudininkų
parodymų kaltinimams A. Lilei
kiui suformuluoti. „Jis pats
nespaudė šautuvo gaiduko, tik
pasirašinėjo įsakymus, todėl
nerealu tikėtis, kad būtų akis į
akį susidūręs su savo aukomis",

sako nacių medžiotojas. Jis įsi
tikinęs, kad yra gyvų liudinin
kų, kurie žino A. Lileikio nusi
kaitimus, bet tyli. nes taip pat
yra j juos įsivėlę. „Kaltinimo
susiejimas su gyvais liudinin
kais, žinant, kad potencialios
aukos nebuvo su juo pažįstamos,
rodo, kad Lietuvoje nėra politi
nės valios j j teisti, irtai sudarė
jam sąlygas saugiai sugrįžti na
mo", mano Zuroff.
Tuo tarpu, pasak jo. yra dau
gybe dokumentų, įrodančių A.
Lileikio kaltę, perduodant sulai
kytus žydus nacių budeliams.
Jis taip pat primena, kad jau ne
kartą nacių karo nusikaltėliai
yra nuteisti remiantis kaip tik
dokumentiniais įkalčiais.
„Lileikis turėjo būti suimtas
vos atvykęs į Lietuvą", sako
Zuroff. Tuo tarpu Lietuvos pro
kuratūros atstovai teigia pir
miausia norj jį apklausti ir tik
vėliau spręs, ar pareikšti jam
kaltinimus. Prokurorams dar
teks tikrinti teiginius, kad A.
Lileikis buvo antinacinio Lietu
vos pogrindžio veikėjas, su
specialia užduotimi infiltruotas
į saugumo policiją. Tokią versija
yra pateikę keli buvę jo bendra
darbiai.
Seimo kancleris Neris Ger
manas, vadovaujantis valstybi
nei komisijai santykiams su Iz
raeliu gerinti ir žydų istorinėms
bei dabarties problemoms spręs
ti, sakė, kad „Lietuva daro tai,
ką mano esant reikalinga". Jis
tvirtina: ,,Jei prokuratūra
surinks pakankamai medžiagos,
teismas bus".
Generalinis prokuratūros spe
cialiųjų tyrimų skyriaus vyriau
siasis prokuroras Vidmantas
Vaicekauskas sako, kad byla
jau baigiama, bet atsisako spė
lioti jos išvadas.

Seimas priėmė LDDP siūlytą
Rinkimų įstatymo pakeitimą
Vilnius, birželio 19 d. (AGEP)
— Seimas trečiadienį toliau pri
iminėjo naują Rinkimų įstaty
mo redakciją ir apsisprendė, kad
proporcinė rinkimų dalis bus re
formuota į reitinginį balsavimą.
Lietuvos Seimas, kurį sudaro
141 narys, formuojamas ren
k a n t 71 narį vienmandatės rin
kimų apygardos ir 70 narių daugiamandatėje rinkimų apygar
doje.
LDDP pasiūlytą trečiojo įsta
tymo straipsnio papildymą,
parėmė 65 Seimo nariai. Papil
dyme numatoma, kad rinki
muose „kiekvienas rinkėjas turi
lygią teisę išreikšti savo nuomo
nę — teigianja ar neigiamą —
dėl kiekvieno kandidato, įrašyto
į tą kandidatų sąrašą, už kurį jis
balsuoja daugiamandatėje rin
kimų apygardoje, o ši nuomonė
yra lygiavertė kiekvieno kito
balsavusiojo už šį sąrašą rinkėjo
nuomonei".
Prieš tos pataisos, kuri vadi
nama „reitingine sistema", įve
dimą balsavo 21 Seimo narys, ir
7 parlamentarai susilaikė. Pa
našiai balsuota ir patvirtinant
visą trečiąjį įstatymo straipsnį.
Tačiau, nors ir parėmę reitin
gine sistemą, socialdemokratai
pabrėžė nepritaria LDDP pro-

j e k t e siūlomai r e i t i n g i n i o
balsavimo tvarkai, kuri, pasak
frakcijos nario Rimanto Dagio,
visiškai neapsaugota nuo gali
mų klastojimų. „Stebėtojai ar
ba partijų atstovai galės laisvai
pridėti visokių paukščiukų, nes
jie geriausiai žino apie parti
jos sąrašus, ir savo s'mpatijas",
sakė Seimo narys, pabrėžęs, kad
turi būti nustatyta tokia tvarka,
kuri nepaliktų jokių „tuščių
laukelių". Jeigu ši sistema
nebus pataisyta, socialdemo
kratai žadėjo balsuoti prieš viso
tokio įstatymo priėmimą.
Pagal LDDP pasiūlytą projek
tą, kiekvienas rinkėjas galės
pareikšti savo nuomonę apie
sąrašo kandidatus, arba nepa
reikšti jokios nuomonės apie
juos.

Konservatoriai, kurie nesuti
ko su šia pataisa, taip pat pa
brėžė, kad sistema nėra pakan
k a m a i gerai reglamentuota.
„Jeigu yra noras daryti rei
tingus, reikia susėsti ir sutarti
dėl visiems priimtinos formu
luotės. Dabar balsuojam už
abstraktų nuomonės pareiški
mą", sakė konservatorių frakci
jos seniūnas Andrius Kubilius.
Praėjusią savaitę pradėjus
svarstyti naująją įstatymo
stūmėti žemiau, o tai kai ku redakciją, konservatoriai rėmė
riuos mūs kolegas baugina", pa siūlymą apskritai atsisakyti
reiškė Seimo vicepirmininkas. proporcinės rinkimų sistemos.

A. Lileikis atvyko į
Lietuvą
Vilnius, birželio 19 d. (AGEP)
— Amerikos lietuvis Aleksand
ras Lileikis antradienį atvyko į
Lietuva. Pasak šaltinių Lietu
vos Užsienio reikalų ministeri
joje, A. Lileikis turi Lietuvos
pilietybe ir atvyko į Vilnių su
lietuvišku pasu.
Generalinė prokuratūra tiria
bylą dėl A. Lileikio veikios na
cių okupuotoje Lietuvoje, bet
nėra pareiškusi jam kaltinimų.
Atvykęs į Vilnių. A. Lileikis
nebuvo sulaikytas. Kol kas jis
apsistojęs pas gimines.
Gegužės mėnesį 88 metų A.
Lileikis neteko JAV pilietybės
ir jam grėsė deportacija už pra
eities nuslėpimą. JAV Teisin
gumo departamento Specialiųjų
tyrimų skyrius (vadinamas OSI)
kaltinąjį žydų persekiojimu, kai
vadovavo naciams pavaldžiai
saugumo policijai Vilniaus ap
skrityje
ir
pasirašinėjo
įsakymus perduoti žydus ir kitų
tautybių
žmones
nacių
budeliams.
KALENDORIUS
Birželio 21 d.: Šv. Aloyzas
Gonzaga, vienuolis (1568 15911;
Apolinaras, Demetrija. Galmi
nas, Vasarė. Pirmoji vasaros
diena.
Birželio 22 d.: Šv. Paulinas
Nola, vyskupas (353431 m.). Šv.
Jonas Fisher. vyskupas, kanki
nys (1469 1535 m. Londone), Šv.
Tomas More. kankinys, valsty
bės kancleris 11478-1535 m.
Londone); Sudargas. Kaributas.
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KAIP ATRODYS LIETUVOS
SPORTININKAI ATLANTOS
OLIMPIADOJE
Kiekviena valstybė rūpinasi,
kad Pasaulinėje olimpiadoje
dalyvaują sportininkai tinka
mai jai atstovautų ne vien
elgesiu, pasiekimais varžybose,
bet ir įspūdinga apranga.
Visiems lietuviams įdomu,
kaip šią vasarą Atlantos olim
piadoje pasirodys ir atrodys
Lietuvai atstovaujantys spor
tininkai. Tam atsakymą, pa
iliustruotą dvejomis nuotrauko
mis, randame „Lietuvos ryto"
š.m. kovo 30 d. laidoje žurnalis
tės Dovilės Kamarauskienės
straipsnyje „Lietuvos olimpie
čius aprengs karališkoji siu
vykla". Straipsnį spausdiname
ištisai. Rašoma:
„Lietuvos olimpinei koman
dai skirtus pirmuosius paradi
nius kostiumus pasiuvo Švedijos
bendrovė „Oscar Jacobson",
esanti nedideliame Boro mieste
netoli Geteborgo. Šiais kostiu
mais Lietuvos olimpiečiai vilkės
Atlantos olimpinėse žaidynėse
oficialiu ceremonijų metu.
Pavyzdžiai j a u pasiūti
Atvykęs į Borą prieš keletą
dienų tartis dėl kostiumų
siuvimo Lietuvos olimpiečiams
šalies tautinio olimpinio komi
teto atstovas V. Zubernis buvo
nustebintas. Kambaryje, į kurį
bendrovės marketingo vadovas
B. O. Mobergas atvedė jį ir „Lie
tuvos ryto" žurnalistes, jau
kabėjo pirmieji kostiumų pa
vyzdžiai. Du bendrovės darbuo
tojai juos iškart pademonstravo.
Lietuvos sportininkų kostiu
mai bus siuvami iš labai plonai
išaustos, stiprios ir nesiglamžančios Itališkos vilnos. B. O.
Mobergas teigė, kad iš tokio au
dinio siūti drabužiai bus kaip
tik tinkami dėvėti Atlantos kli
mato sąlygomis.
Vyrai vilkės nesiglamžančiais
baltais medvilnės marškiniais,
neprinokusio obuolio spalvos
švarkais dvieiliu užsegimu ir
curry spalvos kelnėmis. Šilki
niuose kaklaraiščiuose domi
nuos tautinės spalvos, juose bus
išausti Gediminaičių stulpai.
Moterys vilkės taip pat nepri
nokusio obuolio spalvos švar
kais, užsagstomais trimis sa
gomis, bei tos pačios spalvos si
jonais. Ant baltų medvilnės
palaidinių jos ryšės skareles.

DRAUGO p i a n a s r t U asokama i i i

pasiutas iš tokios pat medžia
gos, kaip ir vyrų kaklaraiščiai.
Š v e d u kostiumai pigesni
Ant švarkų kišenėlių bus tau
tinėmis spalvomis ir olimpiniais
žiedais siuvinėtos emblemos,
kurias gamina Geteborge esanti
firma „Sigillet". Ryškus apran
gos akcentas — vaiskiai raudo
nos spalvos skrybėlės. Beje,
„Oscar Jacobson" pritaikys vi
sas būtinas detales aprangai.
Pasak V. Zubernio, „Oscar Ja
cobson" siuvykla pasirinkta ne
tik dėl labai geros drabužių
kokybės, bet ir dėl kainos. B. O.
Mobergas pažadėjo, kad ben
drovė už darbą pinigų neims,
LTOK turės sumokėti tik už
medžiagą ir sagas. Tad apranga
olimpiečiams kainuos tris kar
tus pigiau nei parduotuvėje.
Beje, „Lelijos" siūloma
apranga būtų kainavusi dvigu
bai brangiau negu švedų.
Vieno olimpiečio kostiumas
kainuos ne daugiau kaip aštuo
nis šimtus litų. Beje, jei ne
krepšininkai, vienas kostiumas
kainuotų tik šešis šimtus litų.
Tačiau aukštaūgiams žaidėjams
reikalingi
nestandartiniai
dydžiai, jų kostiumams sunau
dojama gerokai daugiau me
džiagos, todėl padidės ir kaina.
„Oscar Jacobson" pradėjus
siūti kostiumus Lietuvos olim
piečiams, bus stabdoma bendro
vės serijinė gamyba.
Pasak B. O. Mobergo, „Oscar
Jacobson" remia Švedijos teni
sininkus, golfo žaidėjus ir
daugelį kitų sporto šakų
atstovų.
Beje, marketingo vadovas
pats yra aistringas golfo
mėgėjas.
Žymima karališku ženklu
Siuvyklą 1903 meteis įkūrė
Oscaras Jacobsonas. Per devy
nis bendrovės gyvavimo dešimt
mečius pasikeitė tik keturi
direktoriai, čia klesti šeimyni
nis verslas.
Lietuvos tautinį olimpinį
komitetą remianti firma „Oscar
Jacobson" domisi ir galimybė
mis įsiskverbti į Lietuvos rinką.
Be to, remti sportą jiems ap
simoka ir dėl tam palankios
Švedijos mokesčių sistemos.
„Oscar Jacobson" siuvykla,

Australijos lietuvių sporto Šventėn atžygiuoja Sydnejaus „Kovo" mergaitės. Priekyje — šaunios
kovietės L. Šliogerytė ir D. Šliterytė.
N'uotr. M. Atkinson

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ
SPORTO ŽINIOS

AUDRA NUŠLAVĖ
„LITUANICOS"
FUTBOLININKU
VILTIS

metams *4 metų
JAV
196.00 $65.00
Kanadoje ir kitur
(US.) $110.00 $60.00
Tik aeatadienio laida:
JAV
$56.00 $40.00
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60.00 $45.00
f įsakant i Lietuvą
(Air eargo)
$100.00 $65.00
Tik šeštadienio laida
$66.00
Uiaakant i uisieni
oro paitu
$600.00 $250.000
Tik šeštadienio laida
$160.00 $86.00

3 mėn.
$35.00
$40.00
$30.00
$36.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė
Administratorius Ignas Budrys
Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien
nuo 8 JO iki 4:30, ieitadieniais
nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turini
neatsako. Skalbimų kainos prisiunčiamos, gavus prašymą ka
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. '
• Redakrija straipsnius taiso

ir bendros klubo veiklos apžval
savo nuožiūra. Nesunaudotų
straipsnių nesaugo. Prašome
gos, buvo išrinkta nauja „Kovo"
Paskutiniu metu „Lituanicos"
siunčiant pasilikti kopga.
valdyba: P. Andriejūnas-pirmininkas, P. Gustafsen-vicepirm., futbolininkai negali girtis geru
Gražina Newman — iždininkė, žaidimu, o ypač laime. Dažnai į
TOMAS PŪKŠTYS PATEKO Į J A V
R. Kasperaitytė-sekretorė, E. jų vartus krenta gana pigūs
Lašaitis — informacijos reika įvarčiai ir taip žlugdomas pasi
OLIMPINĘ RINKTINĘ
lams, P. Burokas ir J. Viržintai- tikėjimas savimi. Kartais net ir
tė — renginių vadovai. Šioje didesnio žaidėjų skaičiaus
valdyboje tik buvęs ilgametis nepasiseka suorganizuoti.
Kaip buvo tikėtasi, praėjusį bartinis rimčiausias konku
Tačiau birželio 16 d. į Lombar sekmadienį vykusiose JAV rentas — Todd Riech iš Fresno
pirmininkas (jaunystėje buvęs
geras futbolininkas ir šiais de prieš „Spartos" komandą lengv. atletikos pirmenybių ie CA. Visi Riech metimai buvo
metais išrinktas „Kovo" Garbės žaistas rungtynes susirinko ties metimo varžybose Atlantos gerokai menkesni, negu Pukšnariu) E. Lašaitis yra vyresnės nemaža futbolininkų, galima olimpiniame stadione, Tomas čio, bet jam pavyko padaryti tik
kartos. Visi kiti yra antros kar sakyti — visi pajėgiausi žaidėjai. Pūkštys pateko į JAV olimpinę v i e n ą , jam pirmąją vietą
tos mūsų sportininkai, kai Buvo graži diena, na ir nesėk rinktinę. Tik kiek nelauktai jis atnešusį, neblogą bandymą.
pačiame klube yra jau nemažai mių nepasitaikė. Tad pirmasis čia buvo ne pirmasis, bet antra
Reikia pažymėti, kad šiose
ir trečios kartos narių. Sporto kėlinys jau rodė, kad „Litu- sis. I rinktinę yra kviečiami
anica" galės švęsti pergalę. Tą pirmųjų trijų vietų laimėtojai, varžybose dalyvavo 23 ietiklubas
dabar
yra
susijungęs
su
Metinėse lietuvių sporto šven
viltį sustiprino kuomet iš Virgio tad šiuo atžvilgiu ši nesėkmė ninkai. Pirmąją dieną buvo
tėse dalyvauja ir mūsų plauki mūsų Lietuvių klubu BanksŽuromskio padavimo Gytis gal ir nėra tokia svarbi.
kvalifikaciniai metimai dviejose
kai, stalo tenisininkai bei towne, tai bus lengvesnė ir
Kavaliauskas
įmušė
gražų
grupėse.
A grupėje pirmuoju
kėglininkai, o kartais ir lengvo sportininkų finansinė padėtis.
įvartį.
atsistojo
Tomas
Pūkštys su 264
Tačiau,
žinoma,
buvo
gerokai
sios atletikos atstovai, daugiau Jau nuo gegužės 1 dienos Lietu
pažeistas Tomo prestižas, pėdomis, o Todd Riech užėmė
Tai
buvo
tik
graži
svajonė.
vių
klube
bus
pradėtas
ir
vaikų
siai moksleiviai ir studentai.
kadangi jis net 4 kartus yra pirmą vietą B grupėje su, paly
„Kovo" merginų krepšinio ko (nuo 8 metų bei vyresnių) krep Baigiantis pirmajam kėliniui
laimėjęs JAV čempionatuose ginus, silpna pasekme — 258-9.
prapliupo
dangus,
na
ir
šinio
pamokas
—
treniruotės.
manda jau 13 metų iš eilės yra
pirmąsias vietas. Pirmąsias Čia buvo metikų, kurie ietį
perkūnas
įsismagino
griausti.
Australijos lietuvių čempionės.
vietas jis nusinešė ir visuose nusviedė tik nepilnas 200 pėdų,
Komandoje žaidžia labai geros Atvyksta Lietuvos rinktinė Tas tesėsi per visą pertrauką ir
neatrodė, kad greit tokios keturiuose jau šiemet įvyku o dalis kitų — vos vos pralenkė
gimnazijų ir aukštųjų mokyklų
dangaus išdaigos baigsis. Tad siuose lengv. atletikos susiti šią ribą. Tačiau viską nulėmė
žaidėjos.
Australijoje laukiama Lietu
teisėjas rungtynes nutraukė ir kimuose, kai kur dalyvaujant ir sekmadienio Analai, kur laimė
Š.m. balandžio 14 d. Sydne vos krepšinio rinktinė, kuri čia
vietiniai žaidėjai tuoj pat iš sportininkams iš kitų valstybių. nusisuko nuo Tomo.
jaus lietuvių klube įvyko meti žais įvairiuose miestuose ir
važinėjo. Nesirengė kelionei į
nis „Kovo" narių susirinkimas, pabaigoje 4 dienas treniruosis ir
Varžybose, Brazilijoj, Pūkštys
Tačiau, kaip atrodo, Tomas
namus tik lietuviai. Ir koks
kuriam pirmininkavo „Kovo" žais su sostinės Canberros spor
buvo
numetęs
ietį
276
pėdas,
o
nenusimena
dėl šios savo nesėk
buvo visų nustebimas, kai
Garbės narys — žinomas šach to institute su Australijos olim
Vancouver
(birželio
1-2
d.)
dar
mės
Atlantoje
ir išvyksta numa
nepraėjus penketui minučių,
matininkas J. Dambrauskas, pine krepšinio rinktine. Jei
daugiau
—
276-2.
Tačiau
Atlan
tytoms
didelio
masto varžyboms
viskas aprimo ir pasirodė saulė.
sekretoriavo
n e s e n i a i iš Lietuvos rinktinė atvyks pilno
toje
Tomas
greitai
„perdegė"
ir
į
Europą.
Tad
jį bus malonu
Tačiau ji jau negalėjo džiuginti
Lietuvos atvykusi ir gražiai į je sudėtyje, tai kelionė bus
įstengė
ietį
nusviesti
tik
267-8
matyti
JAV
olimpinėje
rink
„Lituanicos" vyrų, kadangi
mūsų lietuviškąjį gyvenimą įsi tikrai sėkminga, nes krepšinis
pėdas. Todėl jį čia netikėtai tinėje Atlantoje. Mūsų žiniomis,
šaukštai jau buvo po pietų.
čia dabar yra labai populiarus
jungusi J. Masiokienė.
aplenkė irgi gana menką rezul jis bus vienintelis lietuvių
Rašant šias eilutes buvo ne tatą (268-7 pėdas) parodęs jo da kilmės lengv. atletikos atstovas
ir
turi
geras
savo
komandas,
Po įvairių sekcijų pranešimų
kuo galėjo įsitikinti neseniai čia aišku, kaip bus susitvarkyta su
JAV rinktinėje.
priklausanti dideliam „Sean- lankęsi Marčiulionio mokyklos šiomis nutrauktomis rung
E.Š.
dress" susivienijimui, siuva (iki 18 metų amžiaus) krepšinin tynėmis. Greičiausia jas reikės
daugiausia vyriškus kostiumus kai, iš 10-ties rungtynių laimėję iš naujo visas peržaisti, pasibai
DR. A. B. OLCVECKAS
bei švarkus iš vilnos, šilko ir 5-kias ir su stipriausiomis vie gus pirmenybių sezonui.
GYDYTOJAS « CHIRURGAS
Kaip jau buvo skelbta, pasku
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
lino. Čia apranga siuvama ir tinėmis jaunių komandomis ne
1M0 W. M SL Tel. (7tt) 423-4101
Švedijos karaliui, todėl ant galėję lyginti* Taip pat skau tinės pirmenybių rungtynės
Valandos pagal susitarimą
Te*. fcaalnils Ir kuto: 700-082-41 SS
„Oscar Jacobson" gaminių eti dus buvo ir neseniai čia viešė vyks šį sekmadienį, birželio 23 Pirmd 3v p p -7v.v . sntr. 12:30-3 v. p.p.
DR. •>. KISIELIUS
tretd uždaryta, ketvd. 1 - 3 v p.p.
kečių yra karališkas ženklas. jusių Amerikos Legiono koman d., 3 vai. p.p. Burbank, IL,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
penktd.
k
Sestd
9
v
r
12
v.
p.p
Šioje bendrovėje siuvami kostiu dos pasirodymas, kai jie po esančioje aikštėje prie Nar1448 Se. tOOi Ava., Cicero
•1321. Kasa* A M . ,
Kasdien 1 v. p.p. - 7 v v
mai oficialiems Švedijos asme 30-40 taškų skirtumu pralaimė rangaset ir 77-tos gatvės (ne
(313) 77S4MC arba (J1 J) 4*3-4441
Išskyrus trecd.; sestd. 12 - 4 v. p.p.
nims, SAS aviakompanijai, lai davo ir žmonės jau į rungtynes 57-tos kaip, kad buvo išspaus
DR. K. A. JUČAS
dinta praėjusį penktadienį).
vų kapitonams. „Oscar Jacob nebeidavo.
DR. L D. P U R I N U S
ODOS LK3Ų SPECIALISTAS
„Lituanicos" futbolininkai GYDO ODOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
son" kostiumus mėgsta dėvėti
DANTŲ GYDYTOJA
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
taip pat dar numato varžytis su
Švedijos teniso žvaigždė S.
Pasaulio Lietuvių Žiemos
KOSMETINĖ CHIRURGUA
1 mytia į vakarus nuo Hanem Ave
iš Pietų Amerikos atvykstančių
Edbergas.
sporto š v e n t e Australijoje
Tel. (708) 300-4000
DR.
JOVITA
KEREUS
tautinių
šokių
šokėjų
futbolo
Šios bendrovės gaminiai turi
Valandos pagal susitarimą
komanda. Kaip žinome, jie čia
daug aukščiausiųjų kokybės
Po nutarimo Šia šventę ruošti
3315 W 55tti St.. Chicago, IL
bus
liepos mėnesio pradžioje.
įvertinimų. Jie realizuojami Australijoje, buvo sudarytas
Tai. (312)476-2112
0 1 8 1 8 . Kasate Ave).
9525 S 79th Av»., Hickory Hills, IL
CtOūsas, R. 80080
visoje Europoje, tačiau daugiau šventės rengimo komitetas iš Kuomet tos rungtynės bus žai
bus pranešta.
Tai. (708) ASS-S101
Tai. 312-430.7700
sia produkcijos (60 proc.) par Sydnejaus „Kovo" narių. Komi džiamos,
Valandos pagal susitarimą
Rungtynės
vyks
Lemonte.
t^l^NvejaAUUAsjjTr l*IB^HVw^A48't oosiul/*
duodama pačioje Švedijoje.
tetą sudaro: V. Binkis, D. KrauS. PRASAD TUMMALA, M.D.
E.Š.
Metinė „Oscar Jacobson" apy cevičius, N. Walis, A. Laukaitis,
.
C. MCKIR, DM, »».C.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
4847 W. 108 SL, Oak U a a , H.
varta — 150 milijonų Švedijos V. Bagdonas, B. Aleknaitė ir J.
Valandos pagal susitarimą
ARTŪRAS KASPUTIS
Pirmu apyi su MorMisraamn un-to
kronų, pasak B. O. Mobergo, di Liutikas. Šis komitetas, pade
LAIMĖJO PIRMĄJĮ
I diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui
delė ir Švedijai. Per metus dant technikiniam vadovui i i
prieinamą kainą. Pacientai priimami
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
LENKTYNIŲ „DAUPHINE
bendrovėje sunaudojama mili sostinės M. Mauragiui, jau pra
absoliučiai punktualiai * •» '
'
Kalbame lietuviškai
LIBERE" ETAPĄ
(kalbėti angliškai)*
jonas 400 tūkstančių metrų dėjo darbą. Šventė vyks 1997 m.
0106 8. A i H i r Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Vinefbntaine (Prancūzija),
medžiagos. Tačiau Boro siu rugpjūčio mėn. Tiksli data bus
SUR1NMR LAL, MD
Tai. (818) •68-7786
vykloje dirba tik 210 žmonių, pateikta, po susitarimo su Lietuvos dviratininkas Artūras
Specialybe — Vidaus Hgoe
7722 S Kedzie. Chicago. IL 00852
tarp jų — du dizaineriai, keli ad australais. Varžybos vyks sa Kasputis pirmadienį, birželio 3
AKIŲ CHIRURGUA
Tai. 311-434.112*
d.,
laimėjo
pirmąjį
227
kilomet
ministracijos darbuotojai.
vaitgalyje, prieš tai kelis*
AKIŲ LIGOS
Valandos
pagal
susitarimą
Bendrovėje yra didelis kom dienas pasitreniravus. Numato rų „Dauphine Libere" etapą
Ka*. M . (311) 471 *
piuterių t i n k l a s , daugelis ma ir pasisvečiavimas Melbour- Prancūzijoje. A. Kasputis nuo
1888 8.
VK>A»
J . MMICKAS, M.D
816
Ava.,
operacijų atliekama automati no „Varpo" Viktorijos kalnų tolį įveikė per 5 valandas ir 31
KARDOLOGA8
ŠIRDIES
LIGOS
H.
niu būdu.
pusėje. Tikimasi 30-40 svečiu. minutę, o savo artimiausius
7718 S. KaSate A**.,
Tai. 700-617
varžovus aplenkė daugiau kaip
Tik nestandartinių dydžių
Valandos pagal susitarimą
Ant. Laukaitis
4 minutėmis
gaminiai kerpami rankomis".

Australijos lietuvių sportinės
veiklos pradžia buvo, kai Sydnėjuje 1950 metų pradžioje įsikūrė
Sydnejaus lietuvių sporto klu
bas, vadovaujamas žinomo krep
šininko Jono Gružausko. Šis
klubas veikė tik vienerius
metus. Jau kitais metais įsistei
gė dabartinis „Kovo" klubas,
sėkmingai veikiantis jau 45
metus. Klube yra daugiau 100
aktyvių sportininkų — vyrų,
merginų ir jaunių krepšinio
komandos, dalyvaujančios ir
australų varžybose; teniso,
tinklinio, bilijardo ir gausiausia
— daugiau 40 žaidėjų turinti
golfo sekcija.
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Taip atrodys Lietuvos olimpiečiai Atlantos olimpiadoje.
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Danutė
BindokJenė
lagerių ir kalėjimų, išbuvo valsč., partizanavo 2 m. Geleži nepamiršta materialiai, kartu ir
moraliai
paremti
juos
savo
au
nio
Vilko
rinktinėje,
Tauro
apy
Magadano lageriuose 8 metus,
gardoje. Dalyvavo Šilavoto, Že komis, paskatinti dabartinėje
šiuo metu gyvena Jurbarke.
sunkioje Lietuvos būklėje kilti
Čia p a t e i k i a m a dabartinės merovo lageriuose 20 metų, ka
B r o n i u s J u o s p a i t i s , „Direk maitkiemio, Budnikų ir kitose
iš beviltiškumo. (Gaila, kad
Lietuvos Laisves kovos sąjūdžio syklose sprogimo metu buvo ne
torius" gim. 1925 m. Ramygalos kautynėse su priešo daliniais.
nuotraukoje nematyti viso už
valdybos nuotrauka, daryta Lie tekęs regėjimo, dabar gyvena
valsč., partizanavo „Vyčio" apy Suimtas Kaune, nuteistas 10
tuvoje — 1996 m. balandžio 24 Panevėžio apylinkėse.
metų lagerių ir 5 m. tremties, rašo: „Krauju parašėme ant Lie
J u o z a s Petraška, „Patrim gardoje, „Rupūžėno" būryje, atliko sovietinę bausmę Ar tuvos žemės, per amžius būk
d. Ji buvo a t s i ų s t a Lietuvos
Krištaponio rinktinėje, daly
Po praėjusio sekmadienio rin rinkiminės kampanijos metu
laisva!")
Partizanų globos fondui, kartu p a s " , gim. 1916 m. Prienų raj.,
vavo keliose kautynėse su prie changelsko, Intos lageriuose,
kimų Rusijos politinėje aikštėje leido propaguoti savo kandida
Yra
bendra
paralelė
tarp
šitų
nuoširdžiai dėkojant už paramą partizanavo Dainavos apygar
šu prie Lėno, iš viso 7 metus grįžo į Lietuvą po 15 metų, gy
Lietuvos vyrų ir daugelio JAV užsirekomendavo naujas stiprus turą. Kai kas įtaria, kad Jelcino
visiems Amerikos lietuviams, doje, Dzūkų rinkt., dalyvavo
išbuvo su ginklu rankose, kol vena Marijampolės apskrityje.
žaidėjas — Aleksandras Ivano- kampanijos darbuotojai režisavo
užjaučiantiems ir paremian- prie Balbieriškio kautynėse su
V y t a u t a s P i v o r i ū n a s , „Per žmonių lietuvių, ypač tų, kurie
buvo
sunkiai
sužeistas
ir
be
są
vič Lebed, po Jelcino ir Ziugano ir gen. Lebed reklamas. Nusivy
tiems, ignoruojamus iš dabar priešu, apdovanotas Vyčio kry
kūnas", gim. 1927 m. Rokiškyje, traukėsi nuo raudonojo teroro,
monės
gulėjo
miestelyje
ant
netekę artimųjų, tėvų, sodybų ir vo surinkęs daugiausia balsų, o lusią ir pasipiktinusią netvarka
tinės Lietuvos LDDP valdžios žiumi, suimant Dainavos apy
grindinio, tarpe kitų nušautų partizanavo 5 metus Algiman
gardos
štabo
bunkeryje
buvo
su
namų, kad išsigelbėtų nuo mir vakariečiai staiga atrado naują rusų tautą patraukė pažadai su
pusės, Lietuvos partizanus.
kovos draugų. Atgavęs sąmonę, to apygardoje Kamajų apylinkė
žeistas,
nuteistas
25
m.,
išbuvo
ties. Ji aktuali ir šiandien, mi temą, kad spaudoje bei televizi tramdyti nusikaltėlius, nepai
Truputis žinių apie kiekvieną,
visas kruvinas, šiaip taip pasi se, dalyvavo Sėdos kautynėse su
Intos
lageriuose
22
metus,
da
nint Baisiojo birželio įvykius ir jos komentaruose nuolat links sant, ar jie siautėja gatvėse, ar
nuotraukoje esantį, Lietuvos
kėlė ir griuvinėdamas bandė pa reguliaria Raudonąja armija,
b
a
r
gyvena
Alytuje.
reikia
visados ją atsiminti, jos niuojama Lebed pavardė. Kai a u k š č i a u s i u o s e v y r i a u s y b ė s
partizaną.
suimtas pusiau be sąmonės —
Steponas
G r y b a u s k a s , sišalinti iš suguldytųjų negyvų pritrenktas sprogdinant bun vardas: amžiais Lietuvai ir kai atrodė, kad užtrenktos visos sluoksniuose. Nors gen. Lebed
Kazimieras Savičius, „Saka
partizanų tarpo. Pamatę stribai
mynams grūmojanti — Maskva. durys į demokratijos ateitį Rusi atvirai pasisakė, kad apie eko
las", gim. 1925 m. Marijampo „Sekretorius" gim. 1925 m.
į jį jau taikėsi, bet aukšto rusų kerį, turėjo puskarininkio laips
P o v i l a s V i č e k a u s k a s joje, netikėtai prasivėrė langas. nomiją nedaug nusimano, bet
lėj, partizanavo Tauro, Geleži Telšiuose, partizanavo Žarėnų
kariškio įsakymu nenųšovė, nu nį. Suėmus nuteistas 25 me
Nemažą balsuotojų pasitikėjimą pasistengtų surasti keletą „pro
nio vilko „Elnio" kuopoje, daly būryje, po to Žemaičių legione
gabeno į ligoninės operacinę ir tams lagerių.ir 5 metams trem
gavęs ir vos lygiomis neišėjęs su tingų ekonomistų", kurie pa
vavo kautynėse su priešu Kazlų prie štabo, dalyvavo Alsėdžių,
PRIVATŪS PENSIJŲ
Lietuvos gydytojai išgelbėjo - ties. Iškalėję Vorkutos lage
Jelcinu, Ziuganovas dar prieš dėtų tvarkytis, balsuotojams vis
Rūdos miškuose ir prie Bagoto Skirpsčių kautynėse, suimtas
FONDAI - RETENYBĖ
sugydė, išimdami dalį kulkų, riuose 7 metus Gyvena Panevė
rinkimus kėlė paniką vakarie tik atrodė svarbesnis jo pasiryži
šios. Klastingai suimtas sodybo Klaipėdoje, teistas 10 metų ir 5
nors kelias ir dabar tebenešioja žyje.
čiams dėl aiškių ketinimų grįžti mas apvalyti kraštą nuo įky
je, nuteistas 10 metų, išbuvo m. trėmimo, išbuvo Komi ASSR
G e d i m i n a s Katinas, „Šarū
Privatūs pensijų fondai į Lie
savo kūne. Buvo apdovanotas
į buvusios sovietų imperijos sis rėjusios ir nuostolingos korup
Sibire, Komi ASSR, Uchtoje ir ir Kazachstano lageriuose bei
partizanų garbės raštais ir nas", gim. 1929 m. Giedraičių t u v ą t u r i a t e i t i po stiprių temą ir atkurti komunizmą. cijos.
Vorkutoje iš viso 21 metus. tremtyje 11 metų, šiuo metu
Gynėjo Kryžiumi. Sovietų buvo valsč., dalyvavo Vytauto apy privačių bankų ir patikimos Galbūt kaip tik dėl tos komuniz
gyvena Klaipėdoje.
Dabar gyvena Alytuje.
Apie gen. Lebed pažiūras }
gardoje Lokio rinktinėje par kapitalo rinkos bangos, antra
V y t a u t a s Balsys, „Uosis" nuteistas 25 metams ir 10 metų tizanų daliniuose 2 metus. Ko dienį Laisvosios rinkos instituto mo baimės JAV žūtbūt rodė užsienio politiką daug nežino
L e o n a s L a u r i n s k a s , „Liū
tremties. Praleido Norilsko,
pasitikėjimą Jelcinui, nors pri ma. Jis iš esmės y r a pasisakęs,
t a s " , gim. 1926 m. Tauragės gim. 1923 m. Kauno raj., Zavėsi Giedraičių apylinkėse, pa seminare apie pensijų reformą
Irkutsko
ir
Mordovijos
lageriuo
vačiai jau senokai buvo reikštas
raj., partizanavo Kęstučio apy piškio valsč. Partizanavo 4 m.
se 15 metų. Sugrįžęs į Lietuvą, salose buvo netikėtai suimtas ir konstatavo jo prezidentė Elena nusivylimas ir jo asmeniu, ir ne kad neturi ypatingo nusista
Tauro
apygardoje,
Geležinio
Vil
gardoje, Lydžio rinktinėje, III
tymo prieš NATO plėtimąsi, nes
nuginkluotas. Teistas 10 metų. Leontjeva. Kol kas tokių banga
apsigyveno Panevėžyje.
veiksminga vidaus bei užsienio „Rusija su nieku šiuo metu ne
kuopoje, dalyvavo kautynėse ko ir Birutės rinktinėse, tris
Bausmę atliko Norilsko, Kras vimų Lietuvoje n ė r a , todėl
politika.
Benediktas
Trakimas,
Tauragės rajone, buvo sunkiai k a r t u s sužeistas, dalyvavo
kariauja ir nėra pasiryžusi keis
nojarsko, Igarkos lageriuose iš privatūs pensijų fondai, jos
Dabar atrodo, kad „minkšto ti Europos žemėlapio". Ameri
sužeistas. Išbuvo partizanu 8 Žiemelio, Kluoniškio kautynė „Genelis", gim. 1921 m. Žaslių buvęs 8 metus. Gyveno Taura nuomone, dabartinėje ekonomi
metus, kol provokatorių buvo se, sužeistas pakliuvo priešui į valsč. Parizanavo 3 metus Di gėje, po nusifbtografavimo šioj joje būtų svetimkūniai. „Jei val charakterio" Jelcinas sugebėjo kos vyriausybė j a u kiek anks
užnuodytas ir pakliuvo į priešo r a n k a s , nuteistas 25 metams ir džiosios Kovos apygardoje, da nuotraukoj netrukus mirė nuo džia negali užtikrinti pinigų pasitelkti „kietą talkininką, čiau pradėjo kreipti dėmesį į
nagus. N u t e i s t a s 25 m., išbuvo 15 metų tremties, išbuvo No- lyvavo 14-koje kautynių, buvo širdies atakos Palaidotas su ekonomijos pastovumo, apie buvusį generolą Lebed, kurį gen. Lebed, nujausdama galimą
Mordovijos lageriuose 15 metų, rilsko, Džeskazgano sovieti apdovanotas; išduotas provoka kariškom iškilmėm, dalyvau privačių pensijų fondų kūrimą rusų tauta gerbia kaip karo va jo svarbą politiniame Rusijos
dą ir didvyrį. Žinoma, dėl gen. gyvenime.
niuose lageriuose 19 metų, toriaus Juozo Markulio „Erelio" j a n t kovos draugams.
dabar gyvena Tauragėje.
kalbėti neverta", teigė ji.
ir nuteistas 25 metams, praleido
Lebed didvyriškumo galima
J o n a s Č e p o n i s , „Vaidila", gyvena Kaune.
Vis dėlto E. Leontjeva ir
B r o n i u s Zabulis, „Viesulas"
Pajuto jo svarbą ir Jelcinas,
J u r g i s Klioštoraitia, „Žiob Sibiro lageriuose Komi ASSR, gim. 1928 ro. Vyžuonų valsč. laisvosios r i n k o s š a l i n i n k a i ginčytis, nes jis ypač pagarsėjo
gim. 1925 m. Pasvalio valsč.,
tuoj po rinkimų pasistengęs
partizanavo T a u r o apygardoje, r i s " gim. 1925 m. J u r b a r k o Intos sovietiniuose lageriuose Partizanavo 'Vytauto apygar nelinkę „prarasti laiko savo Afganistano kare, kai Rusija įtraukti gen. Lebed į savo ka
dalyvavo Pasvalio, Gulbinėnų, valsč., partizanavo Kęstučio 15 metų. Tik po 43 metų tesu- doje metus laiko, apdovanotas idėjai" ir sieks, kad būtų sukur buvo užpuolusi šį kaimyninį binetą, p a s k y r ę s a s m e n i š k u
Siesikų ir kt. kautynėse, sužeis apygardoje Jurbarko būryje 2 grįžo į Lietuvą. Gyveno Klaipė žymeniu už nuopelnus Lietuvai. t a tokių fondų įstatyminė bazė. kraštą ir vedė ilgą žiaurų karą, savo patarėju Rusijos saugumo
panašiai, kaip dabar Čečėnijoje. klausimais ir suteikęs Krašto
tas, suimtas, nuteistas 25 me m., dalyvavo Jurbarko apylin doje.
Suimtas Vilniuje, nuteistas 10 J ų nuomone, privačių pensijų
J
o
n
a
s
Matukevičius,
„Da
Gen. Lebed taip pat pasižymėjo saugumo tarybos sekretoriaus
t a m s sovietinių lagerių, išbuvo kėse vykusiose kautynėse, nu
metų lagerių'ir 5 m. tremties. fondų įstatymą galima priimti
nielius",
gim.
1925
m.
Šilavoto
Moldovoje, 1992 m. pasiųstas titulą. Gen. Lebed nedelsdamas
teistas
25
metams
sovietinių
Norilske, Kransojarsko ir Ke
Sibire išbuvo .10 metų, Uchtos, dar šį rudenį.
„numalšinti etninius neramu kvietimą p r i ė m ė . Kodėl jis
Daugelyje užsienio valstybių
Balchašo sovietiniuose lage
mus", kilusius tarp vietinių gy sudarė koaliciją su Jelcinu, kurį
riuose, sugrįžęs į Lietuvą, ap privatūs pensijų fondai egzistuo
ventojų ir rusakalbių. Ne dar neseniai ypač aštriai kriti
ja, kaip valstybinio socialinio
sigyveno Utenoje.
r a m u m a i buvo n u m a l š i n t i kavo? Atsakymas: „Aš susi
V i k t o r a s Šniuolis, „Girė draudimo palydovai arba sava
kariuomenės, kuriai vadovavo dūriau su dviem idėjom — se
n a s " , gim. 1925 m. Radvyliškio r a n k i š k a i šalia valstybinės
gen. Lebed, pagalba.
nąja, praliejusia d a u g nekalto
valsč., partizanavo Prisikėlimo socialinės sistemos. Lietuva
Verta pastebėti, kad tuo metu kraujo, ir naująja, kuri buvo la
apygardoje 8 metus. Buvo ap rinktųsi panašų kelią ir nuo
gen. Lebed buvo ypač globo bai prastai vykdoma. Pasirin
dovanotas antro laipsnio vyčio šimtaprocentinio privalomojo
jamas ir propaguojamas Krašto kau naująją".
Kryžiumi su kardais, dalyvavo valstybinio socialinio draudimo
saugumo ministro Gračiovo
įvairiose kautynėse Radvyliškio į pravatų pereitų palaipsniui.
Už sutikimą kooperuoti buvo
tačiau jis niekad nelaikė liežu
apylinkių miškuose, išnešė iš Koks procentas lėšų būtų skir
p
a
reikalauta kaina: Krašto
vio už dantų ir pradėjo aštriai
mūšio lauko sunkiai sužeistą t a s privalomai pensijai ir koks
saugumo
ministro Gračiovo at
kritikuoti savo globėją, kalti
draugą, už ką buvo apdovano kaupiamas, pavyzdžiui, iš darb
leidimas
iš
pareigų. Nors Gra
nant jį sukčiavimu ir tolera
tas. 1953 m. pateko į provoka davio a r privačių lėšų dar reikia
vimu, o gal ir skatinimu, korup čiovas buvo visuomet lojalus
torių suruoštas pinkles, buvo diskutuoti.
cijos Rusijos kariuomenėje. Tas, Jelcinui, sąlyga išpildyta. Tuo
suimtas ir nuteistas 25 metams
Prof. Kęstučio Glavecko nuo
savaime suprantama, įvarė kylį būdu gen. Lebed atsilygino už
lagerių, priedo dar 5 m e t a m s mone, privačių pensijų fondų
į Lebed ir Gračiovo santykius. buvusį pažeminimą ir privers
tremties ir 5 metams be teisių būtinybė susijusi „su akivaiz
J a u 1994 m. Krašto saugumo tinį atsistatydinimą.
Sibiro platybėse. Šiuo metu džia visų valstybės įsipareigoji
Sąskaitų suvedimas politikoje
ministras dėjo pastangas, kad
gyvena Šiauliuose, turi parti mų krize". Ji ir yra paskatas
gen. Lebed būtų pašalintas. nėra naujiena (jį mėgsta ir lietu
zanų leitenanto laipsnį. Yra pensijų reformai. Tačiau priva
Padėtį išgelbėjo prez. Jelcino viai), bet kiek keisčiau nuskam
buvęs LLKS pirmininkas.
t ū s pensijų fondai, pasak jo,
įsikišimas. Gračiovas spaudimo bėjo gen. Lebed teigimas, kad
Kaip matyti iš trumpų biogra Lietuvoje realiai veikti galės tik
neatleido ir 1995 m. pasiekė birželio 18 d., dar nespėjęs nei
finių duomenų, visų 14-kos par po 6-7 n e t ų , kai bus atkurta
tikslą — gen. Lebed priverstas apšilti naujose pareigose, su
tizanų amžius jau senyvas, be ekonomija ir atstatytas pasiti
atsistatydinti, bet ne nutilti: jis stabdė besivystantį pučą dėl
to, patirtas sunkus Sibiro kelias kėjimas finansų sistema.
ir toliau kritikavo Krašto Gračiovo atleidimo. Kai buvo iš
padarė savo įtaką jų sveikatai.
Laisvosios rinkos šalininkai
saugumo ministrą dėl karo Če reikštas nepasitikėjimas šia
Stebėtinai: ju veidai dar šviesūs, taip pat pažymėjo, kad priva
čėnijoje ir nusikalstamumo žinia, gen. Lebed ją atšaukė. Bū
a š t r ū s akiu žvilgsniai, t i k čiais pensijų fondais šiandien
tų galima sakyti, kad jis tokią
Rusijoje.
vienas dėvi akinius. Po ilgos labiausiai suinteresuotas „vidu
Netekęs prestižinių pareigų sensacija iškepė po savo naujų
Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio dabartinė valdyba. Sėdi iŠ kairės: Dainavos apygardos vadas
sunkios šių metų žiemos Lietu tinis sluoksnis". Turtingi žmo
kariuomenėje,
gen. Lebed ener prestižinių pareigų „aplais
Kazimieras Savičius. Vakaru srities vadas Leonas laurinskas, Rytų srities vadas LLKS pirm.
voje jų laiškuose reiškiasi atgi nės, kurių Lietuvoje yra 2*% -3%,
giją
(kurios
turi
apsčiai) nukrei tymo", bet gen. Lebed tvirtina
Jonas Čeponis, Pietų srities vadas Juozas Petraška, stovi — Žemaičiu apygardos vadas Stepas
musio Lietu-os pavasario nuo senatvės pensiją kaupia Šveica
pė
į
politiką.
Įdomu,
kad jis buvo atsisakęs alkoholio nuo 1993 m.
Grybauskas, LLKS štabo viršininkas Vytautas Balsys, Kęstučio apygardos vadas Jurgis Kliošt a i k a ir viltingi ryžtai aktyviai rijos bankuose, o varguomenė
toraitis. Vyčio apygardos vadas Bronius Juospaitis, Didžiosios Kovos vadas Benediktas Trakimas,
vienintelis kitas kandidatas, Kalėdų ir esąs vienintelis rusas,
dalyvauti ateinančiuose Lietu privatiems fondams yra apa
Tauro apygardos vadas Jonas Matukevičius, Algimanto apygardos vadas Vytautas Pivoriūnas,
kuriam vyriausybė, kietai kon kuris „iš principo" laikosi blai
vos Seimo n ikimuose, ypač kai tiška.
Vytauto apygardos vadas Gediminas Katinas, Vytauto apygardos vado pavaduotojas Bronius Za
troliuojanti televizijos laidas. vybės...
(AGEP, 06. 04)
tiek daug Amerikos lietuvių
bulis, Prisikėlimo apygardos vadas Viktoras Šniuolis.
sias knibždesys. Šalia vietinių glasgoviškių ir ekskur damos vaikus į tolimą kelionę, prikrovė m u m s portfelius
bai gerai mokėjo visa tai perduoti savo atžalynui, tai
santų iš Manchesterio, dar atvyko lietuvių iš Bellshill, dešrų, kiaušinių ir sumuštinių. Net ir n a m i š k i a m s par
yra antrajai, jau Škotijoje gimusiai, kartai ir jų vaikams
Aberdeen, Cardiff ir kitų Škotijos vietovių. Salėje susi vežti įdėjo lauktuvių.
— savo vaikaičiams. Nors trečioji karta mažai lietuviškai
Šitų 1957 metų Velykų aš niekuomet nepamiršiu
rinkusiems kun. J. Gutauskas taria sveikinimo žodį.
bekalba, bet dvasioje jie jaučiasi lietuviais ir tuo di
L E O N A S VENCKUS
Ne
tik
dėl Glasgowo lietuvių vaišingumo, bet dėl to, kad
Duoda
ženklą
programą
pradėti.
Joanos
Serafinaitės
džiuojasi. Dauguma jų tebeturi savo tikras, lietuviška
šis
pirmasis
mūsų apsilankymas Škotijoje turėjo didelės
44
išmokytas
ir
vadovaujamas
choras
per
du
pasirodymus
pavardes ir negalvoja jų keisti.
įtakos
į
mūsų
šeimos gyvenimą. Mūsų s ū n u s Vilboras.
atlieka
šešias
lietuviškas
dainas,
baigiant
su
„Lietuva,
Man krito į akis dar kitas dalykas: Glasgowo liet O ten velykiniai kiaušiniai nudažyti, išmarginti.
tuomet
tik
18
metų
jaunuolis, k a r t u dalyvavo šioje eks
mano
šiaurės
pašvaistė".
Šių
dainų
besiklausant,
vėl
viai nepripažįsta jokių luomo skirtumų. Nesvarbu, kas
Stalai a p k r a u t i visokiomis gėrybėmis. Prasideda ragi
kursijoje.
Šokių
metu
Blaivybės salėje susipažino su liek
prisimena
Nemuno
žalieji
k
r
a
n
t
a
i
,
Dubysos
vingiai,
bebūtų — eilinis fabriko darbininkas, ar dirbtuvės savinimas valgyti ir gerti. Nuo šitokių vaišių ir raginimo iš
na.
gražia
blondine
ir
visą vakarą su ja šoko Kelias
Lietuvos
miškai,
pievos
ir
visa
mieloji
Lietuva.
Ten
ninkas, angliakasys ar verslininkas, kelių krautuvai
sisukti neįmanoma, tad kertame, „Kaip Velykų rytą".
savaites
po
Velykų
ta pati blondinė — Petrute
raudonasis
okupantas
šiandien
mūsų
broliams
ir
sesėms
savininkas, aukštuosius mokslus baigęs a k a d e m i k e ,
Lietuviai visur vienodi. Ir čia, Glasgowe. Pasisotinus
P!atkauskaitė
atsikėlė
gyventi pas mūsų kaimynus
draudžia
švęsti
Velykas.
profesionalas — jie visi randa bendrą kalbą ir palai o
ir gerai nuotaikai esant, pasigirsta dainos: lietuviškos,
Songailas
ir
susirado
darbo
Manchesteryje. kažkokio
Po choro pasirodymu glasgoviškių vaidintojų grupė
tarp savęs ryšius. Nuolat lanko vienas kitą be jok i
švelnios, melodįjos pilnos jausmo ir ilgesio. Anot glasje
įstaigoje
sekretore.
Nuo
to
laiko Vilboro ir Petru
vaidino dvi trumpas komedijas, kurios žiūrovus iki ašarų
pakvietimų, nes užeina aplankyti savo tautietį, kai
goviškių, nėr pasaulyje gražesnės dainelės už „Sėjau
tės
pripuolama
pažintis
išsivystė
į neatskiriamą
prijuokino. Programos pabaigai mančesteriečiai parodė
myną, lietuvį. Jeigu pasitaiko, kad pas kurį iš jų at
rūtą, sėjau mėtą, sėjau lelijėlę".
draugystę,
kuri
netrukus
baigėsi
lietuviškos
šeimos
saleziečių pagamintą filmą „Lietuvos gamta ir pasta
vyksta svečias lietuvis iš toliau, tai ir vienas, ir kitas
Daina suartina žmones. Kai vienas svečių prisėda
sukūrimu.
tai". Vincas Rudys parode savo padarytas spalvotas
kviečia pas save, stengiasi lietuvišką vaišinguną
prie pianino, kiti keliasi nuo stalų ir buriasi apie jį. Per
skaidres, padarytas laike lietuvių katalikų kongreso
parodyti.
Jiems
nesvarbios
partijos,
srovės,
politines
kelias valandas tęsiasi melodingas bendravimas, per
M a n c h e s t e r i o lietuviai s k a u t a i
Lietuvių sodyboje, be to, iš Tautodailės parodos, sureng
pakraipos.
Jei
esi
lietuvis,
tai
tu
mano
brolis
ir
mielai
kurį i š k r a u n a m a s veik visų lietuviškų dainų, senų
tos Manchesterio klube ir iš katalikų procesijos per
Nors Manchesteris yra vienas didžiausių lietuviškų
laukiamas.
muzikos ir melodijų lobynas, kuris daugeliui mūsų
Sekmines,
kurioje
ir
mes,
lietuviai,
dalyvavome.
telkinių
Anglijoje, ten lietuvių skautų ortfanizuoto viene
Glasgowo lietuviai seniai suprato, kad tik jų tvir
rodėsi jau žuvęs, ar bent pamirštas. Tačiau tos mielos,
Po
oficialios
programos
šio
pobūvio
rengėjai
pakvietė
to
ilgai
nebuvo. Tačiau i skautų stovyklą norinčių
tas katalikų tikėjimas su lietuviškomis p a m a l d o m s
širdžiai brangios dainos, kaip kokia reta brangenybė,
svečius,
choristus
bei
vaidintojus
prie
vaišių
stalo.
Tuo
kasmet
atsirasdavo
nemažas būrys vaikų, ju tarpe mūsų
kunigo lietuviški pamokslai, lietuviškos giesmės, dain•*
liko išsaugota ne Škotijos senose pilyse, bet Glasgowo
pačiu
laiku
salėje
prasidėjo
šokiai,
paįvairinti
lietu
sūnus
Vilboras
ir
duktė
Elytė. Jie s k a u t a u t i pradėjo,
ir tradicijos yra centras, kuris traukia ir jungia gero
senosios kartos lietuviuose.
viškais
rateliais,
suktiniais
ir
žaidimais.
būdami
septynerių
metų
amžiaus.
sios bei jaunosios kartos lietuvius į vieną būrį, cemen
Šią lietuvišką dvasią, jos dainų ir muzikos grožį,
Kitą
rytą
Glasgowo
lietuviai
palydėjo
mus
atgal
i
tuoja jų tarpusavius santykius
<Bus daugiaui
Glasgovvo lietuviai, galbūt geriau už kitos kurios šalies
stotį. Gerosios mūsų šeimininkės, kaip motinos išleis
Velykų dienos vakarą Blaivybės salėje vyko didžiau
lietuvius, sugebėjo ne tik išlaikyti, bet jie taip pat la

PER AMŽIUS BŪK LAISVA!

Naujas žaidėjas
aikštėje

ARTIMOJI ANGLIJA

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. birželio mėn. 21 d.

C L A S S I F I E D GUIDE

TĖVYNAINIAI
BIRUTĖ ŽYMANTIENĖ

REAL ESTATE

REAL ESTATE

Dažna Šiaulių krašto giminė kus žodžius, sakė visiems, jog
turi artimųjų, gyvenančių ne šita žolė-pati švelniausia pasau
Lietuvoje. Visais laikais buvo lyje, niekur niekur daugiau to
QRBT
92&L • :
savotiškai didžiuojamasi ir kia neauga.
PARDUODA
džiaugiamasi toli ir turtingai
REALMART B, Ine.
Prieš ketveris metus šių sam
6602 S. PutasM Rd.
gyvenančiais giminėmis, o per būrių oganizatoriai nė nemanė,
Chicego.lL. 60629
paskutiniuosius penkerius metus kad iš įvairiausių šalių ir iš kitų
RE/MAX
atsirado galimybė susitikti, su Lietuvos rajonų suvažiavę tėvy
REALTORS
BALYS BUDRAITIS
laukti jų iš užjūrių, iš už nainiai pateiks tiek daug gerų
(312)586-5969
Broker-Associate
vandenynų, ilgus dešimtmečius idėjų ir padės padaryti tiek daug
Patarnauja
įvairių
nuosavybių
(708) 425-7161
nematytų...
konkrečių darbų, reikalingų
pirkime bei pardavime, mieste ir
1991 m. vasarą Lietuvos Kul Šiauliams, visam kraštui ir
priemiesčiuose. Suinteresuoti
skambinkite:
tūros fondo Šiaulių krašto visai Lietuvai, kiek jų yra pada
RIMAS L STANKUS
BUDRAIČIUI
tarybos pirmininkas Hubertas ryta dabar. Tai tėvynainių iš
Bus. 312-5854100 paQV 312-3064307
Smilgys šios tarybos sueigoje Kanados — Teklės Tautkutės• Perkant ar parduodant"
Ftt. 312-586-3887
pirmąkart atsargiai išsakė Timmerman ir dr. Karolio Lede
Doc. Alma Stasiulevičiūtė (kairėje) vertėjauj* iš Briuselio atvykusiam Europos Katalikiškų
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas
mintį pasikviesti į Šiaulius toli rio, iš JAV — dr. Vlado Kaupo,
mokyklų draugijos gen. sekretoriui Etienne V'.-rhack. Prie stalo: pirm. kun. Gintaras Vitkus,
• MLS kofflpiutsriujr FAX pagafca
ir arti gyvenančius savo tėvy Antano Mikalajūno, vienuolės
»Nuosavybių Įkainavimas vaitui
SJ ir sekr. Aušra Aleliūnaitė.
O A K LAWH — Parkshire South
nainius. Drąsus tai buvo siūly Elenos Mačiūnaitės iš Pary
• Perkame ir parduodame namus
tiksliai, laisvai, sąžiningai ir Condo _ -ist fl w/patio, 2 bd, 1 % • Aparftner.tus ir Šamą
mas: ką tik atkūrusioje nepri žiaus ir daugelio kitų mūsų
klausomybe Lietuvoje, dar tebe tautiečių meilės mūsų kraštui ir
teisingai vystytis. Lietuvos ba. Lndry, gar, $116.900. T«L • Pensininkams nuolaida
karstančioje kraujuojančias nuoširdumo rezultatas. O kiek
jaunimui būtina sudaryti sąly 708*961-3591 .
gerų
projektų
be
tėvynainių
sausio žaizdas, blokuojamoje di
gas mokytis krikščioniškų pa
Jei prieš penkerius metus darbingą, aiškių siekių bei grindų pagrįstais metodais gy- '
delių kaimynų. Toje tarybos su padrąsinimo ir paramos būtų
COLDUJOU.
MISCELLANEOUS
BAMK.CR .*
eigoje dalyvavo du svečiai iš Los likę tik svajonėse! Tai — ir buvo neįprasta susirinkusiems problemų nagrinėjimo nuo- venimui gairių ir patirti visam
Angeles: Dana Pasko-Paškevi- Dailės galerijos kūrimas, ir mažame Adomo Mickevičiaus taiką.
gyvenimui išsiliekančių pergy
MICHIGAN
čienė ir Antanas Mikalajūnas. Saulės mūšio vietos įamžini muziejaus kambarėlyje (tuo Pirmasis ir steigiamasis toks venimų, kurie pakeistų ateizmo
ELEKTROS
counreu.
BANKER HRST AKMCAN
katalikiškų
mokyklų
direktorių
Jiedu taip nuoširdžiai pritarė mas, ir jaunimo kūrybos skati pačiu vardu pavadintoje mokyk
bei komunizmo įdiegtus įpro
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
lON.vVMttakerSt.
susirinkimas
įvyko
1991
m.
lap
sambūrio idėjai, kad atsirado ne nimui skirtų premijų įsteigi loj, kuri dabartiniu metu yra*
čius. O šios sistemos nemalonius Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
N*w Buriato, MI4»117
tik vilties, bet ir pasitikėjimo mas, ir daugelis panašių projek Jėzuitų gimnazija Kaune) au kričio 7 d., o antrasis įvyko šių ir žlugdančius vaisius neišven bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
VIDA
B. ŠVABAS
tų, sėkmingai realizuojamų ir klėtojams ryžtingai, nors gal ir metų balandžio 12 d. Kaune. giamai tenka ragauti ne vien tuotai ir sąžiningai.
savimi.
312-779-3313
Te), namų 616-756-1406
duodančių savo vaisius.
nedrąsiai, dalintis lūkesčiais ir Penkerių metų laikotarpyje tuo krašte gyvenantiems, bet ir
Pirmojo Šiaulių krašto tėvy
KLAUDIJUS PUMPUTIS
metinės septynios katalikiškos
bus. 616 499 3960
bėdomis,
atkuriant
Lietuvoje
nainių sambūrio organizatoriai
Per šiuos kelerius metus pa
fax. 616-469-9445
mokyklos išaugo i aiškią katali- mums visiems.
katalikiškas
mokyklas,
tai
Darbo
krūvis,
auklėjimo
našta
virpančia širdimi laukė 1992 m. sikeitė ir pati sambūrio sam
v.m.
616-469-7231
kiškių mokyklų grupuotę: penki
birželio 17-osios ryto. Ar kas prata. Nuo pat pirmojo karto jis dabar, po penkerių metų, įžen darželiai, kelios pradinės, ir išteklių stoka krinta ant
Perkant ar parduodant
AUTOMOMUO, NAMU, SVfJKATOt,
nors atsilieps į kvietimus? O gal tapo ne tiek proginiu kelių die gus į daugiau kaip šimto daly dešimt vidurinių ir trys aukštes Lietuvoje esančių pedagogų ir
• namus • žeme. • ūkius arba
M OYVYBCS DRAUtMMAS.
vių
tarpą,
buvo
galima
jausti
suvažiuos šimtų šimtai? Tą rytą nų renginiu, kiek nuolatiniu
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr.
komercinę nuosavybe
niosios. Tuometinė sukurta šiuo reikalu besirūpinančių.
Mažai ką galime padėti iš tolo.
Aulcsė S. Kane kalba lietuviškai.
Šiaulių Šv. Petro ir Povilo pasaulio šiauliečių tarpusavio
Katalikiškų
mokyklų
draugija
FRANK M
M
bažnyčios šventoriuje susirinko bendravimu laiškais, telefonu, atsiliepimų) širdyse gyvena ge išaugo į Katalikiškų mokyklų Tačiau mažų mažiausiai galime
320«Vt W«wt SStti Street
gal 20-ties žmonių būrys ir, apsilankymais. Sambūris tapo ros šviesos ir bendravimo šilu pedagogų asociaciją, turinčią palengvinti jų darbą, parūpi
IEŠKO D A R B O
T«l. (7SS) 424-M64
monsinjoro Kleopo Jakaičio reikalingas abiems pusėms. Per mos pojūtis, o krašto gyventojai, aiškų statutą, narystę, veiklos nant darbo priemonių ar suda
(312) M 1 - M S 4
pakviesti, visi pakilo į bažnyčios šį, jau trečiąjį, vykstantį dabar, sambūrio svetelius išlydėję, ima kryptį ir auklėjimo vertybių pa rant sąlygas mokytojų lavini
SS m. vyra*, darbštus, sąžiningas
bokštą, virš varpinės! Iš čia, iš birželio 20-23 dienomis, ban laukti kito, kuris, atrodo, toli — grindą.
muisi, ar paprasčių paprasčiau
(turi virėjo specialybę), ieško darbo.
aukščiausio Lietuvos bažnyčios dysime visi kartu pagvildenti ne po dviejų metų. Bet dveji metai
siai parūpinti mokiniams pieš
Gali slaugyti ligonius ir gyventi kartu.
Lietuvos
krašto
sudėtinga
J K S CONSTRUCnON
bokšto žvelgiant, Šiaulių kraš Šiaulių krašte gyvenančių tėvy praskrieja, nė sekundei nestab
tukų, batų, net priešpiečių. To
Skambinti Pairi* 612-264-22**.
„ S h i n g l e " stogai ir visų rūsių
tas atrodė neapsakomai gražus. nainių problemas, nors, žvilgte telėję. Nuskries su vėju laikas padėtis atsispindi net ir ir siekiame šiame komitete.
Taip prasidėjo Šiaulių krašto rėjus į trečiojo Šiaulių krašto nuo trečiojo iki ketvirtojo mokyklų atžvilgiu. Tai matyti,
Sveikinam visus Lietuvoje apkalimai (siding): medžio,
perskaičius
jų
anketos
klausi
Šiaulių
krašto
tėvynainių
sam
tėvynainių sambūriai. Žmonės, tėvynainių sambūrio programą,
Vidutinio s m i l a u s motarls
rankų nenuleidžiančius moky aluminiaus ir kt. Turiu darbo
mą,
prašant
apibūdinti
savo
būrio.
Per
tuos
metus
tikriau
atvykę iš kitų žemynų ar iš kitų matosi, kad jo rengėjai nemažai
ieško darbo 2-iems dienoms į sav.
tojus, direktorius ir kitus dar draudimą. R. Jankauskas,
Lietuvos etninių regionų, buvo laiko skiria džiaugsmams: kon siai gausime nemažai laiškų iš mokyklą kaip: „katalikiška buotojus; sveikinam šeimas, t a i . 706-969-2686.
Viena diena gali būti vidury savai
tokie geranoriški, pasiilgę šio certams, išvykoms,vakaronėms, naujų respondentų. Nemažai jū mokykla, mokykla siekianti kurios apsisprendžia siųsti
tės. 312-927-0248
krašto, tokie savi, jog bet kokias parodoms. Tačiau pramogos sų, turintieji sentimentų šiam tapti katalikiška, katalikiškais vaikus į vargingai atsikuriančią
MOVING— KRAUSTYMAS
abejones dėl mūsų sambūrių rei skirtos tik poilsiui po darbų, o Lietuvos kraštui, galbūt tik idealais besirenUanti mokykla, katalikišką mokyklą; atvertam
~ Profesionalus patarnavimas '
kalingumo lyg vėjas nupūtė. darbai rimti: reikia aptarti dabar sužinojote apie galimybę ar mokykla turinti katališkas širdį visiem, kurie bet kokiu
i iš Lietuvos, turinti
pnemamonrHS karnomis,
Paskutinius klaustukus „ištry Šiaulių dabartį ir perspektyvas, aplankyti jį ir susitikti su klases!" Betgi Kitaip ir negali būdu norėtų prisidėti prie kata
žalią
kortele,
vairavimo teises,
* jums patogiu b\ku. Draudimas
garatuotas. Kreiptis:
nė" pojūtis, jog ne tik mums, miesto ir krašto turizmo infor tėvynainiais iš viso pasaulio. būti, atsiželgus į dabartinę likiškų mokyklų atkūrimo bei
galinti susišnekėti angliškai ieško
augusiems dideliame sovietinia macinės sistemos kūrimą ir in Būtų labai džiugu, jeigu nieko valstybinę padėtį bei krašto sustiprinimo. Šis Ad hoc komi
darbo. Tei. (706) 798-1238.
Gediminas: tai. 312-925-4331
me lageryje už geležinės uždan tegravimąsi į pasaulio informa nelaukę, parašytumėte apie švietimo ministerijos potvar tetas praveda „Gavėnios skati
gos ir nieko nemačiusiems, rei cinę sistemą. Architektė Virgi save. Laukiame jūsų minčių, kius.
Vien pažiūrėjus į konferenci ko" vajų sutelkti lėšų vaikų
kia tėvynainių iš kito pasaulio nija Taujanskienė ketina pa pasiūlymų, pageidavimų. Rašy
MOVING-KRAUSTYMAS
priešpiečiams ir loteriją parū
patarimų, patyrimo, paramos, teikti svarstymui Šiaulių (Sau kite mums adresu: Hubertas jos dienos programą, iškart pinti mokymo priemones. Nori
Professtonalus patarnavimas
prieinamoms kainomis jums patogiu
bet ir jiems reikia mūsų, reikia lės) mūšio įamžinimo projekto Smilgys, Lietuvos Kultūros fon aišku, kiek per tuos penkerius
me užmegzti ryšį su JAV esan
laiku. Draudimas garantuotas
Skxk
šitų sugrįžimų, pasivaikščioji metmenis, reikia aplankyti Jo do, Šiaulių krašto tarybos pir metus pažengta, Džiugu, kad
i~feft»rv7^#
•"Amertca
Skambinti:
čiais mokytojais, kurie savo
mininkas,
Aušros
alėja
15,
pagrindinius
pranešimus
davė
mų Lietuvos takeliais. Pirmojo niškį.
706-424-7183
Šiauliai, Lietuva.
atvykę svečiai iš Europos: Ka patarimais bei patirtim, mums
3I2-539-3S47
sambūrio metu viena ponia iš
Šauniai
padeda
Šiaulių
kraš
talikiškojo šviesimo komiteto tarpininkaujant, galėtų retkar
Amerikos, pasipuošusi sniego
Dalinkimės džiaugsmais — generalinis sekretorius Etienne čiais nuvykti ir dalintis savo
baltumo kostiumėliu staiga tui tėvynainių sambūriai. Šį
DRAUGE GAUNAMI
kluptelėjo į dulkiną pakelės žolę birželį vyksta dar tik trečiasis, tegul jų padvigubėja, dalinki Verback iš Briuselio ir šios patirtim. Siuskite savo pasiūly
mus
ar
paramą:
Katalikų
mo
RELIGINIAI LEIDINIAI
ir, sunkiai rinkdama lietuviš bet tradicija jau įsitvirtino, visų mės rūpesčiais — tegul jų tam Europos Katalikiškų mokyklų
apsilankiusiųjų (sprendžiant iš pa perpus mažiau!
organizacijos prezidentas Andre kyklų komitetui, Religinė Šal
De Wolf. Galim*, pasidžiaugti, pa, 351 Highland Blvd., BrookMALDYNĖLIS. Mišių ir kitos maldos vaikams. 167
kad š.m. kovo 16 d., Lietuvos lyn, NY 11207.
psl
$7.50
Ses. Igne
Katalikiškų mokyklų pedagogų
VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS. Maldaknygė.
asociacija buvo oficialiai priim
Kun. K. Matulaitis, MIC. 640 psl
$5.00
ta į Europos katalikiškų mokyk
SIEKIA AUKŠTOJO
APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Maldaknygė. Kun
lų veiklos tinklą: Šalia pagrin
IŠSILAVINIMO
dr. P. Aleksa. 254 psl
$1.00
dinių paskaitininkų iš Europos,
^ ^ ^ ^ ^
Savngs and Loan Association
LAIDOJIMO APEIGOS. 55 psl
$1.00
pradinio ugdymo skyriai disku
Moksleivių apklausa rodo,
KRISTAUS KANČIA. K. Brentano. 347 psl.
$3.00
tavo: „Šeima ir mokykla ir
kad 99% baigusių devynias kla
MOTINA
GAILESTINGOJI.
Kun.
dr.
J.
Prunskis
krikščioniškas ugdymas ir mo
ses jaunuolių mokosi toliau.
119 psl
$1.00
kymo programų integracijos
Pasak
specialistų, tai pats
Indėliai iki $100.000.00
DIEVAS IR ŽMOGUS. Prel. dr. F. Bartkus. Kun.
galimybės". Vidurinio ugdymo
dr. P. Aleksa. 516 psl
$1.00
skyrius nagrinėjo: užklasinės aukščiausias rodiklis. 1992
Apdrausti Federalinės valdžios
ŠV. RAŠTAS. NAUJASIS TESTAMENTAS. Kun.
veiklos charakteringus bruožus, metais jis buvo 94%. Vis dau
česl. Kavaliauskas. 648 psl
$10.00
metodus, padedančius burti mo giau moksleivių pasirenka pro
fesines mokyklas, kuriose kar
kyklos
bendruomenę,
katalikiš
KĄ
MES
TIKIME.
Tikybos
vadovėlis.
Kun.
K.
CeMAROUETTE PARK
BRIGHTON PARK
kojo identiteto problema mo tu su profesija įgys ir vidurinį
liesius. 195 psl
$5.00
4040 ARCHER AVENUE
2567 WEST 69th STREET
kykloje, klasės auklėtojo vaid išsilavinimą.
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis.
1992 metais tik 32% jaunuolių
(1-312) 254-4470
muo katalikiškoje mokykloje, ir
(1-312) 925-7400
230 psl
$3.00
BRIDGEVIEVV
visuomenės ir katalikiškos mo ketino stoti į aukštąsias mokyk
MIŠIOLĖLIS. Romos mišiolas visiems tikin
8929 S HARLEM AVE
kyklos tarpusavio sąveika. las. Pernai i aukštąsias stojo
tiesiems. 1197 psl
$27.00
(708) 598-9400
Aukštesniosios mokyklos nagri 49% abiturientų. Lietuvos Sta
MARUOS
GARBINIMAS
LIETUVOJE.
J
.
Vaiš
nėjo katechetų specialybės stu- tistikos departamento žiniomis,
nora, MrC. 445 psl
$1.00
dešimtmečiais mažėjęs mokslei
; dijų programos klausimus.
IEŠKANČIOJO
PĖDSAKAI.
Evangeliniai
mąs
Prieš metus JAV-ėse prie Re vių ir studentų skaičius, 1993
tymai. Kęstutis Trimakas. 267 psl
$10.00
LEN0ER
liginės šalpos direktorių tarybos m. pradėjo didėti. Palyginant su
ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA. Religiniai pamokimai
įsikūrė Ad hoc komitetas rūpin praėjusiais metais, visų moky
vaikams. 56 psl
$4.00
tis Lietuvoje veikiančiomis mo ištaigų auklėtinių padaugėjo
PRISIKĖLIMO ŽMONĖS. K. Baranauskas. 223
katalikiškomis mokyklomis. Lie nuo 644 iki 666 tūkstančių.
psl
$3.00
Šiuo metu Lietuvoje veikia 15
tuvos kraštui gyvybiškai svar
MEILĖS UGNIS. Kristui ir bažnyčiai. Kun. dr. K.
bu kurti ir stiprinti vispusišką valstybinių aukštųjų mokyklų,
DONTSPCND IT A l i SAVE SOME AT
katalikišką auklėjimą. Demo 585 pagrindinės ir beveik 700
Matulaitis, MIC. 360 psl
$1.00
MUTUAL ?€den*l SAVINGS
kratijos principai grindžiami vidurinių mokyklų, taip pat 14
MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS. Ladas
AND IOAN A3SOCIATON
judeo-krikščionybes principais. gimnazijų ir 60 gimnazijos kla
Tulaba. 365 psl
$5.00
Churltnd ond Sup*rvM<d by •>• Utw»*d S»o»n Govet nmtr*
Žmonių teisės bei atsakomybės ses turinčių mokyklų. Švietimo
Pastaba. Užsakant knygas paštu, pinigų nesiųsti. Su
221? W CEItMAK »OAD • CHICAGO Al INOiS 60608 PNONE (312) M 7 7747
kyla iš vispusiškos pagarbos ar ir mokslo ministerijai priklauso
knygomis gausite sąskaitą, kurioje bus pažymėta Knygų
timui ir atsakomybės už savo, 61 profesinė bei 37 aukštesnio
kaina ir pasiuntimo išlaidos Illinois gyv pridedama State sale
kitų ir visos aplinkos galimybę sios mokyklos.
tax
8 7 5 % nuo knygos kainos
(LR 06 05)

TOLI NUEITA PER
PENKERIUS METUS!

B 3 midlcind Padarai
75 metus aptarnauja lietuvius

ISEE

rininkų, kurie padarytų reikia
mas reformas kariuomenėje.
Tai bus galima įvykdyti, tik
esant naujai vyriausybei. Tad
būsimieji Seimo rinkimai yra
lemtingi Lietuvos ateičiai.
Padėka vyr. redaktorei D.
Bindokienei, kad tokiam aktua
liam straipsniui rado vietos
„Drauge" š.m. birželio 1 d.
Laukiam ir daugiau panašių
straipsnių!
J o n a s Balskus
Oak Lawn, IL

LAIŠKAI
PATRIOTIŠKUMAS
LIETUVOS
KARIUOMENĖJE
Baltijos instituto Amerikos
Lietuvių karininkų vardu, reiš
kiame pagarbą ir sveikiname
pik. Itn. Joną Užurką už jo at
virumą, pareikštą straipsnyje
„Patriotiškumo ugdymas Lietu
vos kariuomenėje" („Draugas",
'96-6-1). Jo straipsnis atkreipia
dėmesį ne tik i rūpesčius dėl
Lietuvos karininkų patriotiš
kumo, bet pamini ir kitas ka
riuomenės vadovavimo pro
blemas.
Jo straipsnis duoda įžvalgą į
vieną priežastį, kodėl Lietuva
nesugebėjo apginkluoti, aprū
pinti ir profesionaliai paruošti
bent vieną brigadą šešerių metų
nepriklausomybės laikotarpyje.
Gal Lietuvos kariuomenei
sektųsi geriau, jeigu jos vado
vavimas pereitų iš sovietų ka
riuomenės „specialistų" į
rankas tų lietuvių karių, kurie
nebijojo be ginklų stoti ginti
Lietuvos Seimą, televizijos
bokštą ir spaudos rūmus.
Baltijos instituto lietuvių
skyrius

DAR YRA VILTIES
Žinios apie Lietuvos gyvenimą
būna daugiausia rūsčios ir tam
sios, ypač apie kariuomenę, ku
riai stinga visko. Dažnai kyla
mintis: ar kuriama veiksminga
karinė pajėga, ar tik kažkokia
buvusios sovietinės kariuo
menės „dukrelė", kurią organi
zuojant visai atsiribojama nuo
tarpukario meto Lietuvos ka
riuomenės dvasios bei tradicijų.
Kariuomenė yra tokia, kokie
yra jai vadovaują karininkai.
Šviesesnės vilties spinduliu
švystelėjo birželio 1 d.„Draugo"
numeryje išspausdintas Lietu
vos Krašto apsaugos ministeri
jos vyriausiojo inspektoriaus
pik. Itn. Jono Užurkos straips
nis apie patriotiškumo ugdymą
Lietuvos kariuomenėje. Iš jo
paaiškėja, kad Lietuvos ka
riuomenės vadovybėje yra sovie
tiniu rusiškumu persisunkę, ru
siškas šeimas turintieji aukš
tesni karininkai. Šalia komu
nistų vyravimo Seime ir vyriau
sybėje, tai ir yra Lietuvos ka
riuomenės silpnumo priežastis.
O kai žinomos ydos priežastis,
lengviau ieškoti priemonių ydos
atsikratyti.
Visi, kuriems brangus Lietu
vos saugumas ir gynyba, turime

DRAUGAS, penktadienis, 1996 m. birželio mėn. 21 d.

A.tA.
TADAS GRIGONIS
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1996 m. birželio 17 d., sulaukęs 71 metų.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno virš 51 metų.
Nuliūdę liko svainė Margaret Grigonis, artimi draugai:
Walter ir Isabella Žemguliai, Mary Ann ir Leonard Malas bei
giminės Lietuvoje.
Velionis buvo brolis a.a. dr. Andriaus Grigonio ir artimas
draugas a.a. Bernice Žemgulis.
Velionis pašarvotas penktadienį, birželio 21d. nuo 3 iki
9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California
Ave.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 22 d. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai.
ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velio
nis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę svainė, artimi draugai ir gimines.

„ A V E MARIA" - LĖKTUVO
SKRYDŽIU
Akrobatinio skraidymo pasau
lio čempionas Jurgis Kairys ir
Kaltinėnų parapijos klebonas
Petras Linkevičius rengia įspū
dingą Joninių šventę. Kaltinė
nų bažnyčioje, kuri buvo atsta
tyta po gaisro, vyks Šv. Jono
krikštytojo atlaidai.
Po atlaidų J. Kairys akroba
tiniu lėktuvu atliks skrydžio
kompoziciją pagal F. Shuberto
„Ave Maria", vargonuojamą
klebono Petro Linkevičiaus.

Detroito „Žiburio" lituanistines mokyklos šokėjai, pasiruošę dalyvauti X tautinių M^iu Šven
tėje liepos 6 d. Čikagos Rosemont stadione. Nejaugi dar nejsigijoU' bilietų ir neatvytipte šiais
entuziastiškais jaunais šokėjais — ir kitais — pasigėrėti?
«

pripažinti pulkininko Užurkos tautos". Jeigu lietuvių kalba ir aukšto rango surusėję lietuviai
drąsą, paminint tas ydas, ir būti tauta išgyveno komunizam, na karininkai su rusiškom savo
jam dėkingi už geresnės ateities cius, spaudos draudimą, Sibiro šeimom .
ištrėmimą, aš manau, kad ji
Tiems, kuriems rūpi Lietuvos
viltį.
Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 312-523-0440.
Vytenis Statkus tikrai nemirs tarp lietuvių ateitis, pik. ltnj Užurkos pareiš
kimas teikia vilčių- Reikia, kad
North Riverside, IL skautų Amerikoje.
Norėčiau vėl pabrėžti, mes atsirastų daugiau patriotų kaesam Amerikos lietuviai, ne
NESKIRSTYKIME
Lietuvos amerikiečiai. Šitoks
„skirstymas" silpnai kalbančių
Skaičiau „Drauge" Eugenijos nuo gerai kalbančių, kurį Euge
Barškėtienės laišką, dėkojant) nija Barškėtienė norėtų matyti,
•. :,
Viktorui Kučui dėl jo anksty tarp amerikiečių turi vardą:
..
vesnio laiško dėl lietuvių kalbos „diskriminacija." Diskriminaci
/•••
vartojimo lietuvių skautų tar ja dėl kalbos gabumų šiame
pe. E. Barškėtienė pasisakė: krašte draudžiama. Lietuviai,
„Glauskime prie savęs ir mo kurie nori skirstyti vienus
• « =,
kančius, ir nemokančius lietu lietuvius nuo kitų, neturi jokios
viškai, bet nemaišykime jų vie vietos šiame krašte, kurio pa
nam katile, kad greičiau iš grindas yra priimti visus. Kas
•'i
tirptų".
K
•
nustatys taisykles, kurios Lie
Skautija, ypač lietuviška tuvius skirti nuo kitų? Ne taip
••'• f'skautija, kaip tik yra ben jau seniai buvo „ekspertų",
•I »
dravimo, ne skyrimo organiza kurie mėgino skirstyti tautas ir
.;; <
cija. Sunku suprasti, kaip žmones; jų vardai Adolf Hitler
,vi.I
Holy Cross Hospital • 2700 West 69th Street (at California)
lietuvių tauta ir kalba „ištirp ir Josef Stalin. Ligi šios dienos
•",£<
•
tų", kai lietuviai bendrauja su pasaulis vis neatsigauna ir dar
-<jer:
kitais lietuviais? E. Barškėtienė ilgai neatsigaus nuo jų didelių
Čia maloniai praleisite laiką ir sužinosi
Pradėkite vasarą sveikai — atvykite j
klausia: „Kur gi buvo vyriausių „tautų skirstymo" žygdarbių.
te, kokių puikių sveikatingumo
„HealthFest
'
%
"
ir
susipažinkite
su
vadų protas, kada jie lietuviškai
Linas Regis
nemokančius įjungė į bendras
pasiūlymų mes galime suteikti jūsų
šv.. Kryžiaus ligoninės gydytojais.
Bisbee, AZ
;
skiltis?" Atsakymas labai aiš
šeimai.
„HealthFest '96" yra sveikatos šventė.
"
kus: Skautijos pagrindas yra
• ?™
kaip tik patyrimas ir mokslas.
APIE LIETUVOS
T-'
Jeigu silpnai kalbantys lietuvių
. KARIUOMENE
•
kalba nesusidraugaus su gerai
kalbančiais, tai tikrai jie nieko
Pagarba pik. Itn. Jonui Užurnepatirs ir neišmoks. Vaikai kai, Lietuvos Respublikos Kraš
greičiau išmoksta vieni nuo to apsaugos ministerijos vyriau
kitų, negu atskirti ir visų akyse siam kariuomenės inspektoriui!
laikomi kaip kažkokie antros
Nepaisydamas gal ir būsimų
* Pasikalbėkite su šeimos
* Cholesterolio, kraujospūdžio ir
klasės žmonės. Eugenija Barš sau pavojų, jis drąsiai iškelia
gydytojais ir su specialistais
diabeto tyrimai suaugusiems
kėtienė taip pat sako savo
* G y d y t o j rekomendacijos
aikštėn dabartinę Lietuvos ka
*
Vaikams skiepai veltui (atsineškite
laiške: „Be kalbos nebus ir
veltui
riuomenės moralę, kurią žlugdo
vaiko sveikatos dokumentus)
* Galima fia pat susitarti dėl
* Vaikams švino (lead) kiekio
vizitų •;
organizme
tyrimai
1
birželio mėnuo, kad, anot poeto
IN MEMORIAM
J. Aisčio, „atminimai keliasi ir
lyg pakaruokliai kyla iš kapų",
(
Rašau apie Žemaičio pamink kad raseiniškė jaunystės drau
lą ir Raseinius todėl, kad dabar gė, atsakydama į mano laišką
Informacija apie širdį
sako: H. Nagio Apraudojimai",
Informacija apie diabetą
kuriuos įrašei laiške, šiurpiai
Moterų ir vaikų sveikatos
graudūs. Juk Raseiniuose, aikš
informacija
* Veltui pirmos pagalbos dėžutė
tėje prie Žemaičio, vieną vasarą
* Sporto stadiono paketas (termosas,
apklotas, pagalvėlė atsisėst)
14 išniekintų partizanų lavonų
pirmam 100-tui lankytojų, kurie
pametė. Stribas saugojo.
susitars su gydytoju dėl vizito.
Sčepavičiūtė ten brolį atpažino
* Staigmena užpildžiusiam
ir sustingo. Pripuolė stribas —
„HealthFair '96 Value Card"
ar pažįsti? Kas toks? — Nepažįs
(gausite ateidami j „HealthFest '96)
tu, — atsakė ir nuėjo. Kur juos
paskui užkasė? Kur jų kapavie
tė? Stribai tyli. Bijo.
Ščepavičių šeimą pažinojau.
* Vaikams žaidimai veltui
Nedidelį, bet labai gražų ūkį
* Užkandžiai veltui
tvarkė našlė motina ir jaunes
* Puiki muzika, klounai
nysis sūnus. Vyresnysis sūnus
— 1944 m. įšventintas kunigu.
Jauniausias vaikas — duktė,
kurios gėlių darželis buvo visos
( A l I ( 31 2) 4 7 1-SdOO IOR \\()R\ I M ( ) R M \ I I ( ) \
apylinkės pažiba ir puošmena,
per brolio pirmąsias šv. Mišias
— primicijas Raseinių bažnyčioj;
Ar saulė švies, ar lietus lys — šventė vis tiek įvyks!
tikrai nežinojo, kad Viešpats
vieną brolį pasišaukęs dirbti į
savo vynuogynus, antrąjį į šven
tųjų kankinių eiles įves.
Bet, kaip sako H. Nagys „Ap
raudojimuose":

ŠV. KRYŽIAUS UGON1NĖS GYDYTOJAI SKELBIA

•

HealthFfest'96
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ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO 29 d., 9 vai. ryto-2 vai. p.p.
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Įvairus tyrimai ir
skiepai veltui

Susipažinkite su
gydytojais

M

Sužinokite daugiau apie sveikatą

•

Specialios dovanos

i

Maloniai ir sveikai
praleiskite laiką

H

„Ir nerandu savo brolių kapo.
Žemė užsupo, paslėpė žemė.
Kad nebūtų išniekinti
Dar vieną kartą,
Kad pažadėtąją prisikėlimo
valandą
Šviestų jų -kaulai
Skaisčiau už sniegą ir saulę".
Pro Žemaičio paminklą žygiuoja patriotiška* Lietuvos jaunimas

HOLY CROSS
H O S P I T A L

Expect

to

be

Surprisedl

Holy O o » Hojpttal • 2701 Wew 68th Street • CStcago lllinon 60629
HOLY C*OSS HOSFTTAl <i SfTMSOtR) tv THf SlSTOBOf S T C A 9 M *
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Emilija J. Valantinienė

j
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

BAISIOJO BIRŽELIO
MINĖJIMAS
„SEKLYČIOJE"

A R T Ė J A LML METINIS
POKYLIS
J a u šešerius metus Lithuanian Mercy Lift organizacija
darbuojasi sergančių Lietuvoje
žmonių labui. Daug Jūsų, mie
li „Draugo" skaitytojai, jau
žinote bent kiek apie LML veik
lą. Pagrindinis šios savanorių
grupės tikslas yra siųsti suauko
tą medicininę pagalbą į Lietuvą.
LML nariai dažnai savo lėšomis
lanko Lietuvos ligonines, susi
pažindami su daktarais, ad
ministratoriais ir pacientais. Sa
vo akimis mato ir įvertina jų
sunkią padėtį. Savo akimis ste
bi, ko ten daugiausia trūksta,
kokie yra svarbiausi reikala
vimai. Grįžę atgal į Čikagą, dir
ba kiek jėgos leidžia, ieško būdų
ir pinigų įgyti būtinai rei
kalingų vaistų, medicininių
aparatų ir net tokių kasdieni
nių, bet tiek pat svarbių daik
tų, kaip skalbimo miltelių,
kurių dėka ligoninės gali išlai
kyti reikalingą švarą savo
patalpose.

Birželio 12 d., trečiadienio po
pietėje buvo paminėti baisiojo
birželio skaudieji įvykiai. Prisi
rinkus pilnai salei žmonių, pro
gramų vadovė Elena Sirutienė,
pradėdama programą, pranešė,
kad Meilutė Krištanavičienė
atvežė iš Kauno buvusių trem
tinių nufilmuotą specialią vaiz
dajuostę. Išgirdome ir pama
tėme Kauno tremtinių chorą.
Vaizdajuostėje pirmiausia dvi
kalbėtojos, jau gimusios trem
tyje, papasakojo apie savo liūd
ną vaikystę Sibire, apie tėvų
sunkius miško darbus. Tada
A m e r i k o s Lietuvių t a r y b o s tremtinių choras, vadovaujamas
p i r m . G r o ž v y d a s L a z a u s k a s gabaus muziko ir poeto Antano
birželio 18 d. pasiuntė ALTo Paulavičiaus, pradėjo muzikinę
vardu motyvuotus r a š t u s De programą. Padainavus vėl dvi
m o k r a t ų bei R e s p u b l i k o n ų kalbėtojos pateikė savo per
partijų programų k o m i t e t a m s , gyvenimus, kitas tremtinys pa
Daley Plazoje, Čikagos miesto centre, birželio 14 d susirinkusi žmonių minia prisimena sovietų
kad partijų nutarimų konvenci sakojo apie tai, kaip šimtai įvai
okupacijos baisumus, vykdytus Baltijos kraštuose Paminėjimą rengė Lietuvos gen. garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza kartu su estų ir latvių konsulais.
jose būtų įrašytas Karaliau rių t a u t ų tremtinių buvo varo
Nuotr. Jono Tamulaičio
čiaus srities klausimas, t u r i n t i s mi į miškus medžių kirsti žie
mos šalčiuose, o vasarą — įvai
tarptautinės
svarbos,
ir
pasi
A n t a n a s Skridulis, Daytona
Vieną sykį per metus Lithuriems p a r a z i t a m s siurbiant
T Ė V O DIENA P A S A U L I O
ŠAUKIA SUSIRINKIMĄ
vajų, X taut. šokių šventę ir ki
Beach, FL, paaukojo „Draugui" sakoma už rusų kariuomenės iš
anian Mercy Lift ruošia ypa
kraują. Daugybė jų mirė. Bet,
LIETUVIŲ
C
E
N
T
R
E
vedimą
iš
to
srities.
t u s einamuosius reikalus. Pir
105 dol., siųsdamas prenumera
tingą lėšų telkimo pobūvį. Nors
atėjus sekmadieniui, likusieji
Tėvynės sąjungos (LK) rėmėjų mininkas pranešė, kad Lietu
tos mokestį. Supranta jis lietu
yra dosnių rėmėjų, kurie siun
Nuo senų laikų tradicinių sambūrio Čikagoje valdyba
gyvi susibūrę dainuodavo pat
voje jam teko susitikti su Tė
viško rašto žodžio reikšmę taip,
čia aukas ir kitomis progomis, šeimos švenčių rikiuotėje pir
birželio 23 d., 12:30 val„ po šv. vynės sąjungos centrinės struk
riotines dainas, ypač lietuviai ir
kaip dainą ir muziką. Malonųjį
šis pokylis yra pagrindinis bū mavo Motinos diena. Tik nese
Mišių, šaukia viešą susirinkimą tūros asmenimis. Pokalbiuose
ukrainiečiai. Jis prisipažino,
das surinkti aukas, kad LML niai Amerikoje buvo prisiminta
turėti dienraščio draugų tarpe;
Pasaulio lietuvių centre, Le buvo leista suprasti, kad svar
kad jį lietuviškai kalbėti ir
darbai galėtų tęstis ir toliau. šeimos galva — tėvas. Jo rolė
nuoširdi padėka už pagalbą.
monte, Bočių menėje. Valdyba biausius Tėvynės sąjungos orga
rašyti išmokė mama. Jis gimė
Tie, kurie šiomis dienomis lan šeimos gyvenime yra labai svar
kviečia visus sambūrio narius ir nizacijos klausimus svarsto ir
barake
be
jokio
d
a
k
t
a
r
o
pagal
Šv. Kazimiero lituanistinė
kosi Lietuvoje, supranta, kad si
bos. Buvo p a k r i k š t y t a s , su tuacija dabar yra bent tiek kri bi. Labai reikšmingas jo tėviš svečius, n o r i n č i u s p a r e m t i nutaria Tėvynės s-gos valdyba,
m o k y k l a , Cleveland, OH.
laukęs dvejų metų iš Lietuvos tiška, kiek ji bUvo kai LML susi kų pareigų atlikimas, nuo ko Tėvynės sąjungos (LK) rėmėjus o visus jos sprendimus ir nuta
užsisakė „Draugo" knygyne lei
priklauso visos šeimos gerovė. užsienyje, dalyvauti susirin
atvykusio kunigo.
rimus remia Tėvynės s-gos (LK)
dinių ir žemėlapių už nemažą
rinko pirmą kartą, tada Lietu Jei atsiranda tėvų, kurie savo
kime. Šio susirinkimo pagrindi rėmėjų sambūriai užsienyje.
Kitos kalbėtojos labai gražiai voje vykstančios nepriklauso
sumą dolerių. Džiaugiamės, kad
pareigos neatlieka, ar jos at nis kalbėtojas — daktaras Kazys
atsiliepė apie religijos reikšmę mybės siekimo krizės metu.
Taip pat buvo stipriai pabrėžta,
lietuviukai pratinami skaityti
sisako, nuo to nei kiek nesuma Ambrozaitis, aktyviai daly
tremtyje, nes jos tikėjo, kad
kad būtumėm santūresni su ko
lietuvišką spaudą, domėtis savo
Šiemet, rugsėjo 7 d., 6 vai. žėja pareigingo tėvo autoritetas vavęs sovietų-nacių okupacijų
Dievas jų neapleis. Po to buvo
munikacija, ypač norimą pra
kilmės krašto istorija, geogra
vak.. pokylis, pavadintas „Ar šeimoje, bendruomenėje, tauto rezistencijoje ir spontaniškame
giedamos jau religinės giesmės,
vesti akciją JAV kongrese dėl
fija.
timo meilės menas", įvyks je ir valstybėje, kurios pareigo visos lietuviu tautos 1941 m.
o scenoje matėme pastatytą
Karaliaučiaus krašto išvalymo
puikiajame „The Art Institute mis labiau apkrauna tėvą, negu sukilime, prisimins 55-tųjų bir
T X t a u t i n i ų šokių šventės
nuo rusų kariuomenės ar jo pri
prastą, iš pagaliukų sukaltą,
želinius įvykius Lietuvoje. Po j u n g i m o prie Lietuvos bei
susipažinimo v a k a r ą , įvyk Aktorė Audrė Budrytė, savo dek kryželį, kuris buvo apstatytas of Chicago". Svečiai pirmiausia motiną.
Tėvo diena buvo iškilmingai paskaitos Tėvynės s-gos (LK) rė NATO reikalų.
siantį Navy Pier puotų salėje lamacijomis paįvairinusi programa tarsi laipteliuose degančiomis bus sutinkami jaukiame Meno
liepos 5 d., vakarinių Čikagos Pedagoginio lit. instituto mokslo žvakėmis. Tos visos giesmės ir institute „Garden Court", kur paminėta Pasaulio lietuvių mėjų sandaros Čikagoje valdy
metų užbaigimo iškilmėse birželio 1
Kovo mėn. buvo mūsų pa
bus vaišinami skaniais gėrimais centre, Lemonte, IL, birželio 16 bos pirm. Albertas Kerelis ap
priemiesčių svečiai galės nu d. Jaunimo centre.
dainos sukurtos ir chorui pritai
skelbtas
konkursas parašyti
ir
užkandžiais.
Pokylio
metu
važiuoti autobusu, kuris iš
kytos paties vadovo Antano dalyviai turės progą apžiūrėti d. Tėvo dienos minėjimą ruošė tars Tėvynės sąjungos (LK) pa straipsnį apie ekonominius, fi
PLC kultūrinių renginių komi dėtį Lietuvoje, o užsienyje — Tė
važiuos nuo Pasaulio lietuvių
J A V LB K u l t ū r o s t a r y b o s Paulavičiaus.
nansinius nusikaltimus Lietu
m u z i e j a u s ekspozicijas. Iš tetas, vadovaujamas Bronės vynės sąjungos rėmėjų veiklą.
centro. Būtina užsiregistruoti A l ė s K ė ž e l i e n ė s r ū p e s č i u
Vėliau pasirodė j a u kitas, kilminga vakarienė su šokiais,
voje,
kyšių ėmimą, pinigų
Birželio 9 d. PLC, Vydūno šal
Nainienės. Ji ir pradėjo minėji
pas Aldoną Palukaitienę iki bir
liepos 2 d., 1 vai. p.p., Gražinos daug didesnis choras ir užtrau grojant „Žiburio" orkestrui,
išeikvojimą
ir pan. Trys premi
pos
fondo
patalpose,
įvyko
mą didžiojoje salėje, sveikinda
želio 23 d., sekmadienio. Tele
ir Jim Liautaud namuose y r a kė populiarią patriotinę dainą įvyks „The Chicago Stock Exjas:
12,000
litų, 8,000 litų ir
Tėvynės
s-gos
(LK)
rėmėjų
sam
fonas (312) 471-8011. Jeigu susi
ma tėvus ir visus svečius, kurių
organizuojama spaudos konfe „Leiskit į tėvynę". J a u n a s dek change Trading Room". Šokių
4,000
litų
skyrė
anoniminis as
darys pilnas autobusas keleivių,
per 300 dalyvavo minėjime bei būrio Čikagoje valdybos posėdis.
rencija amerikiečiams žurnalis lamatorius deklamavo eilėraštį metu bus traukiami laimėjusie
muo,
gyvenantis
JAV, kuriam
Posėdžio darbotvarkėje tarp
vienam asmeniui į abi puses
vaišėse.
tams, radijo bei TV laidų ve „Ąžuolai". Po to vėl skambėjo ji bilietai. SAS oro linijos ir
rūpi
saugesnis
ir
geresnis
tėvy
kaina bus 7 dol. Tautinių šokių
— Tėvas yra šeimos atrama. įvairių darbo einamųjų reikalų
dėjams, kad visi būtų reikiamai įvairios dainos. Ir tada pasirodė American Travel Service dėka,
nės
Lietuvos
rytojus.
Deja,
kaip
komitetas kviečia visuomenę
Jis — šeimos galva. Juos šian buvo pirmininko A. Kerelio pra
supažindinti su liepos 6 d. įvyks- j a u n a deklamatorė, kuri nepa pirmoji premija yra du SAS
pranešė
pirmininkas,
keli
Tėvy
pasinaudoti šia paslauga ir ne
dien mes sveikiname su geriau nešimas apie viešnagę Lietu
l i e t u v i ų prastai įspūdingai deklamavo bilietai į Vilnių!
nės s-gos veikėjai pareiškė, kad
delsiant registruotis kelionei t a n č i a Dešimtąja
siais linkėjimais, — ji visų var voje, valdybos narių išvyką į Betremtinius liečiančią poeziją.
tautinių
šokių
švente
bei
kitais,
straipsnio, skelbiančio šį kon
verly
Shores,
Tėvynės
s-gos
autobusu.
Pokylio komiteto narės, Lidija du sveikino tėvelius, vaišių inkursą, kalba netiksli, todėl siūlė
ta proga ruošiamais renginiais. „Apiplauk mane, Viešpatie",
programinio
atsišaukimo
laiškų
Ringienė. Regtna Griškelienė, vokacijai pakviesdama tėvą jė
daryti pakeitimų, patikslinimų.
I konferenciją kviečiami ir lietu tarsi iš širdies gelmių plau
A s t a Razmicnė ir M a r y t ė zuitą kun. Algirdą Palioką, mi
V y t a u t o Didžiojo šaulių
Baigdamas savo pranešimą, A.
viai spaudos, radijo bei TV žur kianti malda. Didysis choras
Nemickienė, prašo visų atsi sijos kapelioną. Jis pirmiausiai M. Vaitkevičiaus „Tėvelio die
rinktinė ruošia tradicines Jo
Kerelis pastebėjo, kad Lietuvos
skambiomis patriotinėmis dai
nalistai.
žvelgti į LML organizacijos prisiminė mirusius tėvus, vi na" ir liaudies daina „Augau aš
nines birželio 22 d., šeštadieni.
spaudoje iki šiol nematė nė
nomis užbaigė pasirodymą.
tikslus ir pasiekimus. Vienas siems sukalbant „Amžiną atil pas tėvelį", pritariant visiems
7 vai. vak.. Šaulių namuose.
Dr. A r v y d a s Ž y g a s birželio
menkiausios žinutės iš Tėvynės
Trumpam žodžiui buvo pa
svarbus pavyzdys — LML tiesio
dalyviams. Programos dalyvius
2417 W. 43rd St.. Chicago. Bus 21 d., penktadienį, 7 vai. vak.,
sąjungos (LK) rėmėjų veiklos.
kviesta M. Krištanavičienė, ku giai siunčia labai brangius vais sį". Gyviems tėvams prašant
gėlėmis papuošė jaunos talki
šaltų užkandžių, šilta vaka kalbės Pasaulio lietuvių centre.
ri dėkojo už tokį dėmesį, o ji pati tus į ligonines, kurios gydo džio Dangaus palaimos visi sukalbė
V.P.
ninkės.
riene, šokiams gros Vytauto Di Jo pokalbio tema: Lietuvos jau
buvo apdovanota puikia pina- vininkus, tuo padedant bent jo „Tėve mūsų", laiminant ir
Pasivaišinus
gausiais
saldu
džiojo šaulių rinktinės orkest nimo kultūrinė ir dvasinė krizė.
vijų žiedų p u o k š t e . Elena kiek mažinti džiovos epidemiją puotą tėvų garbei.
J o n a s Vaicys, gyv. Albion,
ras, vadovaujamas Kosto Rama PLC renginių komitetas kviečia
Pasivaišinus meninę progra mynais ir kavute, vaišės buvo
Sirutienė kvietė visus pietų.
mūsų tėvynėje. Šis darbas mą atliko solistė Praurimė Ra- baigtos Bronės Nainienės padė NY, besilankydamas Čikagoje,
nausko, veiks dovanų paskirsty visus penktadienio v a k a r e at
A p o l . P . B a g d o n a s paliečia ir mus arba mūsų
mas ir laimės šulinys (taip pat vykti į centrą, pasiklausyti pa
gienė, ją palydint smuiku dr. kos žodžiu kapelionui, komite aplankė „Draugą", lydimas dr.
a r t i m u o s i u s , kurie lankosi Leonidui Ragui ir pianinu muz. tui, programos dalyviams, vi Vaidos Dočkuvienės iš Lietuvos
atsigaivinimo baras). Visuo skaitos, paklausti klausimų ir
Ateitininkų n a m ų gegužinė
menė kviečiama dalyvauti galbūt pareikšti savo nuomonę Lemonte vyks šį sekmadienį, Lietuvoje.
Faustui Stroliai. Solistė padaina siems gausiai atsilankiusiems į ir Kosto Dočkaus. Svečias įsigi
Pažymėkite
rugsėjo
7
d.
savo
Šventėje — bus pagerbti visi šiuo reikalu.
vo: muz. J. Gaižausko „Nidos tėvo dieną ir Racine kepyklos jo dovaninių prekių „Draugo"
birželio 23 d. Visi paruošiamieji
krautuvėlėje ir paliko auką
kalendoriuje.
Paremkite
LiJonai ir Janės. Dar yra gali
gintarai" ir „Vasara"; G. Gu savininkams.
darbai jau atlikti ir namai lau
Br. J u o d e l i s dienraščiui paremti.
x J a n e S i m a n i s , W a s h i n g - kia svečių. Esant blogam orui, t h u a n i a n Mercy Lift svarbų dauskienės „Daug pavasarių";
mybė gauti bilietus, paskambi
nus šiais telefonais: 376-0551 ton, DC, prisimindama Wa- pobūvis ir pietūs bus viduje. darbą, atvykdami į ..Artimo
Kam r ū p i n t i s , kur pastatyti
shington'o Vyčių narės H e l e n Visi ateitininkai ir jų šeimos bei meilės meno" pokylį.
arba 434-3713.
automobilį
ir kiek tas pastaty
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Marytė
Nemickienė
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kviečiami.
T a u r a g ė s lietuvių klubo na
mas
kainuos,
kai į tautinių
mirusius
tėvus
Constance
ir
riu pusmetinis susirinkimas
šokių
šventę
galima
nuvykti au
Vincent
Szpakowski
ir
dvi
miru
įvyks š.m. birželio 23 d.. 2 vai.
tobusais
iš
Marąuette
Parko,
sias
seseris
atsiuntė
$20
Lie
p.p.. Šaulių namų salėje. Bus
Brighton
Parko,
Oak
Lawn,
Letuvos
našlaičiams.
Dėkojame!
svarstomas klausimas dėl klubo
monto.
Autobusu
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veiklos 40 metų jubiliejaus
nuvažiuoti ir į susipažinimo
paminėjimo rugsėjo mėn. Visi k o m i t e t a s , 2711 W. 71 St.,
vakarą bei iškilmingą pokylį,
C
h
i
c
a
g
o
,
I
L
60629.
nariai prašomi dalyvauti.
Užeikite į „Seklyčią" ir rezer
(sk)
x A m e r i k o s Lietuvių ra
vuokite vietas. Nedelskite!
x TRASSPAK
praneša:
dijas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. per ..Šiuo metu Lietuvoje ui mokslą
J A V LB B r i g h t o n P a r k o
WCEV 14.50 AM. Tel. 312- moka 6524 studentai 1143E visų
apylinkės
valdyba ruošia ska
847-4903, adresas: 4459 S. Fran- studentų*. Mokestis už mokslą
nius
pietus
šį sekmadieni, bir
svyruoja nuo 210 iki 12000
cisco. Chicago, IL 60632.
želio
23
d.,
Nekalto
Prasidėjimo
(sk) litų". Pinigai, siuntiniai ir ko
Švč.
M.
Marijos
parapijos
salėje,
x Akcijų, bonų bei kitų ver m e r c i n ė s siuntos i L i e t u v a .
Brighton
Parke
(44
ir
S
Fair
tybių pirkime ir p a r d a v i m e Maisto siuntiniai. T R A N S field
g.).
Kadangi
tą
dieną
jums nuoširdžiai patars u- patar PAK, 2638 W. 69 St., C h i c a g o ,
Brighton Parko parapijoje ruo
naus, duodami komiso nuolai IL, tel. 312^136-7772.
šiamas 1941 m. tautos sukilimo
<sk>
da. A l b i n a s K u r k u l i s , tel.
minąjimas, maistas bus išduoda
x P e n s i j a iš V o k i e t i j o s !
312-300-5530 arba jo sūnūs ir
mas tik po minėjimo, kuris vyks
partneriai: Andrius Kurkulis, JAV-bėse gyvenantys, vokiškai
11 vai. r. mokyklos salėje. Pa
tel. 312-360-5531 ir P a u l i u s kalbantys žydai dabar gali gauti
gerbkime
mūsų tautos laisvės
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą pensiją iš Vokietijos. Informaci
kovotojus
savo
dalyvavimu šia
su O p p e n h e i m e r & Co., Inc. jai skarąbinkite: W e r a e r Z a h n , Marytė Nemickienė 'iš kaires), Asta Razmiene ir Lidija Ringiene yra Lithua me minėjime, o po to sočiai ir Buvę Pedagoginio lit instituto studentai <i* kaires* Marius ir dr Audrius
man
Mercy
Lift
leSų
telkimo
metinio
pokylio
komiteto
nares.
Siame
Art
In
Polikaičiai instituto mokslo metų užbaigimo iškilmėse birželio 1 d dainuoja
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 312-2714)657, H a n s ą T r a v e l
stitute of Chicago gražiajame sode. papuoštame gėlėmis, statulomis ir fon skaniai pasistiprinkime lietu a a Domo Veličkos pamiltąja daina ..Kaip lopšine"'
B
u
r
e
a
u
)
veltui: tel. 1-800-821-2103.
viškais pietumis.
tanais, jvyks LML puota šeštadieni, rugsėjo 7 d.
Nuotr Jono Tamulaičio
(sk)
(sk)

Lietuviškų studijų savaitėje
Dainavoje bus diskutuojamos
ir kai kurios JAV LB socialinių
reikalų bei ryšio su Lietuvos or
ganais problemos. Pirmadienį,
birželio 24 d., 4 vai. p.p..
Socialinių reikalų tarybos pirm.
Birutė Jasaitienė ir tarybos
nare Rita Šakenienė referuos
LB narių bei naujausių lietuvių
imigrantų bendravimo bei jų
socialinius klausimus. Koreferentas yra JAV Tarybos narys
J. Ardys, moderatorius — Tary
bos prezidiumo pirm. dr. Z.
Brinkis.
Trečiadieni, birželio 26 d., 4
vai. p.p. Liuda Rugienienė ir
Juozas Ardys kalbės apie JAV
LB ryšį su Lietuvos Seimu ir
abiejų bendra darbo komisiją.
Diskusijose dalyvaus dr. Zigmas
Brinkis, dr. Vytautas Bieliaus
kas ir dr. Petras Kisielius.

*

M a r y t ė Kucinienė, ilgametė
Seton Montessori mokyklos
auklėtoja ir MECA mokytojų
ruošimo kursų dėstytoja, išskri
do į Europą. Londone, Anglijoje,
gyvenančią dukrą aplankiusi,
skris į Lietuvą, kur baigs trečių
metų Montessori a u k l ė t o j ų
kursą ir baigusioms įteiks Mon
tessori diplomus. Kursai vyksta
Vilniuje. Montessori centre,
kurio direktorė. Vida Gasparkaitė yra baigusi MECA kursus
ir turi Amerikos Montessori
diplomą.

