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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Siūloma nutraukti 
parašų rinkimą 

Vilnius, birželio 24 d. (Elta) -
Šių metų gegužės 10 d. Lietuvių 
tautininkų sąjungos iniciatyva, 
remiant Lietuvos demokratų 
partijai, buvo įregistruota ini
ciatyvinė grupė paskelbti refe
rendumą dėl pirmalaikių Lietu
vos Seimo rinkimų 1995m. pra
džioje. 

Per šešias savaites surinkta 
daugiau kaip 220,000 Lietuvos 
piliečių parašų, tačiau šiomis 
dienomis išplatintas referen
dumo iniciatorių — lietuvių tau
tininkų sąjungos — pareiški
mas, kuriame iniciatyvinei 
grupei siūloma parašų rinkimą 
nutraukti. 

Pareiškime, kurį pasirašė Lie
tuvių tautininkų sąjungos pir
mininkas Rimantas Smetona, 
teigiama, kad, įsibėgėjus parašų 
rinkimui, „kai kurių įtakingų 
opozicijos parti jų lyderiai 
pakeitė savo nuomonę dėl šio 
referendumo'. Pasirodė pareiš
kimų, kuriuose abejojama pir
malaikių Seimo rinkimų reika
lingumu arba tiesiai neprita
riama parašų rinkimui. 

Matydami politinių jėgų ne
pritarimą pirmalaikių Seimo 
rinkimų idėjai ir nenorėdami, 
kad ji taptų opozicinių partijų 
nesantaikos priežastimi, tauti
ninkai pareiškime siūlo parašų 
rinkimą nutraukti. 

V. Landsbergio ir 
A. Sleževičiaus 

diskusija Lietuvos TV 
Vilnius, birželio 23 d. (Elta) -

Lietuvos televizija surengė dvie
jų partijų lyderių — Vytauto 
Landsbergio ir Adolfo Šleževi
čiaus susitikimą, kurį parodė 
tiesioginėje TV laidoje. 

Diskusijų metu Tėvynės są
jungos <TS) — didžiausios opo
zicinės partijos — pirmininkas 
Vytautas Landsbergis teigė, 
kad jo partijos siūlomas gy
ventojų indėlių kompensavimo 
įstatymo projektas visų pirma 
yra „priemonė kovai su valdi
ninkų organizuotu nusikalsta
mumu'" ir korupcija. 

Pasak V. Landsbergio Lietu
voje vyksta nomenklatūrinis 
privatizavimas, kai valstybei 
priklausęs turtas pusvelčiui 
atitenka buvusiems vadovams. 
Kreipdamasis į dabar valdžioje 
esančią LDDP, V. Landsbergis 
aštriai pareiškė, kad „LDDP, 
matydama savo saulėlydį, 
skuba prisiplėšti kiek galima 
daugiau turto". Ir todėl Tėvynės 
sąjungos siūlomame indėlių 
kompensavimo įstatyme, anot 
V. Landsbergio, „tiems, ku
riems pasisekė, siūloma pado
rumo ribose kompensuoti liku
siems". 

A. Šleževičiaus nuomone, TS 
(LKi partijos lyderio kaltinimai 
„nomenklatūrine privatizacija" 
tėra klasinės kovos principas. 
Valdančiosios partijos vadovas 
taip pat skeptiškai {vertino 
siūlomo indėlių kompensavimo 
įstatymo ekonominius padari 
nius. „Pajamų gausime tik tiek, 
už kiek sugebėsime parduoti", 
sakė A. Šleževičius. 

Diskusijoje taip pat buvo 
iškeltas klausimas dėl gyven
tojų pajamų didinimo šaltinių. 
„Net mažas darbo užmokesčio 
augimas šiuo metu nepagrįstas 
gamyba", sakė V. Landsbergis. 
„Taigi.—kalbėjo opozicinės parti
jos vadovas,-pajamų didėjimas 
eina ne iš produkto, (kuris vien 
1993 m. nusmuko 25,2%), o, ma
tyt, iš užsienio kreditų". 

Vilniaus sugrąžinimo 
Lietuvai jubiliejus 
Vilnius, birželio 24 d. (Elta) -

Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutarimą dėl Vilniaus krašto 
grįžimo Lietuvai 55-ųjų metinių 
paminėjimo. 

1994 m. spalio 27 d. sukaks 55 
metai, kai Vilnius ir Vilniaus 
kraštas grįžo Lietuvai. Vyriau

sybės nutarime sakoma, kad 
okupacija šiame krašte paliko 
daug įsisenėjusių kultūros, švie
timo, ekonomikos ir kitų prob
lemų. 

Atsižvelgiant į tai, nutarta 
parengti švietimo objektų ir 
mokytojams skirtų gyvenamųjų 
namų statybos finansavimo 
programą. Numatyta taip pat 
Rytų Lietuvos gyventojų kal
bomis parengti literatūros apie 
šio krašto istoriją ir dabartį 
leidybos programą. 

Valstybiniame Lietuvos vals
tybės ir kultūros muziejuje ati
daryti šiai datai skirtą parodą. 
Bus parengta Vilniaus krašto 
rajonų socialinio plėtojimo 
1996-2000 metams programa. 

Spalio mėnesį turėtų įvykti 
tarptautinė mokslinė konferen
cija „Vilniaus krašto grįžimas 
Lietuvai — lietuvių tautos kovos 
rezultatas". 

Lietuvoje viešės 
Federalinio tyrimų 
biuro specialistai 

Vilnius, birželio 23 d. (Elta) -
Liepos 1-2 dienomis į Lietuvą 
atvyks JAV Federalinio tyrimu 
biuro (FBI) specialistų grupė, 
vadovaujama FBI direktoriaus 
Lois Free. Vizitas į Lietuvą — 
tai sudėtinė delegacijos kelionės 
po Europą dalis. FBI atstovai 
aplankys Austriją, Vokietiją, 
Slovakiją, Čekiją, Vengriją, 
Lenkiją, Ukrainą ir Rusiją. 

Pagrindinis vizito tikslas — 
kovos su tarptautiniu terorizmu 
suvienijimas, naujų kelių kovai 
numatymas, pagalbos ir infor
macijos tiekimas. 

Kipro laivo avarija 
Klaipėdos uoste 

VUnius, birželio 23 d. (Elta) -
Prie Klaipėdos jūrų uosto patyrė 
avariją su Kipro vėliava atplau
kęs, Limasolo uoste registruotas 
motorlaivis „Gelios". 

Anksti rytą didelių bangų tal
žomo laivo „Gelios" kapitonas 
per radiją paprašė uosto judė
jimo tarnybos leidimo įplaukti 
į uostą. Gavęs sutikimą, motor
laivis pradėjo artėti prie uosto 
vartų. 

Kai iki pietinio molo liko 
maždaug jūrmylė, motorlaivis 
„Gelios" staiga pasuko į dešine, 
mėgindamas apsisukti — suge
do vienas iš dviejų šio laivo 
pagrindinių variklių. Sunkiai 
valdomas, nepakrautas, 110 
metrų ilgio motorlaivis maž
daug už dviejų šimtų metrų nuo 
kranto užplaukė ant seklumos. 

Šių metų pradžioje JAV, Washingtone, susitiko trijų Baltijos valstybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos bei JAV prezidentai: (iš kairės) Algirdas Brazauskas, Guntis Ulmanis, Lennart Meri ir 
Bill Clinton. Liepos 6 d. numatomas pirmasis istorijoje šių prezidentų susitikimas Pabaltijyje, 
Rygoje. 

Prezidento Bffl Clinton 
pareiškimas Baltijos 
respublikų žmonėms 

Washingtonas, birželio 22 d. 
— Baltųjų rūmų spaudos atsto
vai išplatino JAV prezidento 
kreipimąsi į Pabaltijo tautas. 
Bill Clinton pasakė: 

„Liepos 6 dieną aš vyksiu į 
Rygą. Tai bus įsimintina diena, 
nes man suteikta didelė garbė 
būti pirmuoju Amerikos prezi
dentu, besilankančiu Baltijos 
valstybėse. 

Sovietinės okupacijos metais, 
kiekvieną birželio 14 d., Ameri
ka žinojo esant Baltijos šalių 
Laisvės diena. Diena, kuri 

Aštuonių žmonių įgulai pavo
jus negresia. Uosto tarnybos 
ruošia laivo gelbėjimo operaci
jos planą. 

Pajūryje be perstojo šėlsta 
stiprūs vėjai, todėl į uostą kol 
kas negali įplaukti ir į svečius 
atplaukęs JAV karo laivas 
,.USS Hayler'. 

Bendradarbiauja Lietuvos ir 
Švedijos saugumo komitetai 

Vilnius, birželio 20 d. (Elta) -
Tęsiasi Švedijos Riksdago gyny
bos ir valstybinio saugumo ko
miteto darbuotojų viešnagė Lie
tuvoje. Pirmadienį Švedijos ka
ralystės Riksdago gynybos ko
miteto delegacija susitiko su 
Seimo pirmininku Česlovu Jur
šėnu, Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto nariais bei 
Lietuvos kariuomenės vadovais. 

Seimo nacionalinio saugumo 
ir Švedijos Riksdago Gynybos 
komitetų nariai aptarė gynybos 
organizavimo panašumus ir 
skirtumus bei sienos apsaugos 
klausimus. Daug dėmesio skir
ta sutarčiai su Baltarusija, 
Karaliaučiaus problemoms. 

Delegacijos susitikime su 
Lietuvos kariuomenės vado bei 
Generalinio štabo viršininko 
pavaduotojais buvo aptarta da
bartinė Lietuvos krašto ap
saugos sistemos finansinė 
padėt is , ginkluotė, karių 
mokymo problemos. Svečiai bu
vo informuoti, kad dabar į 
Lietuvos kariuomenę kasmet 
pašaukiama 2,000-2,500 jau
nuolių; tarybinėje kariuomenėje 
vienu metu tarnaudavo 40-50 
tūkstančių pašauktųjų. 

Švedijos atstovai nusiteikę 
bendradarbiauti, ir šios šalies 
jūrų laivyno mokykloje jau mo
kosi būsimieji Lietuvos karinin
kai. 

visiems amerikiečiams primin
davo pabaltiečių drąsą ir ryžtą 
kovoje prieš sovietinę okupaciją. 

Amerika niekada nepripažino 
šios okupacijos, ir 1991-ųjų 
rugpjūty mes džiūgavome kar
tu su jumis, kai trys Pabaltijo 
valstybės tapo nepriklausomos 
ir suverenios. 

Mes stengėmės, kad kuo grei
čiau užsienio kariuomenė būtų 
išvesta iš jūsų valstybių. Ir šiais 
metais mes vėl džiaugsimės kar
tu su jumis, kai paskutinis 
svetimos kariuomenės kareivis 
paliks jūsų žemę. 

Rygoje aš susitiksiu su prezi
dentais — Ulmanis, Meri, 
Brazausku. Mes kalbėsime apie 
Amerikos galimybes paremti 
Baltijos valstybes, užtikrinant 
jų gerovę ir saugumą ateinan
čiam amžiuje. 

Vienas pačių svarbiausių vi
zito Rygoje momentų bus mano 
kalba Baltijos valstybių 
žmonėms. Aš kviečiu visus, kas 
gali, ateiti ir būti su manimi 
šiuo istoriškai svarbiu mo
mentu. 

Aš tikiuosi greitai susitikti su 
pabaltiečiais, o prieš tai, leiskite 
palinkėti: Tegyvuoja Estijos 
Respublika! Tegyvuoja Latvijos 
Respublika! Tegyvuoja Lietuvos 
Respublika! 

Vytauto Landsbergio 
pareiškimas 

dėl numatyto prezidentų 
susitikimo Rygoje 

Vilnius, birželio 23 d. - JAV 
prezidento Bill Clinton numato
mas vizitas į Rygą gali tapti 
svarbiu politiniu įvykiu, sustip
rinančiu trijų Baltijos valstybių 
tarptautinį saugumą. Lietuva 
turėtų remti Estijos ir Latvijos 
pozicijas dviem skirtingais ir 
tarpusavyje rsesietinais klausi
mais: dėl Rusijos kariuomenės 
besąlygiško greito išvedimo ir 
dėl pilietybės įstatymų. 

Lietuva turėtų gauti paramos 
savo vyriausybės nuostatai 
kurią remia ir Seimo opozicija, 
kad Rusijos reikalavimai Lie
tuvai sudaryti dvišalę karinio 
tranzito sutartį yra politinio 
pobūdžio ir atmestini kaip prieš
taraujantys Lietuvos konstitu
cinėms nuostatoms bei naciona
liniams interesams. 

Labai svarbu taip pat sužinoti, 
ar šalių santykiuose su NATO 
tebėra laikomasi lygių teisių ir 
galimybių principo, ar Vakarai 
bus įtraukiami į pasaulį, ku
riame vienas NATO partneris 
lygesnis už kitus. 

Sovietų sąjungos 
kompartijos turtas — 

Kaimanų salose 
Vilnius, birželio 17 d. — Di

džiuliai valiutos turtai iš Sovie
tų sąjungos kompartijos seifų po 
slaptų ilgų machinacijų atsidū
rė Kaimanų salose — Britanijos 
valdose, esančiose Karibų jūroje 
tarp Kubos ir Floridos. 

Kaip rašo „Tiesa", tokią ver
siją pateikė žinomas prancūzų 
romanistas ir publicistas Žerar 
de Vilje. daugiau kaip 130 
knygų autorius, kuris pats 
neseniai tyrė partinių milijardų 
mįslingą dingimą. 

Žinomas savo plačiais ryšiais 
su amerikiečių, britų ir prancū
zų specialiosiomis tarnybomis, 
Žerar de Vilje. kurio plunksnai 
priklauso knyga „KGB prieš 
KGB", remiasi tuo, kad jo ver
siją patvirtino keli gerai infor
muoti šaltiniai, taip pat ir 
aukšti Centrinės žvalgybos 
valdybos (CŽV) darbuotojai. 

Europos parlamento 
rinkimams pasibaigus 

Vilnius, birželio 15 1. — Po 
Europos parlamento(EP) rinki
mų, kuriuose vyravo ne viso že
myno ar bendros Europos sąjun
gos • ES) problemos, o naciona
liniai interesai, ES politinių 
jėgų pasiskirstymas, kuris ir iki 
šiol buvo gana sudėtingas, tapo 
dar labiau prieštaringas ir pai
nus. 

„Lietuvos ryto" žiniomis.apie 
konkrečias politines grupes ir jų 
Įtaką vis didesnę galią įgau-
nančiame Europos parlamente 
kalbėti dar anksti (tai paaiškės 
tik liepos viduryje, kai EP na
riai susirinks į pirmąją sesiją). 
Paskelbus rinkimų rezultatus, 
jau galima daryti pirmąsias 
išvadas. 

Nepatenkinti, kad jų šalių 
ekonomika labai lėtai atsigauna 
po ekonominio nuosmukio, ir 
pykti dėl to, kad niekaip ne
pavyksta įveikti nedarbo, 
Europos sąjungos šalių rinkėjai 
visą kaltę suvertė nacionali
nėms vyriausybėms ir balsavo 
už opoziciją arba už ekstremis
tus. 

Išimtys buvo tik Vokietija, 
kur ekonomikos perspektyvos 
tampa vis geresnės, ir Italija, 
kur naujoji dešiniųjų vyriau
sybė vis dar išgyvena „medaus 
mėnesį" su rinkėjais. 

Dalį šio protesto balsų gavo 
partijos, kurios atvirai kovoja 
prieš Europos suvienijimą 

Prancūzijoje, kuri kartu su 
Vokietija laikoma Europos su
sivienijimo varikliu, jėgos. 
kurios jau 1992 m. referendume 
vos nepavertė niekais visų Ma
strichto sutartyje numatytų pla
nų, šį kartą gavo vieną aštun

tadalį rinkėjų balsų. 
Nors, skirtingai negu tikėtasi, 

Danijoje, kur Europos suvieniji
mo priešininkų visuomet gausu, 
šalininkai rinkimų ir nelaimėjo. 
Keturi iš šešiolikos Danijos 
Europos parlamento deputatų 
atstovaus Mastrichto idėjas ab
soliučiai atmetančioms parti
joms. 

Labiausiai abejojančioje Euro
pos sąjungos šalyje Didžiojoje 
Britanijoje, konservatorių par
tija, kurioje susitikę pagrindi
niai suvienijimo priešininkai, 
smarkiai pralaimėjo suvieniji
mo šalininkams leiboristams. 

Nors Belgijoje ir Prancūzijoje 
neblogai pasirodyti EP rinki
muose pavyko dešiniosioms eks
tremistinėms jėgoms, tačiau 
apibendrinant galima pasakyti, 
kad rasistų ir ekstremistų 
triumfo, kurio Europoje šiek 
tiek baimintasi, nebuvo. 

Paskelbus rinkimų rezultatus 
paaiškėjo, kad naujasis Europos 
parlamentas nedaug skirsis nuo 
buvusio. 

Socialistai ir toliau liks di
džiausia politinė grupė. Antri, 
kaip ir anksčiau, liko krikš
čionys demokratai. Tačiau 
dešiniųjų jėgų stovykla, atrodo, 
bus labiau susiskaldžiusi. 

Kadangi skirtingi požiūriai į 
Europos sąjungą labai retai re
miasi vien paprastu kairės ir 
dešinės pasidalijimu, šių 
pasikeitimų politinis poveikis 
ES reikalam,, bus nedidelis. 

Reikia, paminėti kad abi di
džiausios Europos parlamento 
grupes dažniausiai sutaria dėl 
pagrindinių bendrų Europos są
jungos problemų. 

JAV prezidentas patenkintas 
bendradarbiavimu su Rusija 

„Per pastaruosius penkerius 
metus mes pradėjome gauti sig
nalų, kad kai kurie tarybiniai 
veikėjai — daugiausia tai KGB 
ir mafijos atstovai, domisi, 
kokios garantijos Kaimanų 
salose suteikiamos nelegalių 
kapitalų savininkams. Padeda
mi mūsų informatorių įvairiose 
Europos įstaigose, mes sužinojo
me, kad didelės sumos iš pra
džių buve pervestos iš Rusijos į 
Šveicariją, vėliau — į Kaimanų 
salas. Šiose operacijose pagrin
dinį vaidmenį atliko Sc-ie'ų 
sąjungos kompartijos „iždinin
kas" Nikolajus Kručina, kuris 
vėliau nusižudė**, teigia Vilje. 

Kai kurie Kanados, Britanijos 
ir kitų šalių bankai pripažino, 
kad būtent ten buvo pervestos 
lėšos, iš pradžių buvusios jų 
sąskaitose. Negana to, 27,000 
gyventojų turinčiose Kaimanų 
salose 1993 m. pabaigoje buvo 
763 bankai, savo banką atidarė 
ir KGB. 

Ar galima surasti nors vieną 
Sovietų komunistų dolerį? 

„Tai priklauso nuo to. — 
baigia savo tyrimą Žeraras de 
Vilje, — ar panorės Britanijos 
karalienė padėti „naujajam 
visos Rusijos carui" — Boris 
Jelcin". 

Vilnius, birželio 9 d. — JAV 
prezidentas Bill Clinton pasakė, 
kad yra patenkintas JAV ix 
Rusijos bendradarbiavimu. 
Kaip rašo „Lietuvos aidas", 
prezidentas Rusiją pavadino „iš 
tiesų didele valstybe, su kuria 
reikia atitinkamai elgtis". B. 
Clinton, duodamas interviu 
Prancūzijos televizijai, pažymė
jo, kad Rusija dalyvaus šių metų 
Didžiojo septyneto susitikime 
Italijoje, kur kaip lygiateisė 
narė svarstys visus politikos 
klausimus. 

Kalbėdamas apie Rusijos 
ginkluotųjų pajėgų dalyvavimą 
šalinant konfliktus buvusios So
vietų sąjungos respublikose, 
JAV prezidentas pasakė, kad 
Rusija gali suvaidinti lemiamą 
vaidmenį sprendžiant kai ku
rias problemas. Tačiau susitari
muose turi dalyvauti ir JT. 
„Kalbama ne apie imperijos 
atkūrimą. Didelė valstybė -
taip, imperija — ne", — pasakė 
B. Clinton. 

Kalbėdamas apie Bosniją ir 
Hercogoviną, JAV prezidentas 

Nauja prekybos sutartis 

Vilnius, birželio 24 d. (Eltat-
Briuselyje birželio 27 d. numa
toma parafuoti Laisvos preky
bos sutartį tarp Lietuvos Res
publikos ir Europos sąjungos. 

— Lietuvoje dar vis laukiama 
vasaros. Oras nėra šiltas, pučia 
pietvakarių, vakarų vėjas, lyja 
trumpalaikiai lietūs. Kai kur 
griaudi perkūnija. Temperatū
ra naktimis 5-10 C (43-50 F). 
dienomis 17-19 C (62-66 F). 

pareiškė, kad jis niekada 
nepasisakė už vienašališką JAV 
ginklų tiekimo embargo panai
kinimą šiai šaliai. Tam nepri
taria Anglija ir Prancūzija, ku
rių kariuomenės yra Bosnijoje. 
„Manau, kad embargo nereikia 
panaikinti bent jau iki tol, kol 
paaiškės, jog JT misija visiškai 
sužlugo dėl šalių nenoro taikiai 
susitarti", — pasakė B. Clinton. 
Jis pareiškė, kad palaiko ES pa
siūlytą proporcingą Bosnijos te
ritorijos padalijimą, ir mano, 
kad toks susitarimas turėtų bū
ti kaip pagrindas, o jo detales 
reikėtų konkretizuoti JAV, 
Prancūzijai ir Anglijai bendra
darbiaujant su Bosnija, o Rusi
jai — su serbais. 

B. Clinton pasakė, jog palaiko 
Europos suvienijimą ir tvirtėji — 
mą. juoba kad dabar labai su
stiprėjo Europos vaidmuo išlai
kant taiką ir saugumą. Prezi
dentas mano, kad Europos 
ekonomikos atsinaujinimas tu
rėtų paspartėti ir suintensyvėti 
bendradarbiavimas su Jungti
nėmis Amerikos Valstijomis. 

KALENDORIUS 
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Mantminas. 
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širdies. Jonas. Paulius, Dovy
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Birželio 27 4 : Sv. Marijos šir 
dis, šv. Kirilas. Aleksandrietis 
Vladislovas. Ema. Vladas. Sam
sonas, Gediminas. 

Birželio 28 d.: Šv. Irenėjas. 
Gaudrė. Reda, Tulantas. 
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IS A TEITI NINKU 
GYVENIMO 

Redaguo ja : Karo l ina Kubilienė 
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

KONGRESAS REIKALINGAS 
VISŲ PARAMOS 

Jau tik kelios savaitės iki XII 
Ateitininkų Kongreso, vyksian
čio Vilniuje š.m. liepos 15-17 d. 
Tai pirmasis ateitininkų kong
resas mūsų laisvoje sostinėje. V 
kongresas, ruoštas 1940 metais 
Vilniuje neįvyko, komunistinei 
rusų imperijai okupavus Lietu
vą prieš pat suplanuotą kongre
so pradžią. Šis kongresas yra, 
tarsi, pakartojimas ano neįvy
kusio kongreso prieš 54 metus. 

Šis kongresas ypač svarbus 
Lietuvoje sparčiai besiorgani
zuojančiai jaunajai ateitininki-
jai, rodančiai didelį gyvastingu
mą ir pareigą skleisti krikščio
niškąjį idealą į tautos gyveni
mą. 

Kongresas savo turiniu, tiks
lais ir vizija į ateitį ras atgarsį 
visoje mūsų tautoje. Iš daugelio 
aspektų jis taps tikrai istoriniu 
kongresu. Jis bus gilus savo 
turiniu, tačiau jis tur i būti 
įspūdingas ir savo manifesta
cija, kad jį pastebėtų ne t ik 
Vilnius, bet visa mūsų tauta. 

Mieli Ateitininkai, j is tokiu 
turi būti, jis tokiu ir planuo
jamas, jį pradedant studentų ir 
vyresniųjų moksleivių prieš-
kongresine stovykla Berčiūnuo
se. Turbūt, nesunku suprasti , 
kad tokiam kongresui pravesti 
labai reikalinga jūsų stipri 

talka. Lietuvos a te i t in inkai 
gausūs naujomis idėjomis, bet 
tuščiomis kišenėmis. Nuo Jūsų 
dosnumo daug priklausys ir 
kongreso pasisekimas, o tuo 
pačiu ir pokongresinis rezulta
tas. O pinigų dar gerokai t rūks
ta, nors iki šiol jau nemaža dalis 
ateitininkų atsiliepė į mūsų pra
šymą, kai kurie iš Jūsų paauko
jo ir didesnes sumas. Tad „ačiū" 
visiems — aukojusiems, bet yra 
dar neaukojusių, tad ypač lau
kiame iš jų atei t ininkiškos 
aukos, o jei kas dar galėtų savo 
auką padidinti, Lietuvos ateiti-
ninkija bus labai dėkinga vi
siems aukotojams. 

Vyresnieji Lietuvos ateitinin
kai Lietuvos okupacin iame 
periode yra paženklinti daugybe 
gyvybės aukų, gi iš mūsų šiuo 
metu prašoma tiktai piniginės 
aukos. 

Mieli Ateitininkai, tęskime 
idealistinę ateitininko aukos 
istoriją. 

Ačiū už kantrybe. 
Aukas siųsti A te i t i n inkų 

Federacijos Fondui: Lithuanian 
Catholic Federation Atei t is , 
12690 Archer Ave., Lemont, IL 
60439. 

Ate i t in inkų federac i jos 
fondo v a l d y b a 

PREMIJA 
DR. ALBINAI PAJARSKAITEI 

Ateitininkių-visuomenininkių 
Korp! „Giedra" Čikagoje. JAV. 
paskyrė premiją . .Car i tas 7 ' 
federacijos gen. sekretorei dr. 
Albinai Pajarskaitei. Ši premi
ja yra skiriama lietuvei mote
riai, dirbančiai krikščioniškų 
idealų tarnyboje. Premija bus 
įteikta per Ateitininkų federa
cijos suvažiavimą Lietuvoje šių 
metu liepos 15-17 d. 

Dr. Albina, Nekalto Prasidė
jimo Marijos vienuolyno narė, 
jau daug metų dirba krikščio
nybės bei Lietuvos labui — 
anksčiau slaptai (Ka ta l ikų 
Bažnyčios pogrindinio gyveni
mo metu) — o dabar, maždaug 
nuo 1990 metų, L i e tuvos 
„Caritas" federacijos rėmuose. 

Jos energija, n e i l s t a n t i s 
pasiaukojimas, organizaciniai 
gabumai ir meilė žmogui, kurią 
išreiškia savo krikščioniškais 
darbais, uždegė ir ki tus sava
norius, ypač moteris, jungtis į šį 
labai svarbų darbą. Dabar 
„Caritas" išplėtė savo labdaros 
ir krikščioniškosios dvasios 
auklėjimo veiklą visame krašte. 

Gavusi p raneš imą apie 
premiją iš „Giedros" Korp! 
pirmininkės Ramintos Marcher-
tienės, dr. Albina, padėkodama, 
atrašė: 

„Dabar Lietuvoje yra daug 
moterų, ... ypač Lietuvos 
..Caritas" federacijoj, kurios 
labai šauniai vykdo krikščioniš
kos meilės akciją per visą Lietu
vą... Dėl to būčiau labai dėkinga, 
jei jūs galėtumėte premiją skir
ti ne man, bet Lietuvos „Caritas" 
moterims, nes gi, iš tikrųjų, mes 
esam viena savo veikimu". 

,,Lietuvos ,,Caritas" savo 
veiklos tikslu yra užsibrėžęs — 
Tiesa ir meile kurti tikrųjų 
vertybių siekiančią visuomenę. ... 
Mielos sesės, nors labai skaudu, 
bet turiu pasakyti tiesą, kad 
dabar neįtikėtinai vis daugiau ir 
daugiau atsiveria mūsų tautos 
dvasios vargas ir skurdas. Ro
dos, vis gilyn ir gilyn klimpsta-

1994 m. JAS stovyklos vadovų kursų Dainavoje lektoriai ir kursantai. Iš k.: I eilė. - Audra 
Prialgauskaitė, Linutė Bublytė, Mildutė Bublytė. II eil. — Mirga Valaitienė, Taura Underienė, 
Rusnė Kasputienė, Rana Brizgytė, Audra Degesytė, Berta Khavakaitė, kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. III eil. — Vakarė Valaitienė, Rimas ir Julija, Laura Lapšytė, Gaja Bublytė, Lidija Dutton, 
Rimas ir Linas Polteraičiai, Aidas Kuolas ir Kovas Lapšys. 

PASAKŲ PILIS DAINAVOJE 

me į nuodėmių liūną, o kapstytis 
iš jo jėgos mažėja. Bet mes pasi
tikim Aukščiausiojo galia". 

Ši „Giedros" Korp! moters 
„Krikščioniškų Idealų Tar
nybos" premija yra pradėta 
prieš keletą metų, prelato dr. J. 
Prunskio iniciatyva. Pre la tas 
taip pat ir mecenatas — nuo šių 
metų piniginė premija bus mo
kama iš nuošimčių nuo 10,000 
dolerių sumos įdėtos į Lietuvių 
fondą šios premijos tikslui. 

Premija jau buvo j teikta ke
turioms moterims — a.a. Gen. 
konsulei Juzei Daužvardienei 
— JAV; Nijolei Sadūnaitei — 
Lietuvoje; Alinai Grinienei — 
Vokietijoje ir Gintei Damušytei, 
JAV. 

Apdovanodamos dr. Albiną 
500 dolerių premija, giedrinin-
kės nori pareikšti padėką ir 
į ve r t i n t i jos pas i auko j imą 
tautos ir žmonijos gerovei. 

Buvo saulėtas, šiltas savaitga
lis. Dainava pavasariškai žalia
vo. Žydėjo pienės, obelys. Ežeras 
nesudrumstas, matėsi dugnas, 
žuvyčių daugybė. 

Gegužės 21-22 d. į Dainavą 
atvažiavo 14 moksleivių bei stu
dentų, pasiryžusių vadovauti 
šios vasaros jaunučių stovyklo
je. Jaunimas iš Čikagos, Cleve-
lando, Detroito, ir Los Angeles 
apylinkių pareiškė norą dirbti 
su vaikais bei praleisti laiką su 
draugais vasarojant pamėgtoje 
Dainavos stovyklavietėje. 

Būsimiems vadovams privalo
mus kursus paruošė Jaunųjų 
Ateitininkų centro valdyba. Vi
siems pavalgius Gražinos Krau-
čiūnienės (JAS—CV sekretorės) 
paruoštus pietus, Birutė Bub
lienė (JAS ryšininkė) pasikal
bėjo su vadovais apie stovyklos 
tikslą. Jaunimas susipratęs, 
žino, kad stovyklaudami palai
ko „lietuvišką ryšį'". Tačiau 
stovyklautojus reikia mokyti ir 
ateitininkų ideologijos, o per 
stovyklos temą supažindint su 
lietuviškais papročiais, neuž
mirštant, kad vaikai atvažiavo 
džiaugtis ir atostogauti, tai tas 
„mokslas" turi būti perduoda
mas linksmai. Lilė Gražulienė 
davė praktiškų patarimų ir api 
budino įvairių amžių vaikus. 
Rusnė Kasputienė (JAS-CV pir
mininkė), stovyklos vyriausia 
vadovė, nurodė stovyklos tai
sykles ir vadovų pareigas. R. 
Kasputienė ir kitos pabrėžė, kad 
vadovai daug įtakos vaikams 
padaro savo pavyzdžiu. 

Stovyklos tema — „Pasakų 
pilis". Tikslas — supažindinti 
jaunimą su įvairiomis lietuviš
komis pasakomis. Kiekvienai 
dienai bus skiriama specifinė 
pasakos rūšis. B. Bublienė 
paaiškino, kad kasryt prie 
vėliavų aikštės bus susipaži
nimas su dienos tema. Jau
niems vadovams paskyrė pasa
kų, o jie tuoj paruošė škicus, lyg 

tai jau būtų stovykla. Vaizduo
tės gerai veikė — matėm inter
viu su Egle, Žalčių karaliene, 
Vilniaus įkūrimą, ir kelias žinių 
programas televizijoje. Per 
stovyklą, stovyklautojų būreliai 
pagal pasakas rinksis vardus, 
sugalvos šūkius, sukurs vėlia
vas. 

Po vakarienės Taura Unde
rienė (JASCV vice-pirmininkė), 
viena iš stovyklos organizatorių, 
paaiškino vadovams apie būre
lių projektus, kuriuos jie atliks 
su vaikais. Stovyklautojai gali 
tikėtis naudotis vaizduotėmis ir 
meniškais gabumais bei pratur-
tint savo lietuvių kalbos žodyną. 

Su Vakare Valaitiene, stovyk
los vakarinių programų vedėja, 
buvo pasikalbėjimas apie vaka
rinių programų paruošimą. Vėl 
buvo jaunimui uždavinys: pas
kaityti ištrauką iš Šv. Rašto ir 
pristatyti veiksmą bei pamo
kymą kitiems. Tie būrelių užda
viniai buvo to vakaro susikau
pimas ir pirma dalis Mišių: eise
na nuo kryžiaus iki salės, sus
tojant pasiklausyti ir 
pasimokyti iš draugų. 

Salėje kun. A. Saulaitis auko
jo šv. Mišias. Jaukiu ratu 
susėdę, jaunučių stovyklos 
štabas susikaupė ir pasimeldė 
už artėjančią stovyklą. 

Sekmadienio rytą, po pusry
čių, R. Kasputienė davė 
vadovams praktiškų patarimų 
apie pirmąja pagalbą. Vandens 
sargai Laura Gražulytė ir Jonas 
Korsakas pravedė Michigan 
valstijos privalomus vandens 
saugumo kursus. 

Pasimokę ir pabendravę, jau
nimas pavalgė pietus ir skirstė
si į namus. Stovykloje jaunučių 
lauks pasiruošę ir entuziastiški 
vadovai. 

Mirga Valaitienė 
7889 Stonehurst Drive 

Dublin, OH 43017 
614-764-0894 

SUSITIKSIME KENNEBUNKPORTE 

Šiemet Ateitininkų savaitė 
Kennebunkporte prasidės rug
pjūčio 13 d. Savaitės programa: 
kiekvieną dieną klausysime šv. 
Mišių, kurias aukos mūsų sa
vaitės kapelionas prel. V. Bal
čiūnas. Mišios bus 8 vai . ryto, 
išskyrus sekmadienį (rugpj. 14 
d.) ir pirmadienį (rugpj. 15 d.). 
Tomis dienomis mūsų šv. Mi 

dalyje jis skaitys eilėraščius iš 
savo rengiamo poezijos rinkinio. 
Pirmadieni, rugpj. 15 d., 7 vai. 

vak. Ateitininkų federacijos ka
peliono kun. dr. Valdemaro Cu-
kuro paskaita: „Trys pagrin
dinės dvasinio gyvenimo atra
mos". 

Po paskaitos toje pačioje salėje 
— bendra malda su žvakių 

šios bus 12 vai. Šiais metais pa- procesija Šeimos metų intenci-
mokslų tema: „Šeima ir laimė", ja. Maldas praves Federacijos 

Šeštadieni, rugpj. 13 d., 7:30 
vai. vak. bus savaitės atidary
mas ir koncertas, kur i atliks 
sopranas Carmen Zayas ir teno
ras Randy Kuvainis. Akompa
nuos pianistė Loraine DiGre-
gorio. 

Sekmadieni, rugpj. 14 d., 8 vai. 
vak. turėsime literatūros vaka
rą, kurio programa bus dviejų 
dalių: paskaitos — „Ateitininkų 
įnašas į lietuvių l i teratūrą" ir 
poezijos skaitymo. Abi šias dalis 
atliks Paulius Jurkus. Antroje 

kapelionas kun. V. Cukuras. 
Antradienį, rugpj. 16 d., 7 vai. 

vak. Juozo Giedraičio paskaita: 
„Lietuvos socialinis atsistaty
mas". 
Trečiadienį, rugpj. 17 d. 2 vai. 

po pietų savaitės dalyvių susi
rinkimas ateinančių metų Atei
tininkų savaitės programai ap
tarti. Ateinanftfris mo'ai^ nrfi 
sų savaitė bus nuo rugpjūčio 12 
iki 19 d. 

Trečiadieni, rugpj. 17 d., 7 vai. 
vak. Dalios Dzikienės paskaita: 

„Lietuvos dainų šventės įspū
džiai". 

Ketvirtadienį, rugpj., 18 d., 7 
vai. vak. kun. Algio Gudaičio 
paskaita: „Religinis auklėjimas 
Lietuvoje sovietinės okupacijos 
metu". 

Penktadienį, rugpj. 19 d., 8 
vai. vak. solistės G. Capkaus-
kienės koncertas, akompanuo
jant dr. Sauliui Cibui, ir atsi
sveikinimo vakaras. 

Kiekvieną dieną 2 vai. po 
pietų, išskyrus trečiadienį, 
televizijos kambaryje žiūrėsime 
įvykių Lietuvoje vaizdajuostes. 

Jeigu dar nesate užsisakę pas 
Tėvus Pranciškonus kambarių 
šiai savaitei, paskubėkite tai 
padaryti, paskambindami tel. 
(207) 967-2011. Užsisakydami 
kambarį, pasakykite, kad norite 
dalyvauti Ateitininkų savaitėje. 
Paraginkite tai padaryti ir savo 
pažįstamus ateitininkus, ypač 
jaunimą. Iki pasimatymo žavio
je Tėvų Pranciškonų sodyboje. 

L. M. 

Nuotr. A. Saulaičio 

STOVYKLOS 
DAINAVOJE 

Liepos 10 • 17 d. - Ateiti
ninkų sendraugių stovykla 
Dainavoje. Registruotis: N. 
Balčiūnienė, tel. 216-944-5741; 
V. Šoliūnas, tel. 708-257-6739. 

Liepos 24 - rugpjūčio 6 d- — 
Jaunųjų ateitininkų s-gos sto
vykla Dainavoje. Stovyklautojai 
priimami nuo 7 iki 13 metų am
žiaus. Registruotis pas Taurą 
Underienę, tel. 313-261-4069. 

Rugpjūčio 7 -14 d. - Moks
leivių ateitininkų s-gos stovykla 
Dainavoje. Registruotis pas dr. 
Audrių Polikaitį, tel. 708-
257-2022. 

Rugpjūčio 21 - 28 d. - Lietu
vių Fronto Bičiulių stovykla 
Dainavoje. 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Puloekl M . T«l . (312) 585-2802 

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

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

Sumokama po vizito 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEHlgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wost Ava., Ortard Parfc 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllla 
708-35541776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. EUGUUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E I27st St 
Lemont. IL 6C439 

Tol. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9358 S. Roborts Road 
Hlckory Hills 

Tol. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 767-7575 
5780 Archor Ava. 

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

ILLINOIS PAIH TREATMeMT INSTITUTE 
Skausmo gydyme specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS. MD 

C- cago 312 726-4200 
Elgm 708422-1212 

McHenry 815 344 5000. eit 6506 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tol. 708-63S-6500 

Vai. 9-5 Kasdien 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Gorina* Rd. 
WO8tCh0tt0f, tL601«3 

To*. 706-S31-1113 
Valandos pagal susitarimą 
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THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 

Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 
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Subscription Rates: $90 00. Foreign countnes $100.00 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
.>o mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto 

metams Vi metų 3 men. 
JAV $90.00 $50.00 $30 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $100.00 $55.00 $35 00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $50.00 $35.00 $25.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $55.00 $35.00 $30.00 
Užsakant į Lietuvą — 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00 
Paprastu paštu $100.00 $55 00 
Tik šeštadienio laida $55.00 $35.00 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra. Nesunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
nedirba. tik iš anksto susitarus. Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimų turinį neatsako. 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą. J 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. BOS DOKMANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St., Chicago. IL 
Tol. 312-736-6666 

4707 S. Gilbert. LaGrange. IL 
Tol. 766-362-4)467 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattossofi, IL 60443 

Tol. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Raz. 706-422-7807 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

7 2 7 1 S . H a r l e m . t e l . 7 0 8 - 5 9 4 - 0 4 0 0 
Bridgvievv. IL 6 0 4 5 5 

Valandos paga l sus i ta r imą 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 

9830 S. Rklgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

70S-B36-«622 
4149 W. «3rd St. 

312-735-7709 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family — a * C—J 
15505 — 127 St.. Lamont, IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospflal 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

T«t. (700) 2*7-22*5 

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

7915 W. 171»1 
Tlnloy Parfc, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 706-422-8260 

Kab. tol. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 
7 7 2 2 S. Kedz ie A v e . , 

Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardiac Dlagnosis, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tol. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p 

ei32 S. Kadzl* Ava. , CMcago 
(312) 778-0969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ave., Elgin, I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hills. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tol. (706) 598-8101 
VaL pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Šeši 12 iki 4 vai. p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
• 6 3 1 S. Puteskl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-885-1955 
172 SchMor t t . , Elmhurst, IL 60126 

706-9412606 
Valandos pagal susitarimą. 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-694-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie, CMcego 66662 
Tol. 312434-2123 

Pirma 2 v p p. - 7 v v . antr 9 v r -12 . 
ketvd 12 - 4 v p.p.. penktd 12 - 6 v v 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai ; antr 2-4 v.p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel . (312) 776-2880 

Namų 706-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 586-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Center-

NaeervUle Cameu* 
1020 E. Ogden Ave. , Sutte 310, 

Naperville IL 60563 
Tol. 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kob. tol. (1-312) 566-3166 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Wost 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Rimties valandėlė 

ŽMOGUS SUKURTAS NE 
MIRČIAI 

Mirtis-pražūtis ir negalė nėra 
dalis Dievo plano žmogui, rašo 
šio sekmadienio skaitiniai. Pir
mame skaitinyje iš Išminties 
knygos (Išm 1:13-15; 2:23-25) 
girdime: „Dievas mirties nesu
kūrė, jis nesidžiaugia, kad žūsta 
gyvieji. Jis visa sukūrė tam, kad 
gyventų. Visi sutvėrimai skirti 
vien gerovei". Šioje ištraukoje iš 
Išminties knygos, kuri buvo su
rašyta vėliausiai iš visų Senojo 
Testamento knygų — vos šimt
metį prieš Kristų gyvenusių 
žydų bendruomenėje Aleksan
drijoje, šiauriniame Egipte — 
girdime susumuotą išvadą, ku
rios jie priėjo, pamaldžiai skai
tydami Pradžios knygoje pasau
lio sukūrimo ir pirmųjų žmonių 
nusikaltimo pasakojimus. Pra
džios knygoje, prisimename, su
tvėręs kiekvieną kūrinį, Dievas, 
jį pamatęs, konstatavo, kad 
kūrinys iš tikrųjų buvo geras. 

Išminties knygos autorius 
mums primena, kad „žmogų ne 
mirčiai Dievas sutvėrė. ...Per 
velnio pavydą mirtis atsirado", 
pirmą kartą Šventajame Rašte 
sutapatindamas Rojaus pasako
jimo žaltį su velniu ir pridur
damas, kad šis pavydas „žudo 
kiekvieną, kas jam atsiduoda". 
Išminties knygoje pakartotinai 
primenama, kad Dievas viską 
sukūrė gerovei, kad į Dievo 
kūrinius „neįdėta nuodų pražū
tingų". Šį mokymą yra itin 
svarbu įsisąmoninti tikintiems 
žmonėms, ypač Kristaus sekė
jams, nes jis būtinas, ugdant 
savyje pasitikėjimą Dievu. 0 
pasaulio išmintis, kuri nemažai 
išmokė pagal ją stebėti savo 
patirtį, moko priešingai: kad 
blogis neišvengiamas, su juo 
reikia susitaikyti, net geriau
siame dalyke yra pražūtingų 
nuodų, kad „mirtis nebus 
nugalėta". 

Tad mums vertėtų net plake-
tėje įsirašyti ir dažnai pažiūrėti 
į citatą iš Išminties knygos: 
„Žmogų ne mirčiai Dievas su
tvėrė — jį savo esybės paveiks
lu padarė. Jis visa sukūrė tam, 
kad gyventų. Visi sutvėrimai 
skirti vien gerovei. Įjuos neįdė
ta nuodų pražūtingų, ir mirčiai 
neduota valdyti pasaulio. Teisu
mas nemiršta: išlieka per am
žius". Ši citata mums primena, 
kad, kai padarome bloga, tai 
nėra tik „žmogui prigimtų nuo
dų" pasekmė, prieš kuriuos bū
tume bejėgiai. Ypač mes, krikš
tu gavę Dievo Dvasią, turime 
galią pasirinkti, ar teisumo 
veiksmais savyje ugdysime tei

sumą ir dorumą, ar blogais 
veiksmais savyje ugdysime 
klastingumą, egoizmą, nuo
žmumą. 

Kaip ir Pradžios knygos pasa
kojime, Išminties knygoje mir
tis nėra suprantama, kaip gry
nai fizinis reiškinys. Šventaja
me Rašte fizinė žmogaus būklė 
yra suprantama, kaip dvasinės 
būklės išraiška. Tad, norint 
atstatyti sveikatą ar aplamai 
ugdyti gyvastingumą, pirmiau
sia gydoma-ugdoma dvasia, o į 
tai įeina ir dorybių bei tikėjimo 
ugdymas, vykdymas Dievo va
lios, susitaikymas su Dievu 
(todėl ir Kristus, gydydamas 
žmones, atleido jų nuodėmes, 
skatino jų tikėjimą ir kaip tik 
dėl savo ryškiai matomo geru-
mo-teisumo buvo laikomas tu
rinčiu galią gydyti ir net 
prikelti iš numirusiųjų). 

Išminties knygoje reiškiama 
viltis ir tikėjimas, kad, sukūręs 
gerą pasaulį, Dievas jo neaplei
džia; kad žmoguje įdiegtas 
Dievo paveikslas lieka, kad ir 
kaip žmogus ar savo veiksmų, ar 
gyvenimo sąlygų būtų sudarky
tas. Ir laukia, kad jame ruse
nanti dieviškumo kibirkštis vėl 
būtų įžiebta. 

Jėzus tą darė, kaip matome ir 
šio sekmadienio Evangelijoje 
(Morkaus 5:2143). Savo veikla 
žemėje Jėzus įrodo, kad Išmin
ties knygos autorius teisingai 
suprato Dievą kaip gyvybės ir 
gerovės kūrėją. Žinodami, kad 
Jėzus yra to paties, pasaulį 
sukūrusio Dievo įsikūnijimas 
žmoguje, matome jį prikeliantį 
mirusią mergaitę ir pagydantį 
sergančią moterį. 

Iš šių pasakojimų aiškėja, kad 
ne tik savo mirtyje, bet ir savo 
gyvenime įsikūnijęs Dievas — 
Jėzus visą savo darbą ir energiją 
skyrė žmonių gerovei. Jis nuolat 
buvo apsuptas minių. Vis at
sirado prašančių, kad jis pagy
dytų — kaip šįkart Jajiras savo 
dukrelę. Ir Jėzus su juo nuėjo. 
Jiems beeinant, atsirado ir 
kraujoplūdžiu serganti moteris, 
kuri nenorėjo praleisti galbūt 
vienintelės progos būti pagydy
ta nuo dvylika metų trukusios 
ligos. Jėzus, pajutęs, kad ser
gantis asmuo priėjo prisilietė ir 
iš jo išėjo gydančioji jėga, užuot 
pasmerkęs moterį, kad ji jį 
apeiginiai sutepė, prie jo prisi
liesdama, ir dabar jis nebegalės 
įeiti į sinogogą ar šventyklą 
melstis, pirmiau neatlikęs litur
ginio apsišvarinimo apeigų, 
pagyrė jos tikėjimą. Jėzui svar-

Keturi Lietuvių bendruomenės veikėjai. Iš kairės: PLB pirm. Bronius Nainys, Kanados Krašto 
valdybos pirm. Algirdas Vaičiūnas, JAV Krašto valdybos pirm. Vytas Maciūnas ir Pasaulio lie
tuvių jaunimo sąjungos pirm. Paulius Mickus. 

MES SU JUMIS - NEATSKIRIAMA 
TAUTOS DALIS 

Kiekvienas Amerikos lietuvis 
yra beveik kiekvienos lietu
viškos šeimos geneologinio 
medžio šaka, o dažnai ir bedžiūs-
tanti, ar ir visai nudžiūvusi 
šakelė. Mano mamos brolis Jur
gis Kučinskas, 1928 m. išvykęs 
iš Užvenčio valsčiaus, Žeberių 
kaimo į Urugvajų, dingo be 
pėdsakų. Tėvo senelio brolis An
tanas Rimkus XIX a. pabaigoje 
išvyko į JAV ir ten žuvo anglies 
kasyklose. O juk liko šeima, gal 
vaikai ar provaikaičiai. Gal jie 
jau nebežino savo giminės 
šaknų, ar net lietuviškos kilmės 
— dingo be žinios tautų suvi
rinimo katiluose... 

Lietuviui turi rūpėti ne tik 
savo šeimos, artimųjų, bet ir 
visų tautiečių likimas. Šian
dien, kada Prisikėlusioje 
Lietuvoje atsivėrė galimybės 
laisvai bendrauti su visame 
pasaulyje likimo išbarstytais 
lietuviais, iškyla būtinybė jei ne 
padėti, tai bent žinoti užsienio 
lietuvių likimą, įamžinti 
šviesuolių vardus tautos isto
rijoje. 

Priklausau dar Nepriklau-

biausia buvo ne apeiginiai ap
sunkinimai, o moters sveikata, 
tad jis pasidžiaugė, kad ji drįso 
įgyvendinti savo tikėjimą. 

Jėzus neatsisakė paimti už 
rankos ir mirusią mergaitę (ir 
tai reikalaus liturginio apsišva
rinimo), ir, ją prikėlęs iš mirties, 
sugrąžino į kasdieninį šeimos 
gyvenimą, paprašydamas kad 
jai duotų valgyti. Iš tikrųjų 
Dievas sukūrė žmogų ne mir
čiai, o gerovei ir nori, kad mes 
to iš jo prašytume. 

Aldona Zailskaitė 

somoje Lietuvoje veikusioje ir 
1964 m. atkurtai Kraštotyros 
draugijai nuo pat jos atgimimo 
dienos. Nors ji oficialiai turėjo 
poli t inę kryptį (Amerikos 
lietuvių negalima buvo geru 
žodžiu minėti), vienok turėjome 
galimybių bent kaupti medžia
gą iš įvairių šaltinių apie viską. 
Pasirinkęs istorinę veiklos 
kryptį, tyrinėjau savo gimtojo 
Kelmės rajono archeologiją, is
toriją, geografiją, gamtą, 
etnografiją, tautosaką, per
sonalijas. Daug rašiau rajono 
laikraštyje, kitoje periodikoje; 
yra mano straipsnių atskiruose 
leidiniuose, enciklopedijose. 
Daugelį metų vadovavau rajono 
kraštotyros skyriui, rengėme 
kompleksines ekspedicijas į 
Ušnėnus, Junkilus, Šilo — 
Pavėžupį, Pagrįžuvį ir kt. 
Sukauptą medžiagą perdavėme 
respublikinėms saugykloms. 
Dalyvavau kraštotyros parodose 
Vilniuje su darbais: „Kelmės ra
jono istorijos šaltiniai", „Rašy
tojos Šatrijos Raganos bibliogra
fija". ,,Pažinkime gimtąjį 
rajoną" (apie miestelius ir 
bažnytkaimius). „Rajono istori
jos bibliografija", ..Kelmės ra
jono kultūriniai paminklai". 
„1863 m. sukilimas Kelmės ra
jone". ..Kelmės rajono pilia
kalniai". „Žemės ūkio rateliai 
1905-1914 m. rajone", „1905 m. 
revoliucinis sąjūdis Kelmės ra
jone" ir daug kitų. Prasidėjus 
Atgimimui Lietuvoje 1967 m. 
man buvo suteiktas garbės 

kraštotyrininko vardas. Žodžiu, 
kraštotyra man tapo gyvenimo 
poveikiu. 

Pirmasis mano straipsnis apie 
Čikagoje tuomet gyvenusį 
kražiškį pedagogą ir poetą My

kolą Venclauską rajono 
laikraštyje buvo išspausdintas 
dar sovietiniais 1987 metais (pa
rašyta 1982 m.). O jau 1990 
m. išleistoje knygelėje „Iš Tėviš
kės rankų" pateikiau trumpus 
gyvenimo veiklos duomenis 
apie JAV lietuvius tremtinius: 
rašytoją Benediktą Babrauską, 
poetą Stasį Laucių, Antaną 
Rimydį, A. Skripkauską, J. 
Šukį, J. Žalpj, P. Aleksą, V. 
Putvinskį, S. Remerienę, J. 
Smilgevičių. S. Šilingą ir 
daugelį kitų. 

1965 m. savo įkurtame visuo
meniniame Užvenčio kraštoty
ros muziejuje atsispindi poeto 
Prano Gegecko, pirmojo Lie
tuvos Veterinarijos akademijos 
rektoriaus Stanislovo Jan
kausko, Nepriklausomybės akto 
signataro Jono Smilgevičiaus, 
politinių kalinių, tremtinių 
gyvenimas ir veikla. 

O dabar sukauptos medžiagos 
pagrindu rašau Kelmės rajono 
istoriją, o būsimai „Kelmės ra
jono enciklopedijai" jau 
parašiau 863 straipsnius. Bet 
tai tik pradžia. Šiam milžiniš
kam darbui reikalinga JAV 
lietuvių pagalba. Prašydamas 
tos pagalbos ir kreipiuosi per 
vieną labiausiai skai tomų 
laikraščių — „Draugą" — į visus 
lietuvius, ką nors žinančių apie 
Kelmės rajono Užvenčio. 
Šaukėnų, Vaiguvos, Kelmės. 
Kražių ir Tytuvėnų valsčių. 
Stulgių, Žalpių. Pašiaušės 
bažnytkaimiu ir kaimų žmones, 
dabar gyvenančius bet kurioje 
pasaulio šalyje, parašyti apie jų 
nuopelnus mokslui, literatūrai, 
menui ar lietuvybei su jų bio
grafijomis (ar net nuotrau
komis), o gal net nurodyti jų 
adresus. Prašau atsiliepti buv. 
Kražių „Žiburio" gimnazijos 
auklėtinius (o jei mirę, tai jų 

Danutė Bindokienė 

Ar yra skirtumas tarp 
sovietų ir rusų? 

I šį klausimą atsakant, pri
klauso, kas yra atsakytojai. 
Baltijos kraštų žmonės skir
tumo nemato. Jiems sovietai ir 
rusai yra viena ir tas pat 
Tačiau Rusijos Užsienio reika
lų ministras Andrei Kozyrev 
tvirtina, kad tokia terminologi
ja yra klaidinanti. Kalbėdamas 
su „Wall Street Journal" (š.m. 
birželio 22 d.) žurnaliste Therese 
Raphael, Kozyrevas pabrėžė, 
kad Rusijos Federacija niekuo
met nesiuntė savo kariuomenės 
j Baltijos kraštus. Ta kariuo
menė priklausė Sovietų sąjun
gai. 

„Meška su lokiu — abudu to
kiu", — sakytų mūsų žmonės. 
1940 metų birželio mėnesį nie
kam nekilo abejonė, kieno tan
kai riedėjo Kauno ar kitų Lie
tuvos miestų gatvėmis, kas bu
vo tų tankų vairuotojai, kieno 
kareiviai su raudonomis žvaigž
dėmis prie kepurių sėdėjo sunk
vežimiuose. 

Net maži vaikai žinojo, kad. 
prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui, iš Lietuvos, dar net 
vokiečiams nepriartėjus, kaip 
kurapkos nuo vanago, visais 
keliais ir laukais į „motulės 
Rusijos glėbį", dūmė rusai. 

O 1944 metais, kai vokiečiai 
pralaimėjo karą Rusijoje (ne 
Sovietų sąjungoje; ir frontas vėl 
pasiekė Lietuvos sienas, tūks
tančiai mūsų tautiečių traukėsi 
į Vakarus ir visi — iki vieno — 
paklausti kodėl? — būtų atsakę: 
,.Bėgame nuo rusų!" 

Taigi skirtumus tarp rusų ir 
sovietų mato tik dabartinė Rusi
jos vyriausybė, o jos Užsienio 
reikalų ministras mėgina tuos 
skirtumus įrodyti ir įtakingo 
Amerikos dienraščio žurnalis
tei. Tai nieko daugiau, kaip 
žaidimas žodžiais. 

Kozyrevas taip pat tvirtina, 
kad Rusija yra užėmusi naują — 
taikdarės — vaidmenį. Kariuo
menė ir jos bazės Moldovoje, 
Gruzijoje. Tadžikistane ir kitur 
yra vien dėl to. kad tiems kraš
tams reikia pagalbos ir jie krei
piasi į Rusiją. Kadangi Rusija 
trokšta palaikyti geriausius 

santykius su savo kaimynais 
'ypač buvusiais sovietų val
džioje), todėl ir pasiunčia savo 
kariuomenę atlikti taikdarės 
paskirtį. 

Iš tikrųjų, pasak Kozyrev, 
„Rusija neieško taikdarės vaid
mens, bet yra prašoma tą vaid
menį atlikti". Jis net siūlo abe
jojantiems šia Rusijos „dilema" 
pasiųsti savo stebėtojus j kraš
tus, kuriuose rusų kariai tar
nauja kaip geradariai polici
ninkai, prižiūrėdami, kad vieti
niai gyventojai ir jų politinės 
partijos „nekibtų vieni kitiems 
už gerklių". Tačiau anksčiau 
įvykusioje Europos Taikos ir 
bendradarbiavimo konferencijo
je Rusija yra pateikusi labai 
griežtus draudimus dėl stebėto
jų įsileidimo, nesiruošdama jų 
sušvelninti. 

Straipsnio autorė į Kozyrevo 
žodžius reaguoja gan skeptiškai, 
daugelyje vietų komentuodama, 
kad tikrovė nėra tokia aiški, 
kaip Kozyrevas mėgina ją pieš
ti. Iš tikrųjų Rusijos Užsienio 
reikalų ministro darbas neleng
vas: reikia įtikinti vakariečius, 
kad Rusija daugiau nesudaro jo
kio pavojaus pasaulio taikai, o 
visi santykiai su kaimyninėmis 
tautomis yra draugiški, pagrįs
ti tarpusavio susitarimu; antra 
vertus, reikia įtikinti rusus, kad 
jo vedama politika sėkmingai 
pastatys Rusiją į pasaulio ga
lingųjų gretas ir atitaisys 
tautinę rusų savigarbą, kuri 
žlugo kartu su Sovietų sąjunga. 

Jelcino-Kozyrevo doktriną 
geriausiai apibūdina ankstesnis 
ministro išsitarimas apie „ar
timąjį užsienį": „Jeigu kuris 
kraštas domisi sandrauga su 
Rusija, mielai priimsime; jeigu 
norėtų su Rusija sąjungos, taip 
pat pakviesime jungtis". Tąsyk 
niekas nedrįso paklausti, kas at
si t iks ..artimojo užsienio" 
valstybėms, kurios nenori jokių 
saitų su Rusija? 

Baltijos valstybėms atsakymo 
į tą klausimą nereikia ieškoti. 
Jos dar labai gerai prisimena, 
kas atsitiko 1940 metais ir vė
liau. 

gimines) ir parašyti biografijas. 
Norėčiau, kad mano prašymą 
išgirstų ir Lietuvos ambasa
dorius JAV Aif. Eidintas ir su 
Kelmės rajono kraštiečiais, 
gyvenančiais JAV. paremtų 
mano darbą ir sustiprintų 
tarpusavio ryšius kultūros ir 
lietuvybės labui. Iš anksto 

visiems dėkoju. 
Esu gimęs 1929 m. Šiaulių 

apskr.. Šaukėnų valse.. GUMIL 
kaime. Buvau mokytojas-is-
torikas. dabar pensininkas-
kraštotyrininkas. Mano adre 
sas: J. Janonio g-vė 3. Užventis, 
Kelmės raj. 5480, Lietuva. 

Vaclovas Rimkus 

KAI VIEŠKELIAI DULKĖJO 
JUOZAS ŽYGAS 
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Liepos 2 d„ sekmadienis, su draugais, draugėmis ir 

pažįstamais susitarėme eiti į A. Panemunės šilą. Jokio 
susisiekimo nėra, tad einame per Ąžuolyną. Susitikome 
netoli Kūno kultūros rūmų ir, kad įtartinai neatrodytų, 
pasidalinome į grupeles. Vis tik karo pėdsakai labai 
aiškūs. Merginų net dvigubai daugiau, o tai irgi nėra 
gerai. Labai greitai kyla pavydas ir įtarinėjimai. 

Vokiečiai evakuoja riedmenis 

Per Ąžuolyną ir per tunelio kalną pasiekiame 
Nemuną, persikeliame keltu ir jau esame A. Panemunės 
pliaže. Diena gana karšta ir Nemune daug 
besimaudančių, bet jaučiamas nervų įtempimas — lyg 
koks slogutis, niekas geros nuotaikos neturi. Paaiškėja, 
kad iš mūsų būrelio pora merginų jau užsirašiusios 
važiuoti į Vieną ir už keletos dienų išvažiuoja. Onutė, 
kuri gaudavo tuos bilietus į operą, irgi yra viena iš tų 
važiuojančių. Iki šiol nė viena iš jų apie tai nekalbėjo, 
bet, vienai prasitarus, ir kitos pradėjo kalbėti. 

Mums besimaudant, iš Petrašiūnų pusės atvažiuoja 
gana ilgas traukinys, daug platformų užmaskuotų 
šakomis. Nors Nemunas ir platus, bet ant tų platformų 
galima įžiūrėti apskurdusius žmones, su terbelėmis ir 
ryšuliukais. Tai galbūt kolchozininkai, kurie vežami 
darbams į Vokietiją, tik, aišku, ne kaliniai, nes nėra 
sargybinių. I tą beveik tuščią sąstatą Įjungti net 5 gar
vežiai. Matyt evakuoja garvežius ir geležinkelio ried
menis. 

Nusimaudę einame į šilą pasivaikščioti. Mums be
vaikštant, išgirstame gegutę kukuojant. Yra sakoma, 
jeigu gegutė kukuoja po šv. Antano, tai nelaimę išku
kuoja. O dabar jau ir po Petrinių. Nors ir nesame prie
taringi, bet nuotaikos nepataiso. Iš kur gali būti ta nuo
taika, kai mūsų būrelis išsibarsto, nežinia ar besusi
tiksime. Mano planuose irgi išvykimas į Vokietiją numa
tytas, nes, sovietiniu požiūriu, aš esu Raudonosios ar-
mijos dezertyras, o tokiam — 8-15 m automatiškai. Pasi
rinkimo nėra! Grįžtame tuo pačiu keliu į namus. 
Ąžuolyne atsisveikiname, nes namo einame skirtin
gomis kryptimis. Vieni kitiems linkime iki pasimatymo, 
nors ir patys nebesame tuo tikri. Onutė prašo, kad pas 
ją užeičiau. Pažadu rytoj nueiti. 

Eidamas į namus, pakeliui užsuku pas savo vyresnį 
brolį, kuris gyveno prie radijo stoties. Papasakoju jam, 
kad, mano nuomone, jau yra evakuojami geležinkelio 
riedmenys. Tai, pagal jį, gal dar nėra taip blogai. Pasku
tinėmis radijo žiniomis, vokiečių divizijos dar yra į rytus 
nuo Minsko. 

Divizijos — žygiuoja į nelaisvę 
Parėjęs namo, įsijungiu radiją, nusistatau Maskvą. 

Žinoma, jie giriasi dideliais laimėjimais. Pagal Maskvos 
pranešimą, vokiečių teigimas apie esamas jų divizijas 
j rytus nuo Minsko yra teisingas, tik tos divizijos — kaip 
belaisviai, eina j rytus. Paskui susirandu BBC laidą. 
Pagal Londono pranešimus, atrodo, kad Maskvos žinios 
gal ir teisingos. Maskvos pranešimuose minima: 
Glubokai, Vileika, Molodečną ir kitos Vilniaus kraštui 
artimos vietovės. Atrodo, rusų tankų dalinių smaigaliai 
veržiasi Švenčionių kryptimi. Žemėlapyje stebint fron
to linijas, atrodo, kad jų nebėra. Vokiečiai tebando gin
tis tik atskiruose taškuose. Darosi aišku, kad ateina 

lemiamas momentas ir reikės nedelsiant apsispręsti. Jau 
kuris laikas eina gandai, kad daug mūsų karininkų 
išvykę į Drezdeną. 

Liepos 3 d., pirmadienis. Dabar jau nuo radijo apa
rato neatstoju. o protarpiais einu į Ukmergės plentą 
pasidairyti. Prie „Pasakos" kino teatro, man bežiopsant, 
prieina vienas pažįstamas, kuris irgi tuo pačiu tikslu 
slampinėja. Kadangi geras pažįstamas, pradedame 
kalbėti, ką mums reikėtų daryti. J i s neva iš 
geležinkeliečių yra girdėjęs, kad Vokietijos siena 
uždaryta. Sako, apie Kybartus — laukai pilni žmonių. 
Ne tik maisto, bet ir vandens nėra. Aš nenorėčiau tikėti, 
kad Lietuvoje vandens nebūtų. 

iŠ kalbos supratau, kad jis daugiau linkęs eiti į 
Žemaitiją. Yra girdėjęs, kad bus ginama Dubysos lini
ja ir ten vokiečiai tiems „suskiams", dar į skudurus 
įkrės. Aš vokiečių pajėgumu „įkrėsti", labai suabejoju. 
Jeigu nesustabdė fronto prie Dauguvos — Neries, tai ne
sustabdys ir prie Dubysos. Pagal mane, Dubysa 
težinoma tik dainose, bet strateginės reikšmės neturi. 
Dar pasidairau, koks judėjimas plentu vyksta. Rytų 
kryptimi nėra jokio. Miesto link pravažiavo keletas 
dulkinų kariuomenės sunkvežimių. Viename buvo ke
letas apraišiotų kareivių. Atrodo, kad vokiška tvarka 
jau visai suiro, jeigu net sužeistiesiems priežiūros ne
bėra. Kauniečiai padidintu tempu evakuojasi. Bepigu 
tiems, kurių tėviškės yra Suvalkijoje. 

Daugelio lūpose minima Viena 

Kaip buvo žadėjęs, nuėjau pas Onutę, kuri jau pasi
ruošusi važiuoti į Vieną. Su savo įstaiga jau atsisveikino. 
Kadangi reikalus tvarko per vokiečių įstaigas, tad 
išvykimui kliūčių nėra. Be tojau turi ir paskyrimą. Kar 
tu su ja važiuoja dar keletas pažįstamų merginų. Ra

gina ir mane važiuoti. Nors ir aš jau beveik apsisprendęs, 
bet jai apie tai nesakau. Kadangi ji nuomavo kambarį 
pas mažai pažįstamus žmones, tad klausė manęs ar 
negalėtų savo turimus daiktus pas mane atvežti. Tuomet 
jai pasakiau, kad gal ir aš važiuosiu, bet tokiu atveju 
vis tiek namiškiai liks. Atsisveikinant davė man savo 
būsimos darbovietės pavadinimą ir to rajono, esančio 
Vienoje adresą. Pažadėjau, jeigu atsirasiu Vokietijoje, 
su ja susisiekti. Tuomet nežinojau, kad nebeteks pasima
tyti. 

Liepos 4 d., antradienis. Ryte man paskambino 
vienas pažįstamas dirbęs centrinėje policijos nuovado
je, ir pasakė, kad daugelis įstaigų jau yra evakuojama. 
Iš jo įstaigos pora bendrų pažįstamų taip pat į Vieną 
važiuoja. Kodėl visi taip bando į Vieną patekti? Žmonių 
pasąmonėje buvo susidaręs vaizdas, kad Viena ne tik 
gražus, bet ir linksmas miestas. Be to. manė, kad Viena 
galbūt išvengs didesnių oro puoiimų. 

Brolis, grįžęs iš miesto, pasakė gerą žinią. Valstybės 
teatras, besirengdamas evakuacijai, per Kauno Komisą 
riatą visam savo personalui išdavė evakuacinius 
pažymėjimus. Mano jaunesnis brolis buvo pradėjęs šokti 
balete, tad prie savęs ir mane prirašė. Atskiro 
pažymėjimo negavau, bet prie jo buvau prirašytas, kaip 
teatro „mitarbeiter" Tai jau žymiai geriau. Su tokiu 
pažymėjimu jau galima į vokišką įstaigą eiti. Jame 
prašoma visų įstaigų šiems nurodytiems asmenims teikti 
visokeriopą pagalbą. Antspaudas su išsikėtusiu ereliu 
ir baigiama su — „Heil Hitler". Paskaitęs toki pažymė
jimą, savo vaizduotėje matau vokišką biurokratą, kuris 
paskaitęs tekstą ir dar „Heil Hitler", atsistojęs pagarbą 
atiduoda. Žinoma, vienas gatvėmis drąsiai vaikščioti 
negaliu, bet kartu su broliu galiu eiti pro pat žandarų 
nosį. _ , 

(Bus daugiau) 

mmm 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 

BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS 

Pabaltijo žmonių žiauriųjų 
trėmimų į Sibirą pradžią pami
nėti birželio 12 d. į Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salę 
susirinko būrys lietuvių, latvių 
ir estų. Trėmimų minėjimui 
šiais metais vadovavo lietuviai. 

Minėjimą JAV himnu pradėjo 
solistas Antanas Polikaitis, 
akompanauojant Pauliui Vitui. 
Maldą sukalbėjo kun. Aloyzas 
Volskis. Prasmingą įvado žodį 
tarė Antanas Mažeika, Jungti
nio Baltų komiteto pirmininkas. 
Lietuvos gen. garbės konsului 
Kalifornijoje Vyt. Čekanauskui 
išvykus į Lietuvą, kalbas pa
sakė estų konsulas Jack Trei-
man ir latvių bendruomenės vi
ceprezidentas dr. Ansis Blakis. 
Perskaityti Kalifornijos guber
natoriaus, Los Angeles miesto 
mero, senatorių ir Kongreso 
atstovų sveikinimai. 

Auris Jarašūna? 

Pagrindinis kalbėtojas buvo 
jaunosios kartos lietuvis Auris 
Jarašūnas. Prasminga jo kalba 
— nuoseklios ir realios mintys 
pagavo visų dėmesį. Jis įtaigojo 
persiorientuoti požiūryje į savo 
iš komunistinio valdymo išsi
laisvinusias tėvynes. Per trejus 
nepriklausomybės metus sunku 
pakeisti 50 metų trukusios ko
munistinės santvarkos siste
mas. Turime būti realistai ir 
turėti daugiau kantrybės savo 
nusivylimuose ir kritikoje. 
Pastebėjo, kad JAV, paskelbus 
nepriklausomybę, t ruko 12 
metų įsigaliojimui priimtosios 
Konstitucijos, o isvystvti 
Konstituciją paremtą teismų 
sistema truko net 25 metus. Jei 
ekonominė padėtis ir gyveni
mas Lietuvoje pagerės, didelė 
dalis lietuvių vis tiek liks gy
venti užsienyje. Mūsų meilė 
nesumažės. Mūsų buvimas va
karuose dabar ir ateityje turės 
didelės politinės ir ekonominės 
įtakos ir pagalbos Lietuvos gy
venimui. 

Po A. Jarašūno kalbos, buvo 
perskaityta ir dalyvių plojimu 
priimta rezoliucija, kuri buvo 

pasirašyta visų trijų Baltijos 
kraštų atstovų ir pasiųsta JAV 
prezidentui, vyriausybės na
riams, senatoriams, Kongreso 
atstovams ir spaudai. 

Meninę programą atliko lat
viai ir lietuviai. Minėjimas buvo 
baigtas sugiedojus visų trijų 
dalyvavusių tautų himnus. 

Po minėjimo visi buvo 
pakviesti vaišėms į žemutinę 
parapijos salę. 

Padėka priklauso minėjimą 
ruošusiam bendram Baltijos 
tautų komitetui, vadovaujant A. 
Mažeikai, talkinant Valdur 
Kaskla ir Gints Butkevics. įdė
jusiems daug darbo organizuo
jant šį įspūdingą ir gerai 
pavykusį minėjimą. Neįmano
ma išvardinti visų lietuvių 
talkininkų prisidėjusių prie 
minėjimo rengimo — jiems vi
siems priklauso padėka. Tačiau 
reikia pažymėti, kad prie salės 
durų visus maloniai sutiko su 
minėjimo programomis ir kita 
literatūra nuolatiniai šio tel
kinio pasišventėliai — kasinin
kai Irena ir Ramūnas Bužėnai. 

Minėjimą sklandžiai pravedė 
nuolatinė talkininkė Daiva 
Čekanauskaitė ir Vytautas Šeš
tokas. 

Vyt. Šeštokas 

JUBILIEJINĖ JAUNIMO 
ŠVENTĖ IR 

VAIZDAJUOSTĖ „MES 
DALNUOJAME" 

Š. m. birželio 5 d. Los Angeles 
„Spindulys" Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose iškilmingai 
šventė 45-tąją šokių ir dainų 
šventę. 

Jaunimui atžygiavus į salę. 
programa pradėta poeto B. 
Brazdžionio . .Spindul iui" 
parašyta daina „Šiandien mūsų 
šventė'' (muz. komp. B. Budriū-
no). LB Vakarų apygardos pirm. 
V. Gedgaudienė, neperseniau
siai pati šokusi Jaunimo šven
tėse, pasveikino šventės daly
vius ir svečius. Toliau sceną pe 
rėmė mažieji: A. Mikuckis pa
deklamavo Vytės Nemunėlio 
„Šimtą metų aš gyvensiu", muz. 
V. Ralio pianino klasės mokinu
kai: B. Pakuckaitė, A. Griciūtė. 
D. Mattytė. D. Varnaitė, D. 
Anelauskas, Sigita, Aleksas ir 
Inga Newsom, paskambino >• 
amžiui parinktus kūrinius. Jau
nimo choras sudainavo: „Tėviš
kėle, tėviškėle", „Ten kur 
Lietuva", kuri žodžiais ir tem
pu nelabai derinosi prie kitų 
dainų, „Dainuokime visada" ir 
užbaigė komp. G. Gudauskienės 
„Tėvynės maršu". 

Sukaktuvine proga, dabartinė 
„Spindulio" vadovė Danguolė 
Razutytė-Varnienė pagerbė il
gametę akompaniatorę, nuo pat 
šokių grupės įsikūrimo dienos 
dirbusią su jaunimu. Oną Ba

rauskienę, jai įteikdama simbo
linę gėlę — saulėgrąžą. 

Pagaliau atėjo momentas, ku
rio laukė visi — vaizdajuostės 
vaikams „Mes dainuojame" pri
statymas. Po trumpo Aloyzo 
Razučio, pagrindinio šio pro
jekto filmuotojo-redaktoriaus 
žodžio, pilna salė publikos turėjo 
progos pasidžiaugti įdomia vaiz
dajuoste, kuri technikos, foto
grafijos ir meniško apipavidali
nimo atžvilgiais, yra geriausia 
iš iki šiol matytų, lietuviškų 
vaizdajuosčių. Juostai pasibai
gus, iš kėdžių pakilusi publika 
ilgu plojimu pagerbė sumanyto
ją, teksto autorę ir režisierę 
Danguolę Razutytę-Varnienę ir 
vaizdajuostės projekto ben
dradarbius. Mažieji krykštavo 
džiaugsmu ir plojo ir plojo... 

Vaizdajuostė prasideda šei
mai, tėvui, motinai ir dviem 
vaikams, laiveliu plaukiant per 
Disneyland įdomybę „Pasaulis 
— mažas" (It's a Small Worldh 
Jiems besidžiaugiant įvairių 
tautų šokėjais ir dainininkais, 
danguje iškyla Lietuvos saulė. 
— nubraukusi debesėlius nuo 
savo lietuviško veidelio, gundo 
vaikučius su ja keliauti į 
tėviškėlę, į Lietuvą. Pasigiria — 
•,Pučia vėjas, neša laivą..." ir 
sapnų sparnais nuneša abu vai
kus į Lietuvą, kur prasideda 
linksmybės. Į jas įsijungia ma
žieji Los Angeles „spinduliukai" 
kostiumėliais aprėdyti ir... sap
nas tęsiasi. Čia — bitutė pilko
ji, aiškina iš kur medų nešioja, 
žvirblis klausinėja kaip aguonė
les sėja... Du gaideliai žirnius 
kulia, vištelės į malūną veža. 
paukšteliai kelia vestuves... 
Taip daina ir šokiais in
scenizuota 17 vaikiškų dainų. 

Nustebino A. Razučio sugebė 
jimas surasti tokią lietuvišką 
gamtą Kalifornijoje: puikus miš
kas, paparčiai, ant kalno vėjo 
malūnas sparnus besukąs, taip. 
kaip sodžiuje kadaise, — ežerė
lis, nendrės. Specialūs vaiz
diniai efektai, gal pirmą kartą 
taip meniškai panaudoti lietu
viškų vaizdajuosčių gamyboje, 
parodo rūkuose skęstančią pasa
kų pilį. saulėlydžio varsnomis 
supamą Lietuvos gamtą, aguo
nėlės dygimą, žydėjimą, į mišką 
skrendantį ..uodą" (net šakų 
neužkliūvant) ir daugiau lakios 
fantazijos vaizdų. Žiūrint vaiz
dajuostę, aiškiai matosi gabaus 
profesionalo Aloyzo Razučio ta
lentas, lietuvių tarpe mažai 
žinomas, bet gerai pažįstamas 
Kanados ir Amerikos filmų ir 
meno pasaulyje. 

A. Razutis Kanadoje 1972-77 
m. dėstė Evergreen kolegijoje, 
Vancouverio Meno mokykloje, 
Banff Meno centre dėstė video-
grafiją. filmavimą, holografiją. 
1978-87 m. profesoriavo Simon 
Fraser universitete, kur dėstė: 
filmų, spaudos — televizijos 
kritiką. Grįžęs į JAV, 1988 m. 
apdovanotas Los Angeles Filmų 
kritikų žymeniu už geriausią 
, , Independent /Experimental 
Film" „Amerika". 

KULTŪRINIŲ RENGINIŲ 
SAVAITGALIS ROMUVOJE 

Ii vid«o filmo „Mes dainuojame", kuri ruošia Los Angeles Spindulio ir Spinduliuku ansamblis, 
vad. Danguolės Varnienės Čia matome „pelėda" (Daina Žemaitytė) su ..pelėdžiukais" (iŠ kaires": 
Linutė Polikaitytė, Kristina Tarleton, Liana Bandžiulyte. Andrėja Dabsytė, Linas Šepikas 

Vokietijos LB įsigytas nekil
nojamas turtas Hiutenfelde pa
vadintas Romuvos sodyba. Čia 
yra Vasario 16-osios gimnazija, 
Vokietijos LB valdybos būstinė 
ir veiklos centras. Savaitgaliais 
vyksta įvairiausi renginiai, o 
kartais net keli iš karto. Taip 
buvo ir gegužės 7-8 d. 

Jau seniai Romuvos pilies salę 
savaitgaliui išsinuomavo, Euge
nijos Lucienės vadovaujamas, 
Moterų klubas Motinos dienos 
minėjimui. Šia proga buvo su
rengta ir trijų menininkų paro
da pilies posėdžių salėse. Savo 
kūrinius išstatė Ričardas Vai
nas. Meilė Veršelienė ir Jūratė 
Lemkienė. Parodą atidarė Anta
nas Šiugždinis, supažindinda
mas su minėtais menininkais. 

Tapytojas ir skulptorius Ri
čardas Vaina gimęs 1952 m. Pa
nevėžyje, ten baigė vidurinį 
mokslą. 1978 metais baigė 
teisės fakultetą Vilniaus uni
versitete. Nuo 1979 metų dirba 
menininku Marijampolės teat
re. Ligšiol turėjo tris parodas 
(1980,1984 ir 1986) Lietuvoj ir 
Lenkijoj. Spalio mėn. ruošiama 
paroda Vokietijoj. Parodoje buvo 
išstatytos nuspalvintos medžio 
skulptūros ir tapyba aliejumi. 

Meilė Veršelienė. gimusi 1951 
m. Vilniuje, vidurinį mokslą 
baigė Vabalninke ir po to 
studijavo ekonomiką Vilniaus 
universitete. 1980 m. persikėlė 
į Vokietiją ir 1988 m. pradėjo 
tapyti. Romuvoje ji jau antrą 
kartą rodo savo paveikslus, 
nutapytus mišria technika iš 
akrilio, aliejaus ir akvarelės. 
1992 m. menininkė turėjo savo 
kūriniu parodas Kaune ir Vil
niuje, o netrukus JOS paveikslai 
bus rodomi Marijampolėje. 

Trečioji, Jūratė Batūraitė-
Lemkienė, gimė 1948 m. pabė 
gėlių stovykloje Viurcburge. 
Vėliau su tėvais emigravo į 
Australiją ir po to persikėlė į 
Kanadą, kur baigė vidurinį 
mokslą, Pedagogikos institutą 
ir Aukštąją meno mokyklą To
ronte. 1978 m. su savo šeima ap
sigyveno Hiutenfelde. Nuo 1968 
m. turėjusi 10 savo kūrinių 
parodų ir, be to, dalyvavo 
daugelyje bendrų parodų. Čia 
išstatė mišrios technikos tušo ir 
akvarelės paveikslus bei ko-
lažus. 

Parodą aplankė daug žmonių, 
ne tik lietuviai, nes Romuvos 
pilies salėje Lampertheimo 
miestas tą patį vakarą surengė 
Schriesheim kamerinio orkestro 
koncertą, pavadintą „Slavų se
renada". Orkestro steigėjos ir 
dirigentės Ria Gunther-Suss 
diriguojami muzikai, žiūrovų 
perpildytoje salėje, grojo Richter. 
Vanhal, Farkas, Dvožako ir Ja-
načeko kūrinius. 

Sekmadienio šv. Mišių pa
mokslas buvo pr i ta ikytas 
Motinos dienai, o kadangi iš 
toliau atvažiavusieji nespėjo 
Mišiose dalyvauti, tai po pietų, 
Motinos dienos minėjimas pra
dėtas kun. Gedimino Tamošiū
no invokacija. Programą pra-

Puiki muz. V. Ralio aranžuota 
muzika, gražus, švelnus solistės 
V. Vilkienės sopranas, dar la
biau kėlė pasigėrėjimą vaizda
juoste. Vilija (Jieva Mulokaitė) 
ir Linas (Aleksas Newsom) pa
grindiniai veikėjai — geri: Vili
ja, kaip visos vyresnės sesutės 
ir realiam gyvenime, rimtesnė, 
pamokyt broliuką pasišovusi, gi 
Linas —judrus nenuorama, na
tūralus, patrauklus berniukas. 

Visi, savo žiniomis ir darbu 
(dauguma — profesionalai, jų 
tarpe keli amerikiečiai, paauko
ję savo laiką projektui) prisidėję 
prie juostos gaminimo, surašyti 
vaizdajuostėje, nepamirštant 
mažųjų artistų. įrašyti ir auko
tojai parėmę projektą. 

Jubiliejinė šventė užbaigta 
tautiniais šokiais parapijos 
kieme. 

Valerija Baltušienė 

vedė Moterų klubo valdybos 
narė Ona Šiugždinienė. Vy
riausiai motinai salėje, buvusiai 
gimnazijos mokytojai Hertai 
Motgabienei, į te ikta gėlių 
puokštė. Paskaitą apie motinas 
skaitė Lietuvos ambasadoriaus 
Bonoje žmona Nijolė Namavi-
čienė, gražiai pavaizduodama 
motinos rūpesčius, vargus ir 
nuopelnus istorijoj, ypač artimoj 
Lietuvos istorijoj, sunkiaisiais 
sovietiniais metais ir dabar. 

Meninę programėlę motinoms 
atliko Vasario 16-osios gimna
zijos kanklininkai, vadovaujami 
Rūtos Nemunienės, ir Romuvos 
apylinkės lietuviškų šeimų at
žalynas, dainuodamas, dekla
muodamas ir grodamas muzikos 
instrumentais. 

Po minėjimo Moterų klubas 
iki vėlyvo vakaro susirinkusius 
vaišino dešrelėmis, mėsos keps
niais, įvairiausiais gėrimais ir 
kava su pyragais. Pora valandų 
prieš vidurnaktį ne tik Romu
vos sodyba, bet visas miestelis 
nuskambėjo gražiausiom lietu
viškom dainom. 

Prie visų šių renginių prisidėjo 
dar vienas: Labdaros draugijos 
metinis susirinkimas. Valandą 
prieš minėjimą susirinko drau
gijos nariai, išklausė valdybos 
narių pranešimus apie teikiamą 
paramą besimokančiam jauni
mui ir išrinko naują valdybą: 
Pirmininkas — Arminas Lipšys, 
vicepirmininkė — Ona Šiugždi
nienė, iždininkas — Jonas Vit
kus, buhalteris — Kazimieras 
Bendoraitis ir sekretorė — 
Bronė Lipšienė. Iš valdybos išėjo 
ilgametis jos narys ir vienas iš 
draugijos steigėjų — dr. Jonas 
Norkaitis. 

A.Š. 

A.A. FAU8TIN0S MACKEVIČIENĖS 
ATMINIMUI, 

per jos vyrą prof. Mečt Mackevičių, „Saulutė", Lietuvos 
našlaičių globos būrelis, gavo $1,270 paremti Lietuvoje 
vargstančius vaikus. „Saulutė" dėkoja aukojusiems ir nuo
širdžiai užjaučia Faustinos Mackevičienės artimuosius. 

Našlaičiams aukojo: A. V. Domanskis, G. V. Musonis, 
St. Jokubauskas, E. Repšienė, J. Jakševičienė, V. J. Briedis, 
D. Anysas, R. V. Kučas, A. A. Griniai, V. A. Marchertas, B. 
G. Biskis, N. L. Maskaliūnas, K. Indreikienė, A. V. šaulys, 
P. J. Pakalka, S. A. Kikilas G. Stakienė, V. Janulaitis, I. J. 
Makstutis, E. S. Briedis, E. A. Karalilūnas, R. V. Mastis, J. 
R. Mozoliauskas, E. Gaikienė, V. Pavilčius, B. V. Bildušas, 
A. B. Bochenek, J. B. Bulota, A. V. Rauckinas, I. J. Smals
tys, A. A. Šležas, S. J. Užupiai. B. Skorupskas, V. Dailidka, 
R. Skorubskas, P. J. Starkus, A. Cibavičius, E. Vilkas, A. 
Griškus, I. D. Tijūnėlis, A Prunskienė, O. A. Narbutas ir aš
tuonios anoniminės aukos. 
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VISOS VIETOS Į DAINŲ ŠVENTĘ IŠPARDUOTOS! 
DĖKOJAME GAUSIEMS KUENTAMS IR PRIMENAME, 
KAD TIE, KURIE UŽSISAKĖ Į DAINŲ ŠVENTĖS RENGI
NIUS BILIETUS JUOS ATSIIMTŲ MŪSŲ RAŠTINĖJE VIL
NIUJE IKI PIETŲ UEPOS 6 D. RAŠTINĖ DIRBS 4 LIEPOS 
IKI 2 VAL. P.P., 5 UEPOS BUS UŽDARYTA. 

RUGPJŪČIO 10 IKI 22 — Yra ribotas skaičius vietų šioj* ekskur
sinėj* kelionėje po Uotuvą. šis turas taip pat pratęsiamas dar 
penkioms dienoms Į Latviją Ir Estiją. 

PRIMENAME, kad organizuojam* k*llon*s pagal kliento pagei
davimus su pilnu turistiniu aptarnavimu. 

KVIEČIAME KELIAUTI SU MUMIS Į VOKIETIJĄ... LAN
KYSIME PASAULYJE PAGARSĖJUSIAS KALĖDINES 
MUGES PENKIUOSE MIESTUOSE... KEUONĖ GRUO
DŽIO 2 IK113... BUS DAUGIAU INFORMACIJŲ VĖUAU. 
TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

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

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus rastinė — jūsų paslaugoms' 

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

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

1994 m. balandžio mėn. 12-25 
dienomis Pietų Ameriką ofi
cialiai vizitavo Lietuvos užsie
nio re ikalų ministras dr. Povi
las Gylys. Jis aplankė Venezue-
lą, BraziUją, Urugvajų ir Argen
tiną. Kelionėje ministrą lydėjo 
Lietuvos URM Amerikos Salių 
skyriaus vedėjas dr. Stasys Sa
kalauskas, o nuo Caracas dėle 
gacijon įsijungė Lietuvos nepa
prastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Venezueloje ir specia
lių misijų ambasadorius Lotynų 
Amerikoje ir Karibų srityje, dr. 
Vytautas Antanas Dambrava. 

Misija buvo istorinė, nes Lie
tuvos užsienio reikalų ministras 
Pietų Ameriką lankė pirmą kar
tą. Jos svarbą akcentavo spau
da, radijas ir televizija. 

V E N E Z U E L A 
Svečius tarptautiniame Simo

no Bolivaro aerouoste sutiko 
oficialus vyriausybės atstovas 
ambasadorius Jorge D*Angelo 
Bruno ir URM ceremonialo di
rektorius Felipe Pereira, o taip 
pat ambasadorius dr. Vytautas 
A. Dambrava, Bendruomenės 
veteranas inž. Bronius Deveikis 
ir kiti . 

Po įžanginių pasitarimų su 
Lietuvos ambasadorium, vizitas 
prasidėjo balandžio mėn. 13 d. 
pusryčiais, kuriuos ministrui 
pagerbti suruošė JAV ambasa
dorius Jefferey Davidow. Be ki
tų, dalyvavo angliškai kalbą 
Brazilijos ir Gvatemalos amba
sadoriai. Amb. Davidow pabrėžė 
Venezuelos ir žemyno svarbą. 
JAV kaskart stipriau orientuo
ja savo ekonomine-komercinę 
politiką į Venezuelą ir Lotynų 
Ameriką, turinčias daug natū
raliu žemės turtų ir plačias 
rinkas ki tų salių eksportui. Jo 
nuomone, Lietuvos nusistaty
mas plėsti ryšius šiame žemyne 
yra te is ingas. 

Ba igus rytmečio pokalbius, 
ministras Gylys skubėjo į vals
tybės Panteoną, kur, talkina
mas ambasadoriaus Dambra 
vos, padėjo Lietuvos vainiką su 
trispalviu kaspinu prie Ameri
kos išlaisvintojo Simono Boliva
ro sarkofago. Prezidentinė gar
bės sargyba ginklu ir trimitais 
pagerbė išlaisvintoją ir Lietuvą. 
Perskaičius protokolo tekstą, 
ministras Gylys ir delegacija 
iškilmingąjį aktą įamžino para
šais dignatarų knygoje. 

Iš Panteono ministras vyko į 
Lietuvos ambasadą, o vidudienį 
ministro laukė sesiją palikęs 
Kongreso pirmininkas dr. Edu
ardo Gomez Tamayo ir nuošir
di Lietuvos reikalų gynėja, 
Senato užsienio reikalų komisi
jos pirmininkė Haydee Castillo 
de Lopez. 

Iš t en — į gubernatūrą, kur iš
ki lmingame akte ministras Gy
lys buvo Caracas gubernato
riaus Asdrubal Aguiar apdova
notas Francisco Fajardo pirmos 
klasės ordinu. Garbingas Lietu
vos svečias buvo pirmasis šios 
garbės sulaukęs svetimo krašto 
užsienio reikalų ministras. 

Po iškilmių ministras su gu
bernatorium vyko pietums į Lie
tuvos ambasadoriaus rezidenci
ją. Svečių tarpe buvo buvęs 
Venezuelos prezidentas, buv. 
K r i k š č i o n i ų demokratų 
i n t e r n a c i o n a l o generalinis 
s e k r e t o r i u s ir nuolatinis 
senatorius dr. Luis Herrera 
Campins, Valstybės stipendijų 
fondo pirmininkas Leopoldo 
Lopez Gil, URM prezidentinės 
u ž s i e n i o r e i k a l ų komisijos 
generalinis direktorius Jorge 
D'Angelo, URM Europos direk
torato vedėjas ambasadorius 
Antonio Rodriguez Iturbe, Aust
rijos, Danijos, Lenkijos, Olandi
jos, Egipto ir Saudi Arabijos am
basadoriai, Kolumbuos lietuviai 
inž. Alg is ir Vytautas Didžiu
liai, gubernatūros, o taip pat 
Lietuvių bendruomenės atsto
vai ir e i lė kitų. 

Balandžio keturioliktoji buvo 

skirta posėdžiams Venezuelos 
Užsienio reikalų ministerijoje. 
Ministras dr. Miguel Angel Bu-
relli Rivas sveikinimo žodyje 
išreiškė susižavėjimą istorine, 
didinga ir kovinga lietuvių tau
ta — pavyzdžiu Venezuelai ir 
pasauliui, kaip reikia ginti 
krašto garbę ir nepriklausomy
bę. Ministras Gylys dėkojo Ve
nezuelos kancleriui už jo asme
niškas pastangas padėti Lietu
vai jos priespaudos metais. 

Posėdyje, kuriame dalyvavo 
tarpt, politikos, Europos ekono-
minių-prekybinių ryšių ir kul
tūros direktoratų valdovybė bei 
orimulsijos programos direkto
rius, pritarta tolimesniam kul-
tūrinės-švietimo programos plė
timui, pasiunčiant iš Lietuvos 
instruktorius techninėms kole
gijoms; tartasi dėl investicijų 
skatinimo ir apsaugos sutarties 
pasirašymo; plačiai kalbėta apie 
dvišalį bendradarbiavimą ener
getikos srityje, ypač dėl orimul
sijos žaliavų naudojimo šilumi
nei energijai ir jos galimam eks
portui į Lietuvos kaimynines 
valstybes; aptartos asfalto 
rinkos galimybės ir komercinės 
žvejybos ,joint venture" pro
jektas; pareikšta padėka už kul
tūros darbuotojų atsiuntimą iš 
Lietuvos. 

Pasitarimams pasibaigus, pa
sirašyta bevizinio įvažiavimo 
sutartis. Pagal ją, „iš Lietuvos 
Respublikos piliečių, turinčių 
diplomatinį ar tarnybinį pasą, 
nebus reikalaujama vizos įva
žiuoti, vykti tranzitu, būti ar 
išvažiuoti iš kitos valstybės 
teritorijos". Diplomatinės ir 
konsulinės tarnybos nariai, jų 
šeimos bei tėvai galės būti pri
imančios šalies teritorijoje visą 
tarnybinės misijos laiką. Kitas 
susitarimas liečia Lietuves ir 
Venezuelos piliečių įvažiavimą 
be vizos 90 dienų laikotarpiui su 
turistinėmis kortelėmis. 

Vakare ministras Burelli Ri
vas svečiui suruošė iškilmingą 
vakarienę. 

Balandžio mėn. 15 d. minist
ras buvo pakviestas pusryčiams 
valstybinės naftos bendrovės 
LAGOVEN prezidento Juliaus 
Trinkūno ir direktorių tarybos. 
Aptartos tolimesnio bendradar
biavimo galimybės naftos žalia
vų tiekimo ir orimulsijos naudo
jimo srityse. 

Po to URM buvo sušaukta 
spaudos konferencija, kurioje 
dalyvavo keliolikos dienraščių 
bei tarptautinių žinių agentūrų 
atstovai, radijas ir televizija. 

Galiausiai, ministras dr. Gy
lys Karininkų ramovėje suren
gė pagerbimą Venezuelos užsie
nio reikalų ministrui. Dalyvavo 
125 svečiai: 57 akredituoti dip
lomatinių misijų šefai, tarpe jų 
— dipl. korpuso dekanas nunci
jus Oriano Quilici, visi Europos 
kraštų ambasadoriai, JAV, Ka
nados, Australijos ir net tokių 
politiniai „egzotiškų" valstybių 
ambasadoriai, kaip Kinija, Ira
nas, Libija, Irakas ar Kuba. 

Ankstyvas vakaras buvo pra
leistas pas Niną ir inž. Bronių 
Deveikius, pas kuriuos garbin
gieji svečiai buvo apgyvendinti. 
Viešnagės metu, Ona Nelsaitė ir 
vyras dr. Victorino Marųuez 
suruošė pietus, o Beatriče 
Mikalauskaitė Dominguez — 
vakarienę, sutelkdami nemažą 

Lietuvos ministras P. Gylys (kairėje) Venezuelos valstybės Panteone prie 
Simono Bolivaro sarkofago. Dešinėje: amb. dr. Vytautas Dambrava ir Užsienio 
reik. ministerijos Amerikos šalių skyriaus ved. dr. Stasys Sakalauskas. 

būrį Venezuelos lietuvių. Mi
nistras Gylys ir dr. Sakalauskas 
gyrė lietuvių politinį brandumą 
ir tautinį susipratimą bei pavyz
dingą tarpusavio sugyvenimą. 

Venezuelos spauda šį įvykį at
žymėjo, paskelbdama virš 50 ži
nių, reportažų ir straipsnių bei 
dar daugiau fotografijų. Tai aki
vaizdžiai rodo, kokį neįprastą 
dėmesį spauda, radijas ir televi
zija skyrė šiam istoriniam vizi
tui, davusiam konkrečių rezul
tatų. 

Brazilija 
Keliautojai Sao Paulo pasiekė 

balandžio šešioliktos popietę, o 
aerouoste laukė Lietuvos garbės 
generalinis konsulas Vincentas 
Tūbelis, Bendruomenės pirmi
ninkė Vera Tatarūnienė, Lietu
vos sąjungos pirmininkas Algi
mantas Saldys ir verslininkas 
Jonas Valavičius. 

Po kelių valandų ministro Gy
lio ir jo palydos laukė gražus pri
ėmimas Lietuvių sąjungos na
muose. Dalyvavo apie 80 Sao 
Paulo lietuvių, išklausiusių są
jungos pirmininko Saldžio, mi
nistro Povilo Gylio ir ambasado
riaus Dambravos žodžių. Minist
ras atsakė į visą eilę klausimų 
ir pastabų, kurių svarbiausias 
lietė galimai skubesnį pilietybės 
atstatymą Brazilijoje gyvenan
tiems Lietuvos piliečiams ir jos 
suteikimą vaikams. 

Sekmadienio rytą Lietuvos de
legacija dalyvavo lietuviškose 
pamaldose, kurias laikė Tėvas 
salezietis Petras Rukšys, reda
guojąs „Mūsų Lietuvą" ir vedąs 
korespondencinio lietuvių kal
bos mokymo programą. Pamal
dose organizuotai dalyvavo tau
tiniais rūbais pasipuošęs jauni
mas ir skautai. Po mišių minist
ras Gylys padėjo vainiką prie 
Lietuvos laisvės paminklo ir 
aplankė kapines, kur yra palai
doti jo giminės. Vėliau pravažia
vo lietuvių apgyvendintą Villa 
Zelina; ten yra trys Lietuvių są
jungos administruojami mokyk
lų pastatai, vyriausybės nupirk
ti anais nepriklausomybės lai
kais. Viename jų yra įsikūrusi 
Lietuvių sąjunga, kiti yra nuo
mojami. 

Po pietų ministras vyko į Vin
co Kudirkos gatvę — garbės gen. 
konsulo namus ir ten ilgesnį 
laiką aptarė konsulinius reika
lus. Po to ministro ir sukviestų 
svečių laukė vakarienė. Pirma
dienio rytą ministras ir delega
cijos nariai buvo Sao Paulo gu
bernatoriaus vardu priimti jo 
patarėjo tarptautiniams reika
lams, prof. Luiz Gonzaga de 
Mello Belluzzo. 

Balandžio mėn. 18-os popietę 

• 

Giedrys sukvietė kelis asmenis 
aptarti Lietuvos turto atgavimo 
galimybes. Ta proga ministras 
davė tėvo Giedrio vadovaujamai 
lietuvių radijo valandėlei pa
sikalbėjimą. Iš ten buvo vyks
tama į Lietuvių centrą, kur 
energinga Bendruomenės pir
mininkė Lida Petrauskas de 
Oliveira suruošė šaunią vaka
rienę fasado), o jaunimas pasi
rodė su puikiai atliktais tau
tiniais šokiais. Ministras džiau
gėsi gyva lietuviška dvasia ir 
noriai dainavo ilgą laiką neti
lusias lietuvių liaudies dainas. 

Šeštadienio (TV.23) rytą mi
nistras Lietuvos vardu padėjo 
vainiką prie laisvės kovų vado 
gen. Artigas paminklo. Iškilmė
se dalyvavo garbės sargyba, 
URM ceremonialo pareigūnai ir 

delegaciją Brazilijos sostinėje gan didelis lietuvių būrys. Prieš 
iškilmingai sutiko valstybės išvykstant, URM suruošė mi-

DRAUGAS, šeštadienis, 1994 m. birželio mėn. 25 d. 

Caracas, Vemsualoa tortinėje, priėmimas pu Lietuvos ambasadorių Ii kai 
rėa: buv. VCMXU«IOS prezidentas dr. Louis Herrera Campins. Caracas guber
natorius Asdrubal Aąuiar ir ambasadorius dr Vytautas A. Dambrava 

protokolo ir ceremonialo vado
vybė. Visur buvo pabrėžiamas 
valstybinis vizito charakteris: 
atspausdinta portugalų ir anglų 
kalbomis detali vizito progra
ma, mašinos papuoštos Lietuvos 
trispalvėmis, prie URM rūmų 
plevėsavo aukštai ant stiebo 
iškeltos didelės Brazilijos ir 
Lietuvos vėliavos, patiestas il
gas raudonas kilimas, špaleriais 
išsirikiavusi garbės sargyba. 

Pirmieji vizitai buvo padaryti 
Kongreso atstovų rūmų pirmi
ninkui deputatui Inocencio Oli
veira ir Federalinio Senato pir
mininkui Humberto Lucena. Po 
to, svečias buvo pakviestas į At
stovų rūmų sesiją, kuri, atvykus 
ministrui, buvo nutraukta, kad 
oficialiai pasveikinti garbingąjį 
svečią, pabrėžiant vizito svarbą 
ir iškeliant lietuvių tautos is
torinį didingumą bei jos ryž
tingą nepriklausomybės kovą ir 
demokratijos laimėjimus. 

Vidudienį ministras Gylys su
sitiko su BraziUjos ambasado
rium Celso L. N. Amorim. Pa
sitarimuose dalyvavo ir ar
timiausi ministro bendradar
biai. Buvo koncentruojamasi į 
kultūrą, švietimą, ekonominių 
ryšių plėtimą ir prekybą. Sutar
ta pasikeisti prekybos delegaci
jomis konkretiems projektams 
aptarti. Brazilija sutiko duoti 
stipendijas lietuviams studijuoti 
Brazilijos diplomatinėje mokyk
loje. 

Pirmą valandą Itamaraty 
URM rūmuose vyko iškilmingi 
pietūs, kuriuose dalyvavo 24 
parinkti asmenys. Brazilijos už
sienio reikalų ministras Amo
rim dėkojo dr. Gyliui už šį vizi
tą, keldamas tostą už ministrą, 
už Lietuvą ir už kaskart plates
nį ir glaudesnį abiejų draugiškų 
šalių bendradarbiavimą. 

Po pietų ministras Gylys pa
darė vizitą Pramonės, prekybos 
ir turizmo ministrui ir Aukš
čiausio federalinio teismo pir
mininkui Luiz Octavio Pires e 
Alguquerque Gallotti. Susitiki
muose dalyvavo delegacijon 
įjungtas Lietuvos garbės gen. 
konsulas V. Tūbelis. 

Balandžio mėn. 20 d. delegaci
ja išskrido į Rio de Janeiro, kur 
P. Gylys turėjo progos aplanky
ti neseniai operuotą advokatą 
Antaną Gaulią ir jo šeimą. 
Sveikstantis ligonis svečiams 
parodė savo atliktus darbus, o 
jų tikslas — supažindinti Brazi
liją su Lietuvos istorija ir kul
tūra. 

Urugvajus 

Ankstyvas balandžio 22 d. 
skrydis į Montevideo vėlavo 
penkias su puse valandas, todėl 
Urugvajaus URM planuotoji 
darbo programa turėjo būti pa
keista iš pagrindų. 

Iš Victoria viešbučio skubiai 
buvo vykstama j Kongresą su
sitikti su Senato tarptautinių 
ryšių komisijos pirmininku Ai
varo Alonso, po to parodytas is
torinis Kongreso pastatas ir im
ponuojanti biblioteka, vėliau — 
susitikimas su Urugvajaus už
sienio reikalų ministro pareigas 
einančiu dr. Jose M. Garnio. 

Vakare ministras vyko į para
piją, kur lietuvių nepaprastai 
mėgiamas tėvas jėzuitas Jonas 

nistrui ir delegacijos nariams 
atsisveikinimo pietus. 

Argentina 
Buenos Aires ministrą ir dele

gacijos narius sutiko ceremonia-
lo ir protokolo vadovybė, 
pasveikinusi svečius ir moto
ciklų palyda nuvežusi į Alvear 
Palace viešbutį. Aerouoste 
sutiko ir lietuvių organizacijų 
atstovai: Julius Mičiudas ir 
Juozas Brazaitis. Buenos Aires 
buvo vienintelė vieta, kur dele
gacijos nariai, išskyrus mi
nistrą, turėjo patys mokėti už 
brangų viešbutį. Tokia yra Ar
gentinos tvarka. 

Vakare svečiai dalyvavo Ar
gentinos lietuvių organizacijų ir 
spaudos tarybos (t.y., Bendruo
menės) surengtame priėmime. 
Prieš tai ministras aplankė tėvo 
marijono Augustino Steigvilo 
vadovaujamą lietuvių parapijos 
bažnyčią. Oficialioje dalyje 
svečius sveikino garbės kon
sulas Algimantas Rastauskas, 
ALOS pirmininkas Julius Mi
čiudas ir Lietuvos informacijos 
biuro direktorius Arturas Mi
čiudas. Po to kalbėjo ministras 

dr. Povilas Gylys. Si dalis buvo 
baigta Lietuvių centro ir lietu
vių susivienijimo tautinių šokių 
grupių pasirodymais. 

Sekančią dieną ministras Gy
lys ir delegacijos nariai aplankė 
Lietuvių susivienijimą, Lietu
vių centrą, Informacijos biurą ir 
dalyvavo pietuose pas buv. Bu
enos Aires provincijos senatorių 
Ivoškų. 

Pirmadieni, balandžio 25 d. 
ministras ir delegacijos nariai 
vyko į Argentinos tarptautinių 
ryšių tarybos (CARI) „darbo" 
pusryčius, kur ministrui buvo 
suteiktas garbės nario diplo
mas. Savo kalboje apie Lietuvos 
užsienio politikos prioritetus, 
ministras efektyviai nušvietė 
Lietuvos užsienio politikos prin
cipus, santykius su Baltijos 
valstybėmis, Skandinavijos 
kraštais ir Rusijos federacija. 
Palietė mažumų problemą, nag
rinėjo ateities perspektyvas, 
atsakė į eilę klausimų. Ta pro
ga ministras davė Argentinos 
Cablevision pasikalbėjimą, ku
ris dalimis buvo perduotas per 
Burenos Aires televiziją. San 
Marin rūmuose vyko dar du su
sitikimai: su Rytų Europos di
rektorium ministru Vicente Es-
peche Gil ir su Tarptautinės ko
operacijos viceministru dr. Car-
los Eduardo Zaballa. 

Iškilmingame akte ministras 
padėjo vainiką prie Jose de San ' 
Martin paminklo, o iš ten vyko 
pas valstybės kanclerį Guido de 
Telia pasitarimams, kuriuose 
dalyvavo Užsienio reikalų ir Lo
tynų Amerikos reikalų įgaliota
sis ministras Fernando Petrel-
la, tarptautinės politikos vice
ministras Regelio Pfirter ir Vi
durinės bei Rytų Europos direk
torius, įgaliotasis ministras Vi
cente Espeche Gil. 

Užsienio reikalų ministras 
Guido de Telia didžiavosi Lietu
vos rezistencija, vieningomis 

tautos pastangomis tiekti i 
klausomybės, protinga iriritnio 
politika, ko pasėkoje Lietuva 
nebeturinti svetimos kariuome
nės savo teritorijoje. Argentina 
užtikrino galinti priimti eksper
tus įvairiam apmokymui, pa
brėžė būtinybę pasikeisti preky
bos delegacijomis, bendradar
biavimo kultūros ir švietimo i 
tyse svarbą. Plačiai 
žvejybos klausimas. 

Po pokalbių visi rinkosi į su
tarčių salę, kur Lietuva ir Ar
gentina pasirašė bendrą dekla
raciją dėl bendradarbiavimo 
moksle, kultūroje ir technologi
joje. Ir čia ministras Guido de 
Telia negailėjo pripažinimo 
žodžių lietuvių tautai. 

Po to vyko formalūs pietūs, 
kuriuos suruošė Argentinos už
sienio reikalų ministras de 
Guido de Talla Lietuvos užsie
nio reikalų ministrui pagerbti. 
Pasikeista tostais už abi valsty
bes ir jų glaudų bendradarbiavi
mą. Pietuose dalyvavo Lietuvos 
garbės konsulas Algimantas 
Rastauskas. 

Vėlų vakarą ministras Gylys 
ir dr. Sakalauskas išskubėjo į 
Miami ir Washingtoną pasima-
tymams Valstybės departamen
te. New Yorke ministras daly
vavo Lietuvos misijos prie 
Jungtinių tautų bei Lietuvos ge
neralinio konsulato patalpų iš
kilmingame atidaryme. 

Aerodrome su ministru atsi
sveikino ir ambasadorius Vy
tautas Dabrava, kuris laukė 
lėktuvo skrydžiui į Caracas. 

Vizitas Pietų Amerikoje bai
gėsi. Visais atžvilgiais jis buvo 
sėmingas. Sustiprintos Lietuvos 
diplomatinės bazes Lotynų 
Amerikoje, labiau apjungti 
Tėvynėje ir išeivijoje gyvenan
tieji lietuviai. Atliktas svarbus 
darbas naujai beatsikuriančiai 
Lietuvai. 

Baltipress informacija 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7 3 1 1 Doug las Circ le , La P a i m a . C A 9 0 6 2 3 
• te l . (714) 5 2 1 - 8 6 9 4 • fax (714) F 2 1 - 1 2 1 0 

PLEČIASI „VĖTRŲ AINIAI" 
- ČIKAGIEČIŲ BENDRA 

ĮMONĖ LIETUVOJE 
pastatus, 
remontuo 

rama žemės ūkiui Lietuvoje 
greičiausiai pradės veikti 1995 
pavasarį. Ši programa jau vei
kia Latvijoje, nes ten buvo 
stabilesnis žemės ūkis. 

Žmonių gyvenimo lygis 

Didėja sk i r tumas a t lygi 
nimuose tarp tų. kurie dirba pri
vačiame sektoriuje, ir tų, kurie 
priklauso nuo vyriausybės lėšų. 
Specialistai ir prityrę amatinin
kai/meistrai privačiose įmonėse 
gauna palyginti gerus atlygini
mus — 500 dol. '2000 litų) nėra 
labai reta alga. Pensininkams. 

Pavasarį apsilankiau uždaros 
akcinės bendrovės ,,Vėtrų 
Ainiai" gamykloje Radviliškio 
rajone, Butėnų kaime. Tai su . „ 
Čikagos lietuvių IPSA Interna- kainuotų dar 30.000 dol. Naudo- jamos yra palyginti mažos, yra 
tional bendrove įsteigta bendra jant Vakaruose gamintą naują blogai. Alga gali būti tik 50 dol 

jrangą ir tur int 
kuriuos reikia tik 
t i . kad a t i t ik tų higienos valstybinių gamyklų darbinin-
reikalavimus. Skerdvkla kams ir mokytojams, kurių pa-

jmonė, į kurią IPSA įnešė 50c/r 
kapitalo. IPSA vadovas yra Rai
mundas Slėnys, (708) 599-2000. 

Apsilankymo tikslas buvo 
susipažinti su šiuo, Amerikos 
lietuvių finansuojamu, projektu 
ir taip pat panaudoti žinias, 
steigiant panašią gamyklą kitur 
Lietuvoje. ,, Vėtrų Ainių" 
gamyklos vadovas Algis Česas 
ir kiti aprodė savo gamyklą ir 
sutiko pa ta r t i , s te igiant 
gamyklą kitur. Bendrovė dirba 
apie dvejus metus ir yra įsis
teigusi dviejų aukštų pastate, iš 
viso apie 200 kv.m (2,000 kv. 
pėdų) ploto. Naudoja įvairios 
gamybos įrangą — šaldytuvą, 
mėsmalę, kuter į , dešroms 
kimštuvą, rūkyklą, su kuria 
gamina šalto ir karšto rūkymo 
dešras, kumpį, karbonadą ir 
kitus mėsos produktus. Dirba 
10 žmonių; visi yra baigę žemes 
ūkio technikumus. Iš jų trys 
moterys ir du vyrai dirba 
gamykloje. Kiti penki dalyviai 
yra: direktorius, ekonomistas-
kasininkas ir asmenys, atsa
kingi už prekybą ir transportą. 

Bendrovė perdirba 40 bekonų 
kas mėnesį; iš to būna 3 tonos 
rūkytos mėsos ir kitų gaminių. 
Už kiaulieną moka 4 litus už kg 
gyvo svorio, o už jautieną moka 
2,5 litų už kg. Gyvulių tiekė
jams atsilygina skubiai po 2-3 
dienų ir jie patenkinti rašosi į 
eilę. Patys skerdžia 80^ gyvulių 
kitose, bendrose patalpose, mė
sa atveža ir sukabina gamyklos 
šaldytuve. Iš 100 kg gyvo svorio 
jie išgauna 74 kg skerdienos ir 
priedo inkstų, kepenų, galvų ir 
kitos mėsos. Didelės mėsos 
bendrovės gauna tik 60 kg iš 
viso, nes daug „nubyra". 

Šalto rūkymo dešros kg par
duoda už 13 litų. karšto rūkymo 
dešros kg už 11 litų. rūkyto kar
bonado kg už 18 litų, rūkytu 
lašinių kg už 10 litų. Produktai 
yra visiškai natūralūs, kaimiš
ki. Gamybą parduoda vietoje ir 
per parduotuves; tur i savo 
parduotuvę Šeduvoje. 

Bendrovės partneriai Ameri 
koje gauna gaminių užsakymus 
giminėms Lietuvoje, bet 
didžiuma gamybos parduodama 
pačios bendrovės. Už rūkytus 
mėsos gaminius nereikia mokė
ti pridėtinės vertės mokesčio, 
bet už virtus reikia. Gaminiai 
turi paklausą ir bendrovė yra 
pelninga; pelną deda į plėtimą
si. Planuoja plėsti rūkyklą ir gal 
įsigyti vakuminį įpakavimą. 
kad galėtų daugiau gaminti ir 
gamyba ilgiau laikytųsi. 

Plečiant šios bendrovės ir kita 
veiklą Lietuvoje, IPSA Interna
tional planuoja ieškoti daugiau 
investitorių, kurie įneštų po 
2,000 dol. arba didesnes sumas. 

Konsultacijos dėl mėsos 
perdirbimo gamyklos 

Besirūpindamas mėsos ga 
myklos Marijampolėje steigimu 
ir įrangos paieška, AgroBalt 
žemės ūkio metinėje mugėje 
susipažinau su mėsos tech-

. nologe konsultante dr. Jad 
vyga Laukyte (Vilniuje te
lefonas 63 52 64) ir gamyklų 
statybininku Česlovu Kel-
bausku. Pagal jų projektą 
mėsos perdirbimo gamykla su 
500 kg per dieną našumu 
kainuotų apie 50,000 dol. 
naudojant Rusijoje gamintą 

įrangą, gamykla kainuotų apie (200 litų) per mėnesį. Jų pir-
100,000 dol. Per J. Laukytės kimo galią dar labiau sumen-
paslaugas taip pat apsilankiau kino pridėtinės vertės mokesčio 
Lietuvos respublikos Mėsos įvedimas. Dažnas išsilaiko, dirb-
perdirbėjų sąjungos mokymo damas du darbus. Labai daug 
centre Kaune. Lampėdžių g. 17, miestiečių turi kolektyvinius 
tel 250 218. Šis centras turi sodus, kuriuos intensyviai dir-
mažą gamyklą ir joje ruošia ba, nes yra jiems pagrindiniai 
kelių savaičių apmokymo kur- daržovių ir vaisių šaltiniai, 
sus būsimiems gamyklų dar- Todėl pavasarį, sodybų metu 
buotojams. Taip pat susipažinau i.štuštėja teatrai, 
su gan išsamiais mėsai perdirbti 
gamyklos verslo planais Verslininkų problemos 
(business plansi, paruoštais 
Lietuvos Žemės ūkio akade- Vienas nemažos investicinės 
mijos Inovacinio centro. bendrovės vadovas susumavo 

SAS BALTIJOS 
VERSLININKŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

Birželio 9 d. Doubletree Hotel, 
Los Angeles, Scandinavia Air
lines System (SAS) su LB Eko
nominių reikalų taryba, Latvių 
bendruomene Kalifornijoje ir 
teisininku William Acromite 
suruošė antrą Pabaltijo versli
ninkų pobūvį. Renginyje daly
vavo 115 bendrovių atstovų ir 
suinteresuotų asmenų, daugelis 
buvo amerikiečiai. Tai pakar
totinai parodė didelį susido
mėjimą verslu ir prekyba Balti
jos kraštuose. Kalbas pasakė 
Danijos, Norvegijos ir Švedijos 
konsulai, buvęs Latvijos kon
sulas, organizatoriai ir versli
ninkai. Daugumas dalyvių pri
sirašė prie steigiamos Baltic-
American Chamber of Com-
merce organizacijos, kurios 
tikslas bus sudaryti susipaži
nimo ir bendravimo galimybes, 
organizuoti pobūvius ir pašne
kesius, paruošti duomenų bazę 
•*• išleisti informacinį leidinį. 
Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis į SAS atstovę Annette 
Haraldsted (310; 615-2750, arba 
LB ERT pirmininką Antaną 
Dambriūną 010) 859-9668. 

E d m u n d a s Kul ikauskas 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

3 2 0 8 «/t 
T o l — ( 7 0 0 ) 4 2 4 - 6 8 5 4 

( 3 1 2 ) 8 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S . 
( V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 

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

3 t 2-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DĖMESIO! 
Čikagos ir apyl. namų savininkai! 

Atiteku vidaus ir išorės remonto ir deko
ravimo darbus. Taip pat ,,wall paper-
ing", dažymą ir kt. (vairius darbus. 

Vytas: 312-523-7219 

„Vėtrų Ainiai" bendroves vadovas Algis Česas 'kairėje) su kitai? bendrovės dalyviais. Gamyba 
turi gera paklausa ir hus didinama. Šiuo metu pagamina 3 tonas rūkytos mėsos per mėn. 

Pasaulio Banko kreditai 
žemės ūkiui 

Gegužės mėnesį Lietuvoje 
lankėsi Pasaulio banko žemės 
ūkio ekspertai, kurių tikslas 
buvo susipažinti su Lietuvos 
žemės ūkiu ir kreditu nau
dingumu. Teko dalyvauti su 
trimis šio kolektyvo nariais, 
lankiusiais privačius ūkius 
Molėtu rajone, kur žemės nėra 
pačios geriausios. Šio kolektyvo 
vadovas buvo teigiamai nusitei
kęs amerikietis Robert Fin-
negan, užaugęs Bostono lietuvių 
aplinkoje. Kolektyvas aplanke 
mažus, kelių hektarų, ūkius ir 
ūkius su keliasdešimt hektarų 
žemės: taip pat aplankė valsty
bines ir privačias parduotuves. 
Susidarė išvadą, kad ūkinin 
kams reikia ne tik paskolų, bet 
ir techniškų patarimų. Vie
niems reikia kreditų ir jie 
tiksliai žino. kaip su jais plėsti 
savo ūki, kiti bijo užsitraukti 
skolą, kad ir palyginti su žemais 
procentais; dar kiti kreditus pa
naudotų labai rizikingai Ne 
visiem žinoma, kur techniškus 
patarimus gauti, nors veikia 
Ūkininkų sąjungos konsulta 
ciniai skyriai, yra žemės ūkio 
spauda ir radijo programos 
Taip pat išryškėjo, kad ūkinin
kams labai naudinga priklau 
syti gamybos-perdirbimo par 
davimo grandinės koop+>raty 
vams. nes tuomet gali būti 
tikresni, kad jiems bus teisingai 
atlyginta už jų gaminamas ža
liavas ir jie taip pat gaus dalį 
gamybos ir prekybos pelno. Pa
saulio banko ekspertai teigė, 
kad lengvatinių kreditų prog-

didžiausias šiuometines Lietu
vos verslininkų problemas, 
brangūs kreditai 'apie 7-8^ per 
mėnesį), kuriuos sugeba imti tik 
prekybininkai, bet ne gamyklos, 
žemės ūkis ar privatūs asmenys; 
įstatymų nepastovumas — įsta
tymai įvedami su atbuline tvar
ka, t.y., galioja nuo ankstesnės 
datos, negu išleisti: aukš t i 
valstybiniai mokesčiai — socia
linis draudimas (Sodra) 30<^. 
pridėtines ve/tės mokestis 18%, 
importo muitai, nuo pelno mo
kestis 29%; krimonogeninė situ
acija — valstybė negali apginti 
asmens ir bendrovės; nemokėji
mas ir nežinojimas, kaip bend 
rauti su Vakarais. 

Kiekvieno šeštadienio vakarą 
nuo 4 v.p.p. iki 8 v.v. 

H E A L T H Y F O O D 
LITHUANIAN RESTAURANT 

3236 S. HALSTED ST. 
Skamba l ietuviška muzika 

i r d a i n o s , a t l i e k a 

muz. ARŪNAS AUGUSTAITIS 
G a l i m a u ž s i s a k y t i muz ika . 

į v a i r i o m s p r o g o m s . 
Kreiptis: 7 v.r. - S v.p.p. tel.: 708-513-1556 

P A R D A V ' M A S IR TAISYMAS 

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

2 3 4 6 W 6 9 t h S t r e e t 
T e l . : 3 1 2 - 7 7 6 - 1 4 8 6 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
1994 METU GRUPINĖS KELIONĖS 

704. 

705. 
707. 

Kelione po Pabaltijį 

Lietuva - Viena 
Havvajai -
American Hawaii Cruises 

liepos 30-rugpjučio 13 d. 

rugpjūčio 7-21 d. 

1995 m. vasario 18-25 d. 

V i s o s v i e t o s s p e c i a l i a k a i n a { D a i n ų / š o k i ų š v e n t ę L i e 

t u v o j e 1 9 9 4 m . i š p a r d u o t o s . D ė k o j a m e v i s i e m s k l ien tams 

už pasit ikėjimą ir pas i r ink imą m ū s ų a g e n t ū r o s tvarkyt i Jūsų 

kelionės reikalus. L ė k t u v ų kompani jos d a r turi v ie tų d a t o m s , 

kuriomis dar s u s p e t u m ė t e į Š v e n t e . K v i e č i a m e m u m s pas 

kambinti ir pasi te iraut i . 

Informacijai prašoma kreiptis tel 7 0 8 - 4 2 2 - 3 0 0 0 . Darbo vai.: pirmd., 
antrd . trečd . ketvird. ir penktd. 9 v r - 5 v p.p. ir šeštd 9 v.r - 1 v. p.p. 
A m a r l c a n T r a v a l S e r v i c e 0 4 3 9 S. K e d z i e A v a . , E v a r g r a a n r»artt, 
IL 6 0 6 4 2 . 

I M E X A M E R I C A , I N C . 
8404 S . Oketo Ave. , 
Bridgeview, IL 60455 

Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 

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

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

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 

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

BEN SERAPINAS 708-636-2960 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 
Tel. 561-6500 

D e n g i a m i s t o g a i * , k a l a m a s 
, ,s id ing" , b e i a t l i ekami n a m ų 
v idaus remonto d a r b a i . S k a m 
binti S i g i t u i : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 0 3 7 

C l e a n i n g a t t i e s , g a r a g e s , base-
ments ; eutt ing & r e m o v i n g trees. 
F r e e e s t l m a t e . C a l l V y t a s , t e l . 
3 1 2 - 4 3 6 - 1 4 3 7 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

reikmėms Pasinaudokite patogiu 

planu atidedant pasirinktus reik

menis ypatinga! progai Pilnai 

užbaigtų toto nuotraukų aptarna

vimas Atidaryta pirmad.enj ir 

ketvirtadieni vakarais ik: 8 valan

dos Antradv.ir trečiad. susikalbesit 

lietUVlŠKdl. 

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

„ Ž Y D R A S I S D R A M B L Y S " 
F i r m a , užs i iminė jant i maisto ir 
p r a m o n i n i ų p r e k i ų impor-
tu-eksportu kviečia bendradarbiau
ti Amerikos verslininkus. Norin
tiems nupirksime butą arba namą 
Lietuvoje. Atvykstantiems trumpam 
į Lietuvą parūpinsime vietą gyve
nimui, automobilį su vairuotoju. 
Pasitiksime aerouoste arba geležin
kelio stotyje. 

Kre ip t is l V i rg in i jų Giedrai t i 
P r a n c t i k o n ų 4 a • 1 0 

2 0 0 1 V l l r r iu* 
t e l . / f M . ( 3 7 0 - 2 ) 62 -72 -74" . 

CLASSIFIED GUIDE 

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

ACCEMT REALTY, I N C 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 70S-S36-9400 
Ras. 706-423-0443 

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

&? 
GREIT 

PARDUODA 

ifc^ GĮafttgj 
REALMART, INC . 
6602 S. Pulaski , 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja [vairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir prie
miesčiuose. Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus.:312-585-6100, res.: 312-778-3971 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

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

V i l n i u j * p i g i a i p a r d u o d a m a s 2 
k a m b . b u t a s su ba lda is ( a r b a be 
jų ) . S k a m b i n t i į To ron to , t e l . 
1 - 4 1 6 - 7 6 9 - 0 6 4 4 . 

Ontuifc 2I 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
28V1900 

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

V A L O M E 
K I L I M U S . B A L D U S , 

G R I N D I S IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

J 

-3P 
Galvojate apie namo pardavimą? 

Tomas Vieraitis 
Real įstate Consultaot 
RE/MA.V HOME CEVTF.R 
6000 S. Pulaski 
Chicago. III. 60629 

312-735-6000 Offfice 
312-820-9745 Pager 

i/ 

Office hotirs: Monday Ihru Friday 9 A.M. to 9 P.M. Saturday and Sunday 10 AM. to S P.M. 
2* HOUR ANSWF.RI.NC SERVICE 

M a r q u e t t a Parka p a r d u o d a m a s 
4 bt. mūr in is , kampinis namas 68 
St. ir Washtenaw Ave, skersai gat
vės nuo šv. Kazimiero vienuolyno 
ir Maria gimnazijos kiemo, V2 bl. 
nuo šv. Kryžiaus ligoninės; 2 bt. po 
2 mieg., 2 bt., po 3 mieg. + ekstra 
„garden apt." butukas; 2 auto 
mūrinis garažas. Info. ir apžiū
rė j imas susi tarus, t e l . 
3 1 2 - 2 4 7 - 3 7 7 7 . 

L i e t u v o j e , K a u n e , p a r d u o d a 
m a s 5 k a m b . b u t a s s u v isa is 
p a t o g u m a i s , a n t r a m e a u k š t e , 
g e r a m e ra jone . S k a m b i n t i : pir-
m a d . ir t r e č i a d . — v isą d i e n ą , 
š e š t a d . ir s e k m a d . 9 - 1 2 rytais . 
t e l 1 - 3 1 2 - 8 8 1 - 7 4 6 6 . 

F O R R E N T 

F O R S A L E 

Išparduodu lietuviškais raštais lino lo
vatieses, S20 ir staltieses 4 jardų — S50. 
3*/2 jd — S40. 2*6 jd. — S30 Taip pat dro
bes. 1 )d — $8 Kreiptis Angelė, tel. 
312-927-8677. 

IEŠKO DARBO 

3 8 m. mote r is I e š k o d a r b o . Gali 
prižiūrėti vaikus, slaugyti ligonius ar
ba senelius. Gali gyventi kartu Kreip
tis: 1 - 2 1 5 - 7 6 5 - 0 6 3 1 . 

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

P R A L E I S K I T E A T O S T O G A S 
C A P E COO 

Gal'ma išsinuomoti 3 miegamų butą 
Centerville miestelyje 

Skambinti po 8 v.v. 
Asta Norvaišienė 
617-784-8975 

Išnuomojamas 3 kamb apšildytas bu
tas 1 arba 2 suaugusiems asm. 71 St 
ir Washtenaw apyl. SKambinti nuo 8 
v . r . — 4 v . p .p. A lmai : t e l . 3 1 2 -
47I5-8727. 

E s u s u b r s n d u s i o a m ž i a u s , 
m e n i n i n k ė , naš lė , r imta, ra
m a u s būdo. nuoširdi . Norėč iau 
susipažint i su kultūr ingu vyres
nio a m ž i a u s (70 + ) vienišu vy
riškiu, kuris suteiktų m a n sąly
g a s kūrybiniam darbui . Aš atsi
lygintus rūpest ingumu ir g loba . 
Rašyt i M o d s s t a , 2 0 2 C h a l -
m s r s A v a . , D e t r o l t , M l 
4 8 2 1 5 . 

I š n u o m o j a m a s a p š i l d o m a s 4 
k a m b . 1 m i e g . butas 6 7 & Kedz ie 
a p y l . $ 3 5 5 [ m ė n . + . .secunty 
d e p . " T s l . 3 1 2 - 7 7 9 - 6 1 9 3 . K a l 
b ė t i a n g l i š k a i . 

I š n u o m o j a m a s 3 k a m b . butas ••- . 
virtuvės įrengimais ir šiluma S350 j 
mėn Ta i . 7 0 8 - 4 2 5 - 7 1 6 0 . 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Pr ieda į 

ir Reikmenys 
Virš 7 8 metų 

patikimas patarnavimas 
T Y P E W R I T E R S • C O P I E R S 

F A X • C A L C U L A T O R Š 
M 1 0 t . P v i a s k l R d . 

0 8 * 5 1 ( 3 1 2 ) 8 8 1 * 4 1 1 1 

U n i o n Pier, M l i š n u o m o j a m a s 2 
kamb butas su atskiru jejimu. Kreip
tis 1 -616 -469 -4339 . 

Kedzie ir 66 P!, išnuomojamas mo
dernus 2 mieg. butas su vpsais pato 
gumais vyr amžiaus žmonėms Pirmas 
aukštas $375 Į mėn. Kreiptis: 708 
656-6599. 

f 

http://ANSWF.RI.NC


JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Ralkalų Taryba 

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

VYRESNI ŽMONĖS IR 
VASAROS KARŠČIAI 

Labai karštas ir drėgnas oras 
žudo! Sulaukus 65 metų, gali
mybė mirti nuo karščio yra 10 
kartų didesnė, negu jaunam 
žmogui. 

Ką turite žinoti apie karštą 
vasaros orą? 

1. Jūs esate pavojuje, jei tem
peratūra pakyla per 90 laipsnių 
F. Drėgmė karštį padaro dar pa
vojingesnį, nes tada prakaitas 
negali pakankamai greitai iš-

Karščiams esant, reikia ieš
koti vėsumos! 

1. Atsivėsinkite vėsiame kam
baryje, vyresniųjų centre, biblio
tekoje, pirkimosi centre, ar ki
ne. Oro vėsintuvas gali išgelbėti 

jūsų gyvybę. 
Ventiliatoriai padeda, jei jie 

pučia karštą orą iš jūsų kam
bario ir vėsų orą į kambarį. Bet 
ventiliatoriai gali pakenkti, jei 
j ie pučia labai karštą orą į jus, 

džiūti, kad galėtų žmogų atvė- kai yra ore per daug drėgmės. 
sinti. 

2. Kūnui reikia laiko priprasti 
prie karšto oro. Staigus tempe
ratūros pakilimas, ypač anksty
vą vasarą, yra labai pavojingas, 
nes kūnas dar nėra pripratęs 
prie karščių. 

3. Nereikia manyti, kad tik 
karščio banga gali pakenkti. 
Visada, kada jaučiate, kad jums 
yra nepatogiai karšta, pailsėki
te ir atsivėsinkite. 

4. Nuo karščio galite nualpti, 
nukristi, gauti raumenų spaz
mas, išsisemti, gali širdis sustoti 
(galite gauti širdies smūgį), ar 
gali išsilieti kraujas smegenyse 
ir suparalyžuoti. 

Vasaros karščiams atėjus, tu
rite labai saugotis, jei turite: 
silpną ar nesveiką širdį; aukštą 
kraujo spaudimą; prastą krau
jo apytaką; cukraus ligą; jeigu 
kada buvote suparalyžuotas — 
turėjote „stroką", jeigu sveriate 
per daug; turite kokį nors užkrė
timą, ar pakilęs kūno karštis; jei 
viduriuojate (diarrhea); geriate 
alkoholinius gėrimus; turite 
kokią odos ligą ar esate nudegęs 
saulėje (sunburn). 

Jei bent vieną šių dalykų ga
lite prisitaikyti sau, tai pasi
stenkite neperkaisti, ieškokite 
vėsesnės patalpos atvėsti. 

Vaistai ir karštis 

Yra sunkiau pakęsti karštį, 
jei imate vaistus kraujospūdžiui 
mažinti, raminančius, depresiją 
gydančius, kraujo apytaką geri
nančius, ar nemigą šalinančius 
vaistus. Atėjus karštos vasaros 
dienoms, visada dėl įvairių 
vaistų naudojimo pasitikrinkite 
su savo daktaru ar vaistininku. 

Ankstyvi įspėjimo ženklai 

Perkaitimas (heat stress) gali 
iššaukti fizinius ir psichologi
nius pasikeitimus žmoguje. Tie 
ženklai yra įspėjimas, kad jūsų 
kūnas — jūsų sveikata yra pa
vojuje. Vieni pasikeitimai yra 
pavojingesni, kiti mažiau pavo
jingi. Dauguma žmonių karšto
mis dienomis sunkiai pakenčia 
karštį ir jaučiasi blogai. Dauge
lis praranda apetitą ir energiją. 
Šie reiškiniai yra maži kūno 
pasikeitimai, ir jei jie ilgai ne
sitęsia, nereikia dėl to rūpintis. 

Kiti savijautos pasikeitimai 
yra rimtesni. Jei jaučiate, bet 
kurį iš žemiau suminėtų reiški
nių, kai oras yra karštas, tuojau 
skambinkite savo daktarui: 

Pavojingi karščio sukelti žmo
gaus kūne pasikeitimai: raume
nų spazmos fcramps); silpnumas 
ir svaigulys; pasikeitęs širdies 
plakimas; per silpnas, per stip
rus ar per greitas; viduriavimas 
ir vėmimas; galvos skausmai, 
ypač pulsuojantys; per daug pra
kaituojate, o oda jaučiasi drėgna 
ir vėsi (clammy), nedaug prakai
tuojate, bet oda yra per daug 
raudona, ar per daug pabalusi, 
ir karšta, sausa; keistai jaučia
tės, negalite aiškiai galvoti, jau
čiatės susimaišęs; tinsta kojos, 
ar negalite gerai kvėpuoti, ar
ba jaučiate krūtinėje skausmus. 

Atkreipkite dėmesį į čia sumi
nėtus atvejus. Jei jūs taip jau
čiatės - skambinkite 911 ar
b a t a v o daktarai . 

2. Plaukite, maudykitės, lįski
te po dušu. Vandens temperatū
ra — 75 ar 80 laipsnių — atvė
sins 25 kartus greičiau, negu 
vėsus oras. 

3. Vilkėkite lengvus rūbus. 
Namuose vilkėkite kuo mažiau, 
rūbų. Medvilninės medžiagos 
rūbai vasarą yra vėsūs ir pa
togūs. Dėvėkite kepurę, skrybė
lę arba skėtį, kai esate lauke, 
kad apsaugotumėte galvą ir 
kaklą nuo perkaitimo. Renkitės 
laisvais rūbais. 

4. Dažnai gerkite vandenį ar 
vaisių sultis. Išgerkite puoduką 
ar daugiau, vandens, ar sulčių 
kas valandą. Nepasitikėkite 
troškulio jausmu, kai jis pa
sakys, kad reikai gerti. Išger
kite dvigubai daugiau, negu rei
kia numalšinti troškulį. 

5. Negerkite alkoholinių gėri
mų, kavos ir arbatos. 

6. Žiūrėkite, ką valgote. Ven
kite aštrių ir sunkių valgių, nes 
j ie pakelia karštį jūsų kūne. 
Rečiau naudokite virtuvės kros
nį. 

7. Tikrinkite, kiek sunaudo-
jate druskos. Atsiklauskite savo 
daktaro, pirma negu padidinsite 
druskos ar „potassium" kiekį 
savo dietoje. Neimkite druskos 
tablečių be daktaro leidimo. 

Jei blogai jaučiatės skam
binkite 911 arba savo daktarui! 
Tie, kurie neturi vėsinimo savo 
namuose, naudokitės miesto 
vyresniųjų centrais, bibliote
komis, apsipirkimo centrais. Jie 
visi yra vėsinami ir ten galite 
praleisti didelį dalį karštos 

vasaros dienos įdomiai ir 
sveikai vėsiai. 

Naudotasi medžiaga iš City of 
Chicago, Chicago Department 
of Aging brošiūrėlės: „Stay 
cool". 

Vertė ir spaudai paruošė 
A ldona Šmulkčtienė ir Birutė 
J a s a i t i e n ė . 

AMERIKOS 
KARIUOMENĖS 

V E T E R A N Ų LENGVATOS 

Prieš 50 metų t.y. 1944 m. 
Franklin D. Roosevelt, tuometi
nis Amerikos prezidentas pasi
rašė įstatymą „Servicemen's 
Readjustment act of 1944", ar
ba kitaip dar vadinamą „GI 
Bill". Šiuo įstatymu visi kariuo
menėje tarnavę asmenys gavo 
mokslapinigius ir mažais nuo
šimčiais paskolas pirkti namus. 

Senator ius Robert Dole , 
(R.Kan.) sako: „Būdamas vienas 
iš daugybės veteranų, pasinau
dojusių šiuo įstatymu, pabai
giau universitetą, patyriau ir 
žinau, kiek daug naudos Ameri
kos žmonėms ir pačiam kraštui 
atnešė š is įstatymas". Senato
rius R. Dole, pasinaudodamas to 
įstatymo teikiamu nemokamu 
mokslu, baigė teisės mokslus 
Washburn University Topeka, 
Kansas. 

Prieš 1944 m., prieš šį įstaty
mą, daugumas kariuomenės 
veteranų, grįžę namo iš karo, 
negaudavo darbo ir neturėdavo, 
kur gyventi. Iki 1993 metų galo 
„GI Bill" — veteranų paskolos 
— išdavė 13.9 milijonus namų 
paskolų, iš viso 433 bilijonų dol. 
Taip pat sumokėjo už mokslą 
7.8 mil. II pasaulinio karo vete
ranų, 2.4 mil. Korėjos karo ve
teranų ir 6 mil. Vietnamo vete
ranų. 

The Department of Veteraris 
Affairs iki šios dienos duoda 
namų paskolas veteranams, o 
taip pat nemokamą gydymą ir 
mokslapinigius. Po II pasaulinio 
karo šįs įstatymas buvo pataisy
tas, pridedant „Montgomery GI 
Bill' pataisymą. Šis pataisymas 
moka už mokslą kariams sava
noriams (kurie nėra valdžios 
mobilizuoti, bet įstoja į ka
riuomenę savanoriais) ir taip 
pat rezervų ka. >ms. Nemažai 
lietuvių, kurie buvo patekę į 
Amerikos kariuomenę, pasinau
dojo šiomis veteranų įstatymų 
teikiamomis lengvatomis. 

Birutė Jasai t ienė 

P A D Ė K A 

A.tA. 
Vladislavai Kovalčiukienei 

mirus, nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįs
tamiems, pagerbusiems mūsų brangią Mamą su ja atsi
sveikinant. Dėkojame už šv. Mišių aukas, aukas Lietuvos naš
laičiams ir ligoniams, gėles ir užuojautas mums spaudoje bei 
laiškais. 

Dėkojame kan. V. Zakarauskui, sol. Danutei Stankaity 
tei ir karstanešiams už suteiktą paskutinį patarnavimą. 

Tegul Dievas suteikia mūsų brangiai Mamai Amžiną 
Ramybę. 

Virginija Kupcikevičienė ir šeima. 

Didžiai Gerbiamam 

A.tA. 
Ambasadoriui 

STASIUI LOZORAIČIUI 
mirus, jo žmonai DANIELLEI ir broliui KAZIMIE
RUI reiškiu gilia, užuojautą. 

Aldona Mažionytė-Manente su šeima 

A.tA. 
IRENAI PEMKIENEI 

mirus, re iškiame užuojautą jos vyrui dr. KAZIUI, 
dukroms RAMINTAI, GAJAI, NIDAI ir sūnui ARU 
NUI. Pr i s imename jo* k i lnų šeimyniškumą ir jos 
pasišventimą Dievui ir Tėvynei. 

Čikagos Sendraugių Ateitininkų Valdyba 

PADĖKA 
A.tA. 

POVILAS PETKEVIČIUS 
Mūsų mylimas Tėtis, Uošvis bei Senelis atsiskyrė iš mūsų 

tarpo 1994 m. gegužės 13 d. netrukus po atvykimo į Seattle 
nuolatiniam apsigyvenimui. Velionis buvo palaidotas Šv. Ka
zimiero kapinėse Čikagoje gegužės 18 d. 

Širdingai dėkojame visiems, dalyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse. Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui, S.J., už 
maldų pravedimą koplyčioje, už gedulingų šv. Mišių atlai-
kymą, už maldas kapinėse ir už jautrius paguodos žodžius liū
dinčiai šeimai. Esame dėkingi muz. Manigirdui Motekaičiui 
už iškilmingą vargonų palydą bažnyčioje. Taip pat dėkojame 
karstanešiams. 

Ačiū visiems, kurie žodžiu, raštu ar spaudoje pareiškė 
užuojautą. Dėkojame už aukas Šv. Mišioms bei labdaros or
ganizacijoms a.a. Velionio šviesiam atminimui, ir už gėles. 

Širdingai dėkojame p. Valerijai Lavinskienei ir kitiems 
velionio kaimynams, jam gyvenant Pasaulio Lietuvių Cent
re, už nuoširdų rūpestį, jo sveikatai sunegalavus. Šeimos 
ypatinga padėka mieliems Seattle lietuviams, kurie lankė, 
pralinksmino, ir rūpinosi į savo tarpą naujai atvykusiu 
sergančiu bičiuliu, bei kitais būdais užjautė šeimos dalią. 
Branginame Jūsų draugystę ir nepamiršime Jūsų geros 
širdies. 

Mūsų gili padėka visiems, kurie teikėsi velioni kokiu nors 
būdu prisiminti. 

Nuliūdę: sūnus Arminas su šeima Čikagoje ir sūnus 
Juozas su šeima Seattle. 

PADĖKA 

A.tA. 
EUGENIJUS TALANDIS 
Mano brangusis Vyras Eugenijus mirė 1994 m. balandžio 

30 d. Chicagoje ir buvo palaidotas gegužės 4 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Nuoširdi padėka visiems, kurie suteikėjam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo į Amžiną Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkoju krikšto dukteriai Vidai Talandis už su
ruošimą pietų ir Eugenijaus vaikystės draugui Vaclovui 
Momkui už giedojimą per šv. Mišias. 

Nuoširdi padėka kan. V. Zakarauskui už gedulingų šv. 
Mišių atnašavimą ir palydėjimą velionio i kapines. Taip pat 
nuoširdi padėka kun. Mikolaičiui už visas maldas, lankymą 
ligoninėje ir koplyčioje. 

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė Šv. Mišias už Eu
genijaus sielą. Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gė
lių, tarė paguodos žodi už maldas ir giesmes. 
» Padėka laidotuvių direktoriams Petkams už jų rūpestin
gą patarnavimą. 

Giliam liūdesyje likusi žmona vaikai, motina ir arti
mieji. 

L ie tuvos R e s p u b l i k o s Ambasador iu i , d i d ž i a m 
Mažos ios Lie tuvos patriotui , tarptautinėje plotmė 
je ryžtingai deklaravusiam Karaliaučiaus srities pri
klausomumą Lietuvos valstybei 

A.tA. 
STASIUI LOZORAIČIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmonai DANIELEI ir broliui 
KAZIUI su šeima, o taip pat laisvės tebelaukiančiai 
tautos daliai prie Baltijos krantų, reiškia g i lų užjau
timą ir kartu liūdi 

Mažosios Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis 

A.tA. 
PRANUI PRANCKEVIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai SOFIJAI, 
sūnui PRANUI su šeima, dukrai IRENAI BARAUS
KIENEI ir šeimai, sūnui JONUI VAIČIKONIUI su 
JONUKU, broliui A N T A N U I su šeima Kanadoje, So
fijos Pranckevičienės seseriai IRENAI BEINARAUS-
KIENEI, svainiui STUKUI ir šeimai. Liūdime kartu. 

Stasys ir Liudvika Kybartai 
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NORITE PADĖTI ARTIMIESIEMS LIETUVOJE. BET NEŽINOTE KAIP' 
PASIŲSKITE JIEMS SIUNTINĮ PER 

BALTIA EXPRESS CO LTD 
Pft. Vi»n»tt«s Rapiy* 

VIENINTELĖ KOMPANIJA LAIKU PAISTANT) SIUNTINIUS (40-50 DIENŲ) 
ORO CARGO SIUNTINIAI KIEKVIENA TREČIADIENI 

(PRISTATOMI PER 8-12 DIENŲ) 
SIUNTOS LAIVU IŠPLAUKIA BIR2EUO 28 DIENĄ 

LAUKIAME JCSU KASDIEN NUO 9 V R. »KI 4 V.V. 
DVI PATOGIOS IR SAUGIOS NUO UŽPUOLIMU IŠTAIGOS 

BALTIA EXPRESS 
3782 W. 79TH ST 

CHICAGO. IL 60652 

BALTIA EXPRESS/AMBER GROUP 
5216 WESLEY TR. 

ROSEMONT, IL 60018 
SKAMBINKITE NEMOKAMAI 

1-80O-SPARNAI arba 1-800-772-7624 

PADĖKA 

A.tA. 
DR, JOKŪBAS J. STUKAS 

Mano brangus Vyras ir nuoširdus gyvenimo Palydovas, 
po sunkios ligos, sulaukės 69 metų, užmigo Viešpatyje ir į 
Amžinuosius Dievo Namus išėjo š.m. balandžio 29 dieną. Net 
53 metus jis per Lietuvos Atsiminimų radijo laidas kėlė oku
pantų daromas skriaudas kenčiančiai Lietuvai ir per visą savo 
gyvenimą daug rūpinosi lietuviškos kultūros išlikimu Ame
rikoje. 

Amžinos atminties Jokūbas buvo palaidotas Šv. Kryžiaus 
kapinėse, šalia savo tėvų, No. Arlington, N J, gegužės 3 d., po 
iškilmingų apeigų Sopulingosios Dievo Motinos Lietuviu R. 
K. bažnyčioje, Kearny,NJ. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažysta
miems, padėjusiems mums skaudžiose liūdesio dienose ir 
pagerbusiems velioni gausiu dalyvavimu. Dėkojame taip pat 
už visas maldas už Jokūbą jo ligos metu. 

Labai dėkojame už gėles, Šv. Mišių aukas, aukas Lietuvos 
Vyčiams, Šv. Kazimiero Kolegijai Romoje ir kitiems tikslams; 
už pareikštas mums užuojautas spaudoje bei laiškais. 

Ypatingai dėkojame: 
— Jo Ekcelencijai Vysk. P. Baltakiui už atnašautas gedu
lingas Šv. Mišias ir gilių minčių pamokslą; 
— Prelatui D. Pociui, Sopulingosios Dievo Motinos ir Šv. 
Trejybės parapijų klebonui už maldas koplyčioje, konce-
lebruojant Šv. Mišias ir pareikštas mintis bažnyčioje, už 
maldas kapuose, ir už leidimą naudotis parapijos sale 
šermenų pietums: 
— Prelatui V. Balčiūnui koncelebruojant Šv. Mišias ir už 
maldas kapuose; 
— Kunigui Tomui Dzurendai, Šv. Marijos parapijos Wat-
chung, NJ klebonui, koncelebruojant Šv. Mišias, už mal
das koplyčioje, ir už Jokūbo lankymą namuose ir li
goninėje ligos metu; 
— Kunigui Juozui Anderloniui, L. Vyčių Dvasios Vadui, 
ir L. Vyčiams už atliktas šermenų apeigas koplyčioje; 
— Kunigui iš Seton Hali Universiteto, L. Vyčių Pirm. Pra
nei Petkuvienei, ir SLA Pirm. dr. Vytautui Dargiui, už 
atsisveikinimo žodžius bažnyčioje ir kapuose; 
— Genovaitei Mazurienei ir chorui už gražų giedojimą Šv. 
Mišių metu; 
— Juliui Veblačiui už smuiko muziką; 
— Lietuvos Vyčių Centro Valdybos ir Garbės nariams už 
garbės sargybą šermenų metu ir Ritai Sussko už pagalbą 
sargybos paruošimu ir kitais reikalais; 
— Laidotuvių direktoriui Mario Tebūera už sklandų 
patarnavimą; 
— V. Meliniui ir J. Juodeliui ir jų šeimoms už skanaus 
maisto paruošimą šermenų pietums ir už visus kitus pa
tarnavimus. 
— Violai ir Bernardui Skripatams, Kaziui Šipailai. Bronei 
Venckienei ir kitiems už salės paruošimą ir k'tus patar
navimus. 
— Visiems kitiems, kurie bet kaip padėjo mūsų liūdesio 
valandoje. 
Jokūbas aukštai vertino gyvenimą, ir net per savo sunkią 

ligą, sutiko kiekvieną naują dieną kaipo brangią Dievo do
vaną. Jis mirė taip kaip jis gyveno, pilnas meilės ir vilties, 
bet priimdamas Dievo valią savo likimui. Prisiminkime jį 
maldose. 

Nuliūdę: Žmona Loreta, broliai Augustas, Petras ir 
Liudas ir jų šeimos, uošvė Vladė Kaselienė ir Kaselių 
šeima. 

" 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL H O M E 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA A V E . 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE A V E . 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

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

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2533 W. 71st STREET 
CICERO 5940 VV. 35 St. 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE (4c DERBY RD ) 
LEMONT LOCATION OPENING JANUARY 1994 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345 

CHICAGO * SUBURBS 1^00-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Šakių apskrities klubo na
rių susirinkimas įvyks birželio 
29 d., trečiadienį, 1 vai. p.p.. 
Ziggy Kojak salėje, 4500 S. 
Talman. Valdyba kviečia visus 
narius atsilank.vti, nes vra svar
bių reikalų. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje, birželio 29 d., tre
čiadienį, 2 vai. popiet, bus dainų 
popietė su muz. Faustu Strolia. 
Veiks ir laimės šulinys. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvykite 
ir paįvairinkite trečiadienio po
pietę. 

Mažąją Norvegiją, kuri yra Advokatai Vilija Dėdinaitė 
Blue Mounds, WI, planuojame *r James Geoly, gyv. Highland 
aplankyti liepos 14 d., ketvir- Park, Illinois, susilaukė antro

jo sūnaus, kuris birželio 26 d. tadienį. Vyresniųjų Lietuvių 
centras planuoja vienos dienos 
išvyką ir kviečia keliauti drau
ge. Autobusas patogus, vėsina
mas. Išvyksime 8 vai. ryte nuo 
Seklyčios, sugrįšime 5:30 vai. 
popiet. Prašoma registruotis iš 
anksto asmeniškai ar telef. 312-
476-2655. 

Marytė Černiūtė, biblio
tekoje radusi vaizdajuosčių 
išpardavimą, nupirko 10 vaizda
juosčių ir, patikrinus jų 
tinkamumą, paaukojo „Saulu
tei", Lietuvos našlaičių globos 
būreliui, nes viena prieglauda 
turi video aparatą, kuris gali 
rodyti „mūsų" vaizdajuostes, tik 
jiems trūksta filmučių. Marytės 
vaizdajuostės paįvairins vargšu 
vaikučių gyvenimą. 

„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
BufFalo, Grove, IL. 

x Ieškau Barboros Piragy-
tės-Šimkevičienės ir Petro
nėlės Piragytės-Petrauskienės 
bei jos dukros Petrauskaitės. 
Gyveno Chicagoje, 20 Des Plai-
nes St. Rašyti: Irena Karobly-
tė, 3640 Monon Ave. Apt. 102, 
Los Angeles, CA 90027. Esu B. 
Piragytės brolio dukters dukra. 

x Lietuvių visuomenės dė
mesiui „Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" re ikalu. 
Paaiškėjo, kad 1990 m. gruo
džio 20 d. SSRS KGB gen. ma
joras A. Fokinas davė įsakymą 
Lietuvos SSR buvusiam KGB 
pirmininkui gen. majorui R. 
Marcinkui (pabėgusiam j Mask
vą) parengti švelnų, sovietinių 
okupantų Genocidą pateisinan
tį, leidinį. Šį leidinį išleido ir 
finansavo PLB valdyba. Kadan
gi šią knygą užsakė svetimos 
valstybės saugumo generolas, 
todėl yra rengiamos PROTES
TO DEMONSTRACIJOS birže
lio 26 d., sekmadienį, tuojau po 
lietuviškų pamaldų (11:15 -
11:30) Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje, prie kry
žiaus. Čikagos ir apylinkių 
lietuvių organizacijos, ypač pa
vieniai asmenys kviečiami gau
siai dalyvauti. 
Rengia Alto Čikagos skyrius. 

(sk.) 

MEDICINIŠKA PAGALBA 
LIETUVIAMS 

Šv. Kryžiaus (Holy Cross) Ii- medicininės technikos, susti-
goninė lietuviams gerai pažįsta- printa apsauga pastate ir ar-
ma, ypač Čikagoje besikuriant timoje apylinkėje. Pasikeitimus 
atvykusiems po II pas. karo mū
sų tautiečiams. Šioje ligoninėje 
ne vienas lietuviukas išvydo 
pasaulį pirmą kartą, ne vienas 
senelis ar nepagydomas ligonis 
paskutinį kartą užmerkė akis. 
Šv. Kryžiaus ligoninėje stažavo
si ir dirbo daug lietuvių dakta
rų, medicinos seserų ir per
sonalo, o taip pat ir su kazimie-
rietėmis seselėmis, kurių globo
je buvo ligoninė, pacientai 
galėjo lietuviškai susišnekėti, 

bus pakrikštytas Tomo vardu, todėl Šv. Kryžius, prie gražaus 
Broliuku džiaugiasi pustrečių ir ramaus Marąuette parko, 
metų Aleksandras Dėdinas, se
neliai dr. Jonas ir Nijolė Dė
dinai bei prosenelė Eugenija Bo-
gutienė. 

Tauragės Lietuvių k lubo 
narių pusmetinis susirinkimas 
šaukiamas birželio 26 d., sekma
dienį, 2 vai. popiet, Šaulių 
namuose. Kviečiami nariai gau
siai susirinkime dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
teL 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p. - 5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r. - 6 v.v., šeštd. 10 
v.r. -1 v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk) 

A.a. amb. Stasio Lozoraičio 
šeimai sutikus, dr. Paul Goble, 
kuris šiuo metu dirba Carnegie 
Endovvment for International 
Peace, ir Asta Banionytė Va
šingtone ruošia a.a. amb. Stasio 
Lozoraičio biografijos knygą. 
Visus, kurie turi velionio gy
venimą ar darbus liečiančių do
kumentų (laiškų, rašinių, prisi
minimų, iškarpų, nuotraukų ir 
t.t.) lietuvių arba anglų kalbom 
ir kurie sutiktų šią medžiagą su 
knygos autoriais pasidalinti, ją 
jiems paskolinti arba padaryti 
jos kopijas, prašome kaip gali
ma greičia susisiekti su dr. Go
ble arba A. Banionyte šiuo ad
resu: SL Research, P.O. Box 
10422, Arlington, VA 22210 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Prieš užsisakydami pa
minklą, ap lankyki te St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysi te grani to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 

. pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Li-
lija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

galima pastebėti, vien tik 
pravažiuojant ar praeinant pro 
šalį. 

Šiuo metu ligoninė turi 400 
lovų, joje dirba 170 gydytojų, 
tarp kurių — 20 naujų. Kai 
daugelis Čikagos ligoninių pra
randa pacientus, Sv. Kryžiaus 
pacientų skaičius šiemet padidė
jo 6%, o ligonių, kurie atvyksta 
pas gydytojus tik dienos metu 
(outpatients) — net 13%. 
Pažymėtina, kad ligoninė turi 
savo autobusiuką, gali paimti 
pacientus iš namų ir vėl atgal 
parvežti. 

Pasikeitimai į gerą pusę dar 
nebaigti. Šiemet ligoninė prade
da pagerinimus ir perstatymus, 
kainuosiančius 15 mil. dol. 
Numatyta daugiau koncen
truotis į specialias klinikas, 
įruošti dar vieną garažą auto
mobiliams, naujas patalpas 
gimdyvėms ir daug kitų pageri
nimų. Administratorius Mark 
Clemens yra įsitikinęs, kad 
ligoninė stabilizuoja apylinkę, 
pritraukia labiau pasiturinčius 
gyventojus, todėl ji apylinkei 
yra labai naudinga. 

Pozityviausias l igoninės 
užmojis, kurį pasiūlė ir padėjo 
įvykdyti Lietuvių Sveikatos ir 
medicininės pagalbos fondas 
(pirmininkas Joe Kulys), yra 
medicininė pagalba apylinkėje 
ir aplamai Čikagoje naujai ap
sigyvenantiems ateiviams iš 
Lietuvos, kurie neturi ap-
draudos ir nepajėgia apsimokėti 
gydytojui. Tačiau su šia pagalba 
yra surištos ir sąlygos, kurių 
reikia laikytis. 

1. Ligonis turi būti legaliai 
atvykęs į šį kraštą su tebegalio-
jančia viza. Bus paprašyta 
dokumentais įrodyti savo lega
lumą pirma, negu ligoninė 
suteiks pagalbą. 

x DAR NEVĖLU VYKS
TANTIEMS I LIETUVĄ ĮSI
GYTI LABAI NAUDINGĄ 
KNYGĄ „BED & BREAK-

~ ~ FAST, IN LITHUANIA", -
x „LIETUVOS NAŠLAIČIŲ apsistojimai net 23 Lietuvos 

GLOBOS" komitetas reiškia miestuose. Ši knyga gaunama 
didelę padėką ČIKAGOS LIE- Vaznelių Gifts International, 
TUVIŲ PREKYBOS RŪMŲ Lietuvos Konsulate Čikagoje, 
valdybos pirmininkui Dovidui Seklyčioje, ir pas Travel Ad-

buvo mums labai savas. 
Laikui bėgant, viskas keičiasi, 

gerokai pasikeitė ir mūsų 
tautiečių nuomonė apie Šv. 
Kryžiaus ligoninę, išsiskirsčius 
lietuviškam medicininiam per
sonalui, išblėso ir visuotinis 
pasitikėjimas ligonine. Galbūt 
tam buvo ir rimtų priežasčių, 
bet daugiausia viskas pagrįsta 
gandais. Vieno kito paciento 
bloga patirtis atbaido dešimtis. 

Kai mūsų tautiečiai ieškojo 
sveikatos kitose ligoninėse, Šv. 
Kryžius taip pat išgyveno daug 
pasikeitimų, ypač prieš porą 
metų administraciją perėmus 
energingam, jaunam Mark Cle
mens. Ligoninė gerokai sumo
derninta, įsigyta daug naujos 

Zigmas ir Koste Mikužiai, savo vedybų 50 m. sukaktį minėdami, apsupti keturių sūnų Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Marąuette Parke. Iš k.: Zigmas Jr., Antanas, Zigmas Sr., 
Petras, Koste ir Juozas Mikužiai. 

Mark Clemens. Šv. 
nės prezidentas. 

Kryžiaus ligoni-

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

čekius rašyti: 

DRAUOAS FOUNDATION 
4545 W 63rd St.. Chicago. IL, 60629 

i 

Gaidui, valdybos nariams Vin
cui Samaškai, Marytei Kinči-
nienei, Algirdui Braziui ir 
visiems rūmų direktoriams ir 
nariams už jų gerą širdį ir dos
numą. Jie „Lietuvos Našlaičių 
Globos" komitetui įteikė $1000 
— Lietuvos našlaičiams — inva
lidams studentams padėti mo
kytis ir gyventi. Komiteto pir
mininkė dr. A. Prunskienė pra
eitą savaitę tuos pinigus naš
laičiams nuvežė \ Lietuvą. Ko
mitetas, našlaičių vardu, Lie
tuvių Prekybos rūmams dėkoja. 
Komiteto adresas 2711 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk.) 
x Tauragės lietuvių klubo 

pusmetinis susirinkimas šau
kiamas š.m. birželio 26 d. 2 
vai. p .p . Šaulių namuose. 

Nariai prašomi skaitlingai su
sirinkime dalyvauti. 

Po susirinkimo tradicinės vai
šės. 

(sk.) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos P AL sistemos į amerikie 
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 

visers, Inc., 1515 N. Harlem 
#110, Oak Park, IL 60302, 
tel. 708-524-2244. 

(sk.) 

x Pirmojo šeštadienio pa
maldos su šv. Mišių auka 
liepos 2 d. 6 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Kviečia Židinys. 

(sk.) 

x„Pensininko" žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. 
Reikalų Taryba, red. Karolis 
Milkovaitis, galima užsipre
numeruoti adresu: 2711 W. 71 
St. Chicago, IL 60629. 
Prenumerata metams: JAV-
bėse $15, kitur $25.00 Išeina 
vieną kartą į mėnesį. Tai ver
tinga dovana įvairiomis progo
mis. 

(sk.) 

x ALPINE MANOR BAN-
QUETS, Inc. patogiausia 
lietuviška salė pietvakarių prie
miesčiuose. Nuomojame bet ko
kiai progai. Kreipkitės: 8230 
Caaa Ave., Darien, IL 60661, 
teL 706-6644164. Sav. J. V. 
Liutikai. 

(sk) 

x SAGIL'S restoranas yra 

2. Ligonis tu r i būti Čikagos 
(nebūtinai tik Marąuette Parko) 
gyventojas. 

3. Neturėti lėšų apsimokėti 
už medicininį patarnavimą. 

4. Neturėti apdraudos. (Do
kumentai bus stropiai tikrina
mi, todėl sukčiauti niekam 
nepavyks.) 

5. Reikia, prieš einant į 
ligoninę, paskambinti telefonu 
312-471-7040, pasisakyti, kad 
esate lietuvis ir norite pasinau
doti nemokama gydytojo pagal
ba (jeigu ankstesnieji sąlygų 
punktai atitinka). Kreipimosi 
valandos yra: pirmadienį, ke
tvirtadienį ir penktadienį nuo 
10 vai. r. iki 6 vai. vak.; 
antradienį nuo 12 vai. d. iki 8 
vai. vak. Trečiadienį uždaryta. 

Ligoninė nurodys, ką toliau 
daryti, todėl gera susirasti 
vertėją, mokantį anglų kalbą 
(ligoninės personalas, atsilie
piantis telefonu, lietuviškai 
nemoka). 

Šie patarnavimai teikiami 
įvairiose ligoninės klinikose ir 
pacientai bus nukreipiami pas 
atitinkamą gydytoją. Jeigu 
pasitaikytų staigus susirgimas 
ar nelaimė, galima vykti tiesiai 
į greitosios pagalbos skyrių 
ligoninėje, bet geriau pirma 
paskambinti pateiktuoju telefo
nu ir pranešti, kad atvykstate. 
Greitosios pagalbos skyriuje 
taip pat reikia pasisakyti, kad 
esate lietuvis, turėti įrodymų — 
galiojančią vizą — ir atlikti 
kitus reikalavimus. 

Dažnai pasitaiko, kad mūsų 
tautiečiai, atvykę apsilankyti ar 
ilgiau pabūti, suserga ir neran
da medicininės pagalbos. Šv. 
Kryžiaus ligoninė jiems ištiesia 
krikščionišką pagalbos ranką. 

A.P. 

REIKIA PAKEISTI SENAS 
„ŽALIAS" KORTELES 

Visi asmenys, kurie turi „ža
lias" korteles, išduotas prieš 
1978 metus, turi jas pakeisti į 
naujas iki š.m. rugsėjo 20 d. 

JAV Imigracijos ir natūraliza
cijos departamentas (INS) buvo 
„žalių" kortelių pakeitimą pra
dėjęs 1993 metais. Šis procesas 
sulaikytas, nes buvo iškelta by
la prieš ENS dėl šio proceso te. ė-
tumo. Tačiau, teisėjui pasisa
kius už INS teisingumą šiame 
reikale, „žalių" kortelių pa
keitimas vykdomas toliau. 

Senos „žalios" kortelės, ku
rias lengvai galima padaryti, 
turi būti pakeistos naujomis su 
nuotrauka ir pirštų nuospaudo
mis. Žmonės, kurie pernai me
tais užpildė blankus ir užmokėjo 
70 dol., neturės iš naujo jų pil
dyti. Jiems kortelės bus pasiųs
tos į namus. Žmonės, kuriems 
dokumentai buvo grąžinti dėl iš
keltos bylos, gali tuos pačius do
kumentus vėl pasiųsti INS įstai
gai. 

Visi kiti, kurie turi ,,žalias" 
korteles, turi užpildyti reikia
mas pakeitimo formas, įsigyti 
reikalingas nuotraukas ir nu
vykti į artimiausią Imigracijos 
įstaigą. „Žalios" kortelės pa
keitimas kainuoja 70 dol. Asme
nys, kurie gali įrodyti, kad jie 
yra neturtingi ir neturi tų 70 
dol., bus atleisti nuo mokesčio. 
Reikalingas formas galima gau
ti, skambinant į Imigracijos 
įstaigą nemokamu telef. 1-800-
755-0777. Šis telefonas veikia 
24 valandas paroje. Paskambi
nus ir atsiliepus automatui, jūs 
turite prašyti formų 1-90, pa
sakyti savo pavardę ir adresą. 
-Jums tos formos bus prisiųstos 
paštu savaitės bėgyje. 

moderniausia „digital" apara- lietuviška valgykla su daugybe 
tūra, už prieinamą kainą mes skaniausių lietuviškų patie-
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3688 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60606. TeL 312-627-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

kalų. Neatsilanke nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. I. NaujoUenė. „Sagll's", 
6614 W. 87 84., Burbank, IL 
60466, tel. 7066680666. 

(sk) 

Baisiojo birželio dienų Lietuvoje minėjimo MiSiose Švč. M Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje aukas prie altoriaus nešė Al/To Čikatfos skyriaus pirm. 
Antanina Repšienė ir Vidn Sakevičiūte (stovi už A Repšienės). Aukas prie 
altoriaus priima arkivysk Audrys J. Bačkis Minėjimas buvo birželio 12 d. 

Nuotr. J. Tamulalčio 

Nuotr. Danos Mikužienės 

Asmenys, kurie dėl senatvės 
ar ligos negali nuvykti į Imi
gracijos įstaigą, gali prašyti spe
cialaus patarnavimo. INS tar
nautojai, pagal reikalą, žada 
tiems asmenims padėti. Pakei
timas daromas dėl to, kad senos 
kortelės yra labai lengvai su
falsifikuojamos, be to, vėliau 
išduotos kortelės yra kitokios — 
pakeitimu norima suvienodinti 
„žalias korteles, tuo pačiu su
stabdyti nelegalių „žalių" kor
telių gamybą. 

Paimta iš News Release of US 
Department of Justice, Immi-
gration and Naturalization Ser
vice, VVashington, DC 20536 da-
ted November 23, 1993. 

Jei reikia smulkesnių infor
macijų, prašome kreiptis į So
cialinių reikalų raštinę, 2711 
VVest 71st Str., Chicago, IL 
60629. Telef. 312-476-2655. 

Birutė Jasaitienė 

IŠ ARTI IR TOLI 

SULAUKSIME NAUJO 
LIETUVIO KUNIGO 

Diakonas Gintaras Linas Gru
šas birželio 25 d. Vilniaus arki
katedroje Vilniaus metropolito 
arkivyskupo Audrio J. Bačkio 
bus įšventintas į kunigus. Kun. 
Gintaras pirmąsias Mišias 
aukos birželio 26 d. Vilniaus 
arkikatedroje. Naujasis kunigas 
arti mėnesį laiko pasiliks Lietu
voje, kapelionaus VIII Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongrese, o 
taip pat dalyvaus ir Ateitininkų 
kongrese. Į JAV grįš liepos 
mėnesio pabaigoje ir antrąsias 
primicijas laikys Los Angeles, 
Californijoje, Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
liepos 31d. Gintaras Grušas yra 
sūnus Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapijos narių Prano ir 
Marijos Grušų. 

Del teisiniu patarimų 
Illinois ir Florida valstijose 

kreipkitės i advokatą 
BRYAN R. BAGDADY, P.C. 
25 NortJmest Pt Blvd . Suite 550 

Eik Grove Village. IL 60007 
(708) 290-0033. Fax (708) 364-4603 

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

Tel. (1-312). 77V5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Kriminalinė Teisė 

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

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


