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Lietuva sveikina JAV 
palankumą, bet mano jau 
dabar atitinkanti NATO 

kriterijus 
Vilnius, birželio 6 d. (AGEP) 

— Lietuva sveikina JAV Kong
reso narių iniciatyvą kviesti 
Baltijos šalis į visas programas, 
taikomas realiausiems kandida
tams į NATO, tuo pačiu pabrėž
dama, kad ir ji galėtų būti 
įtraukta į tokių sąrašą. „Mes 
jaučiamės padrąsinti, bet mano
me, kad irgi atitinkame kriteri
jus, pagal kuriuos atrinkti trys 
pirmiausi kandidatai į NATO — 
Lenkija, Čekija ir Vengrija", 
kalbėdamasis su korespondentu 
sakė aukštas Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnas, 
komentuodamas JAV Senatui 
pateiktą įstatymo projektą dėl 
finansinės paramos kandida
tėms į NATO. 

Projektas, kurį antradienį pa
teikė respublikonų kandidatas 
į prezidentus, senatorius Bob 
Dole, numato įgalioti JAV vy
riausybę sukurti 60 milijonų 
dolerių fondą, kuriuo naudotųsi 
Vidurio ir Rytų Europos šalys, 
norinčios įstoti į NATO. įsta
tymo projekte pirmaujančiomis 
kandidatėmis įvardijamos Len
kija, Čekija ir Vengrija. 

Senatui pateiktame įstatymo 
projekte pabrėžiama, kad 
NATO plėtimo metu JAV turi 
remti ir kitas valstybes, įskai
tant Lietuvą, Latviją bei Estiją. 
Pasak projekto, JAV turėtų pa
siūlyti ir paremti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos priėmimą į 
NATO, kai tik jos atitiks NATO 
kriterijus. Vilniaus diplomatų 
nuomone, Lietuva jau vykdo to

kius reikalavimus ir jau dabar 
galėtų būti įtraukta į kandidatų 

Iš kandidatų į NATO reika
laujama pažangos, kuriant 
NATO šalių vertybes — demo
kratinę vyriausybę, laisvos 
rinkos ekonomiją, civilinę gink
luotųjų pajėgų kontrolę, taip pat 
turėti neįslaptintą gynybos biu
džetą, gerbti žmogaus teises, 
dalyvauti NATO planavimo ir 
peržiūros procese, Taikos part
nerystės programoje bei prisi
minti NATO šalių įsipareigo
jimus. 

Vis dėlto, tai, kad Baltijos ša
lys vertinamos kaip potencialios 
kandidatės ateityje, Vilnius lai
ko dideliu palankumo ženklu ir 
Vašingtono pozicijos teigiama 
raida. Jo buvo pasiekta akty
vaus Amerikos lietuvių visuo
menės veiklos Vašingtone dėka. 
Panašių pastangų dėjo ir Seimo 
Užsienio reikalų komitetas, 
siuntęs laišką JAV Kongreso 
nariams, su prašymu neigno
ruoti Baltijos šalių saugumo in
teresų. 

Respublikonų projekte dar sa
koma, kad JAV vyriausybė turi 
panaudoti visas diplomatines 
priemones spausti Europos Są
junga kuo greičiau priimti visas 
šalis, kurios atitinka narystės 
reikalavimus. Taip pat ragina
ma įtraukti Lietuvą, Latviją ir 
Estįją į bendras su NATO bei 
kandidačių karines pratybas bei 
taikos palaikymo misijas. 

LDDP siūlo Seimo rinkinių 
kandidatų vertinimo sistemą 

Vilnius, birželio 5 d. (AGEP) 
— Ketvirtadienį Seime prade
dama svarstyti Seimo įstatymo 
pataisos, kurios praėjusį penk
tadienį buvo aptartos partijų 
atstovų susitikime su preziden
tu Algirdu Brazausku. 

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje LDDP frakcijos vado
vai pristatė valdančiosios frak
cijos siūlomas pataisas, kurių 
svarbiausiasis siūlymas — su
daryti galimybę rinkėjams pa
reikšti savo nuomonę apie kan
didatus, įrašytus į tą kandidatų 
sąrašą, už kurį jie balsavo. 

LDDP įstatymo pataisų pro
jektas numato, kad rinkėjas gali 
pareikšti teigiamą arba nei
giamą nuomonę apie kiekvieną 
į tos partijos sąrašą įrašytą 
kandidatą ir tokiu būdu bal
suoti, kad būtų nustatyta kita 
šio sąrašo eilė, arba gali nepa
reikšti jokio vertinimo ir tokiu 
būdu balsuoti, kad pačios parti
jos patvirtinta sąrašo eilė ne
būtų keičiama. Pagal projektą, 
galutinę partijos sąrašo eilę 
Vyriausioji rinkimų komisija 
nustatytų, atsižvelgdama tiek į 
balsuotojų vertinimus, tiek į 
partijos nustatytą eilę 

Rinkiminis kandidato verti
nimas būtų gaunamas, prie visų 
už sąrašą balsavusiųjų rinkėjų 
skaičiaus pridėjus teigiamai 
kandidatą įvertinusių rinkėjų 
skaičių ir atėmus neigiamai 
kandidatą įvertinusių rinkėjų 
skaičių. Partinis kandidato 
vertinimas būtų gaunamas, prie 
viso sąrašo kandidatų skaičiaus 
pridėjus vienetą ir atėmus 
konkretaus kandidato eilės 
numerį sąraše. 

LDDP frakcijos narys, Seimo 

pirmininko pavaduotojas Juozas 
Bernatonis sakė taip pat parem-
siąs konservatoriaus Stasio 
Malkevičiaus siūlymą, kad jei 
daugiau nei pusė rinkėjų neigia
mai įvertins kurį nors sąrašo 
kandidatą, jis būtų apskritai iš 
sąrašo išbrauktas. 

LDDP frakcijos seniūnas Ge
diminas Kirkilas toje pačioje 
spaudos konferencijoje sakė, 
kad valdančioji partija ketina 
pateikti ir daugiau siūlymų. Jo 
nuomone, turėtų būti patikrin
ta kandidatų psichinės sveika
tos būklė. Taip pat LDDP keti
na siūlyti, kad partijos pateiktų 
mokesčių inspekcijos patikri
nimo išvadas bei deklaracijas 
dėl sąskaitų užsienyje ir fi
nansinės paramos i i užsienio. 
Siūloma, kad Vyriausiajai rin
kimų komisijai būtų suteikta 
teisė griežtai kontroliuoti, kaip 
partijos naudoja rinkimams 
skirtas lėšas. 

LDDP frakcijos narys Algi 
mantas Salamakinas sakė, kad 
ateityje kandidatų vertinimo 
sistema turėtų būti įvesta ir 
savivaldybių rinkimuose. Jo 
nuomone, praėjus kuriam lai
kui, Lietuvoje turėtų įsigalėti 
vien proporcinė kandidatų ver
tinimo sistema, atsisakius miš
rios Seimo rinkimų sistemos, 
kai pusė parlamento renkama 
vienmandatėse apygardose. 

Paklaustas nuomonės apie 
lengvatas tautinėms mažu
moms, Seimo vicepirmininkas 
pasakė, kad tautinių mažumų 
politinėms partijoms negali būti 
taikomos lengvatos, nes susida
rytų padėtis, kai politinės par
tijos kurtųsi nac iona l in iu 
pagrindu. Jis pripažino tokią 

Švedijos karališkojo karo laivyno karininkai šien -t apžiūri Lietuvos karo laivus. Nors Švedija 
nėra NATO narė, ji padeda Lietuvai per jūros eidv , stebėjimo programą ir bendradarbiaudama 
su Lietuvos Pasienio policija. Švedija taip pat padeaa Lietuvai kurti naują kariuomenės šaukimo 
sistemą, kuri gali būti įgyvendinama jau po metu Švedijos Karinėje jūrų kolegijoje mokosi trys 
Lietuvos kariai ir Švedija yra viena iš devynių va' ;tybių, remiančių Baltijos taikos palaikytojų 
batalijona BALTBAT. M . . . ., _. 

Nuotr. A. Juškevičiaus „Lietuvos aide 

P. Gylys: N. Prielaida 
buvo informuotas 

Vilnius, birželio 6 d. (Elta) -
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys mano, kad 
jam bendrauti su kai kuriais 
Lietuvos ambasadoriais kliudo 
vis dar neišgyvendinti „kuni
gaikštysčių sindromai". Trečia
dienį spaudos konferencijoje jis 
prisipažino turįs „labai didelių 
sunkumų", bendraudamas su 
dalimi Lietuvos diplomatinių 
atstovų užsienyje. 

Užsienio reikalų ministerijos 
vadovo žodžiais, „politiniu 
požiūriu" jau padarytas spren
dimas dėl Lietuvos nuolatinės 
misijos Jungtinių Tautų skyriu
je Genevoje vadovo ambasado
riaus Narcizo Prielaidos. Tai, 
kad Lietuvos prezidentas pra
ėjusį penktadienį pasirašė ir 
netrukus „sulaikė" dekretą dėl 
diplomato atšaukimo, P. Gylys 
pavadino techninio pobūdžio ne
susipratimais. 

„Man jau ne pirmą kartą ten
ka atsakinėti į klausimus, esą 
žmonės neinformuoti" sakė už
sienio reikalų ministras, pa
neigdamas ambasadoriaus N. 
Prielaidos pareiškimą, jog apie 
būsimą atšaukimą jis sužinojęs 
tik iš žurnalistų. Pasak mi
nistro, diplomatui buvo nusiųsti 
du įspėjimai raštu, jis taip pat 
buvęs įspėtas ir telefonu. Am
basadorius apie tai buvo infor
muotas ir kovo pabaigoje, kai 
misijos būstinėje Genevoje lan
kėsi ministras Povilas Gylys. 

Lietuvos vyriausybės atstovo 
Jungtinių Tautų būstinėje Ge
nevoje pareigas Narcizas Prie
laida pradėjo eiti 1991 m., o po 
metų jis paskirtas į dabartinį 
postą. Ambasadoriaus rangas 

šiam diplomatui suteiktas 1993 
metais. 

Nuolatinės misijos Jungtinių 

Tautų skyriuje Genevoje vado
vas N. Prielaida 1994 m. pradėjo 
eiti Lietuvos generalinio kon
sulo Šveicarijoje pareigas, o iki 
tol jis dešimtį metų vadovavo 
Šveicarijos lietuvių bendruo
menei. 

Lietuva elgiasi „kaip 
reikalinga" A. Lileikio 
* reikalu 

praktiką, kai tautinės mažumos 
neturi savo atstovų Seime, jiems 
nustatomos kvotos. Tačiau, sa
kė J. Bernatonis, to atsisakyta, 
pripažinus, kad Lietuvoje tokios 
problemos nėra, nes Seime yra 
įvairių tautybių parlamentarų, 
priklausančių įvairioms politi
nėms partijoms. 

O dėl lengvatų suteikimo už
sienio lietuviams, Bernatonis 
sakė, kad LDDP sutiktų su tuo, 
jeigu savo neigiamą nuomonę 
pakeistų dešiniosios partijos. 
Pasak Seimo vicepirmininko, 
per susitikimą su prezidentu, 
opozicijos vadovas Vytautas 
Landsbergis ir kiti dešinieji 
pabrėžė, kad išeiviai neturėtų 
būti privilegijuojami. 

Vilnius, birželio 6 d. (AGEP) 
— Lietuvos pareigūnai katego
riškai atmetė nacių persekiotojų 
kaltinimus, neva Vilnius vengia 
imtis veiksmų prieš karo nusi
kaltimais kaltinama lietuvį 
Aleksandrą Lileikį, kuris dėl to 
neseniai neteko JAV pilietybės. 
„Lietuva daro t a i , ką mano 
esant reikalinga", pareiškė 
Seimo kancleris Neris Germa
nas. Kalbėdamasis su korespon
dentu jis komentavo Simon 
Wiesenthal Centro raginimą 
Izraeliui prašyti išduoti A. 
Lileikį, nes ..Lietuvos valdžia, 
atrodo, nėra pasirengusi imtis 
veiksmų prieš jį". 

Lietuvos Generalinė prokura
tūra y ra iškėlusi bylą A. Li
leikio veiklai ištirti, kai per 
nacių okupacija Antrojo pasauli
nio karo metais j is vadovavo 
slaptajai policijai Vilniaus ap
skrityje. 

N. Germanas vadovauja vals
tybinei komisijai santykiams su 
Izraeliu gerinti i r žydų istori
nėms bei dabarties problemoms 
spręsti. J is sako, jog nuo bylos 
tyrimo priklausys ir kaltinimo 
A. Lileikiui formuluotė. Tačiau, 
pažymi N. Germanas, kol vyks
ta tyrimas, Lietuva negali im
tis persekioti A. Lileikį. 

„Jei jis dabar atvažiuotų į 
Lietuvą, mes o nepultume tuoj 
pat areštuoti', sakė N. Ger
manas, pabrėžęs, kad įtariamojo 
kaltę tur i nustatyti teismas. 

Tačiau ir paties teismo per
spektyvos dar nėra visiškai 
a iškios . „Jei p r o k u r a t ū r a 
surinks pakarkarnai medžiagos, 
teismas bus, o jei ne — tai ne", 
sako Neris Germanas. 

Generalinė' prokuratūros spe 
daliųjų tyrimu skyriaus vyriau
siasis proku'oras Vidmantas 
Vaicekauską- sako, kad byla 
jau baigiama bet atsisako pra 
našauti, kokias bus jos išvados. 

Prokuratūra turi archyvinių 
dokumentų su A. Lileikio pa 
rašais, kurias nacių baudėjų 
žinion buvo oerduoti tūkstan
čiai Lietuvo> žydų. Tačiau pro

kurorams labai t rūksta auten
tiškų liudijimų apie A. Lileikio 
veiklą. Kol kas nepavyko rasti 
nė vieno gyvo liudininko, kuris 
liudytų jo tiesiogį ryšį su žydų 
žudynėmis, tuo tarpu net pora 
liudininkų teigia, jog A. Lileikis 
su jomis nebuvo susijęs. Pasak 
šių liudininkų, A. Lileikis buvo 
infiltruotas į naciams pavaldžią 
saugumo policiją vykdyti Lietu
vos pogrindžio užduočių prieš 
okupacinę vokiečių valdžią. 

A. Lileikio pasirašytuose 
nurodymuose perduoti žydus 
nacių baudėjams tiesiogiai ne
kalbama apie jų sunaikinimą, 
bet šie dokumentai yra rimtas 
įkaltis. Prokuroras V. Vaice
kauskas šiomis dienomis grįžo 
iš Berlyno, kur nacių Vokietijos 
Reicho archyvuose tyrė panašių 
įsakymų formuluotes. V. Vaice
kauskas nustatė, kad A. Lilei
kio nurodymų fomuluotės prak
tiškai a t i t inka formą, kuri 
reiškė siuntimą mirti. 

Prokurorai labai suinteresuo
ti paties A. Lileikio apklausa, 
bet negali prašyti Amerikos jj 
išduoti, nes abi šalys dar tik 
derasi dėl naujos teisinės pa
galbos sutarties. 1924 metais 
pasirašytoje Lietuvos ir JAV 
ekstradicijos sutartyje nemini
mas genocido nusikaltimas, ku
riuo į ta r iamas A. Lileikis. 
Lietuva priimtų A. Lileikį, jei 
JAV jj deportuotų. Praėjusį mė
nesį už praeities nuslėpimą jis 
neteko Amerikos pilietybės, bet 
turi dar porą mėnesių laiko ape
liuoti teismo sprendimą. 

Tuo tarpu Seimo kancleris N. 
Germanas sako turįs žinių, kad 
88 m. Nonvood. Massachusetts. 
gyventojas A. Lileikis rengiasi 
pats grįžti į Lietuvą, nes patyrė 
didžiulių finansinių nuostolių 
per bylinėjimąsi dėl pilietybės. 

Lietuvos pareigūnų nuomo
ne, tai būtų geriausia išeitis, 
nes atsirastų galimybė jį ap
klausti, o Lietuvos vardas būtų 
mažiau minimas su neigiamu 
atspalviu per artėjančią JAV 
prezidento rinkimų kampaniją 

Seimas pritarė projektui 
apriboti valstybės išlaidas 

Vilnius, birželio 4 d. (AGEP 
— Seimas antradienį pritarė vy
riausybės pateiktam 1996 m. 
valstybės ir savivaldybių biu
džeto įstatymo pakeitimo pro
jektui. Po svarstymų komitetuo
se jis bus svarstomas ypatingos 
skubos tvarka. 

Vyriausybė siūlo smarkiai su
mažinti paprastąsias ir nepap
rastąsias valstybės valdymo iš
laidas. Paprastąsias valstybės 
valdymo institucijų išlaidas an
trajame pusmetyje siūloma su
mažinti h°!c arba 12.8 milijonais 
litų. Kitų iš valstybės biudžeto 
iš laikomų įstaigų septynių 
mėnesių paprastąsias išlaidas 
norima sumažinti taip pat 5%. 
Tačiau siūloma nemažinti dar
bo užmokesčio, įnašų sociali
niam draudimui, stipendijų. 
pensijų ir pašalpų. 

Paprastųjų išlaidų siūloma 
nemažinti ir Krašto apsaugos. 
Kultūros. Sveikatos. Švietimo ir 
mokslo ministerijų įstaigoms. 
mokslo ir studijų institucijoms. 

Be to, siūloma 181.2 milijo
nais litų sumažinti ir nepapras
tąsias išlaidas, skirtas daugiau
sia statyboms. Valstybės biu
džetas tokiu būdu sutaupytų 
151 milijonus litų, o savival
dybių biudžetai — 30.2 milijo
nus litų. Iš pastarųjų biudžetų 
nebūtų finansuojama gamtosau
gos objektų statyba. 

Imtis taupymo politikos vy
riausybę privertė nepakanka
mos šių metų biudžeto pajamos. 
Finansų ministerijos duomeni 
mis. iki gegužės 30 d. biudžetas 
negavo 171 milijonų litų pla
nuotų pajamų. 

Lietuvos lenkai prie Seimo 
reikalavo nekeisti Vilniaus 

ribų 
Vilnius, birželio 6 d. (AGEP) 

— Maždaug 500 Lietuvos lenkų 
ketvirtadienį dalyvavo demon
stracijoje Nepriklausomybes 
aikštėje prie Seimo rūmų, rei 
kalaudami pakeisti Vilniaus ri
bų išplėtimo įstatymą ir „sugrą
žinti žemę". Lenkų Rinkimų 
Akcijos partijos sukviesti mi
tinguotojai laikė iškėlę plakatus 
su šūkiais „Seimo bolševikai, 
grąžinkite žemę savininkams", 
„Sklypų aferos vykdytojus teis
man", „Šalin komunistinę mafi
ją", „Neatiduosime savo že
mės". 

Lenkų Rinkimų Akcijos pir
mininkas Janas Sinkevičius ir 
jo pavaduotojas Voldemaras To-
maševskis prieš demonstraciją 
susitiko su Seimo pirmininku 
Česlovu Juršėnu ir kalbėjosi 
apie Vilniaus ribų išplėtimo 
problemą. V. Tomaševskis ko
respondentui sakė. kad susiti
kimas su Seimo pirmininku yra 
„labai svarus žingsnis link prob 
lemos sprendimo". 

Lietuvos lenkų organizacijos 
panašias protesto demonstraci
jas jau buvo surengusios du kar
tus. 

Kompensacijos dar 
nemokamos bankrutavusių 

bankų indėlininkams 
Vilnius, birželio 4 d. (AGEP) 

— Nepaisant vyriausybės nuta
rimo nuo birželio 4 d. pradėti 
mokėti kompensacijas bankru
tavusių bankų indėlininkams, 
jų antradienį nemokėjo nė vie
nas iš devynių bankų. Finansų 
ministerijos Finansinių institu
cijų skyriaus viršininkė Lina 
Gasiūnaitė korespondentui sa
kė, jog pirmadienį ministerija į 
bankų sąskaitas pervedė 6 mili
jonus litų. Pasak jos, šios sumos 
turėtų pakakti 1-2 savaitėms, 
vėliau lėšų bus pervedama pa
pildomai. 

Tačiau nė vienas bankas ant

radienį dar nepradėjo mokėti pi
nigų, nes, anot jų administra
torių, jie dar neturėjo grynų pi
nigų. Daugelis teigė pradėsią 
mokėti trečiadienį ar ketvirta
dienį. 

Pagal vyriausybės nutarimą 
ne didesnė kaip 4.000 litų 
kompensacija pirmiausia moka
ma I ir II grupės invalidams, 
vienišiems pensininkams ir 
mirusio indėlininko paveldėto
jams. Kitiems indėlininkams 
planuojama pinigus mokėti nuo 
rugpjūčio 6 d. ir nuo rugsėjo 17 
dienos. 

J. Švabaitei-Gylienei 
poezijos premija 

Vilnius, birželio 3 d. (LR) -
Vilkaviškio rajone Salomėjos 
Nėries tėviškėje — Kiršų kaime 
buvo įteikta kasmetinė Salome 
jos Nėries poezijos premija. Kaip 
rašo „Lietuvos rytas", šiemet ji 
įteikta išeivijos poetei kraštietei 
Julijai Švabaitei-Gylienei. Poe 
tę pristatė ir 500 dolerių pre 
miją bei atminimo dovaną įtei 
kė Vilkaviškio meras Jonas Ma
čys. 

Julija Švabaite-Gyliene yra 
baigusi Vilkaviškio gimnaziją, 
studijavo Kauno, Vilniaus ir Pa 
ryžiaus universitetuose. Pirmie
ji jos eilėraščiai buvo išspaus
dinti 1935 metais. Po karo poetė 
gyveno Australijoje, vėliau per 
sikėiė į JAV. 

Iš viso ji išleido penkias poezi 
jos ir prozos knygas, pastaroji — 
„Vagos" išleista „Tu niekur ne 

išėjai" pasirodė prieš kelerius 
metus. Už romaną „Stikliniai 
ramentai" ji yra gavusi „Drau
go" laikraščio premiją. Šiemet, 
vasario mėnesį. Lietuvių Rašy 
tojų Draugijos premija įvertinta 
naujausioji jos poezijos knyga 
..Žiemos erškėtis". 

KALENDORIUS 

Birželio 8 d.: Medardas, Vil
helmas. Kaliopas. Germine, Me 
runas. 

Birželio 9 d.: Kristaus Kūno 
ir Kraujo >vente I Devintinės >: 
Efremas. Felicijus. Maksimijo-
nas. Gintas. Ginte 

Birželio 10 d.: I.iutgarda. 
Diana. Margarita. Vainius, Vin-
gailė 

Birželio 11 d.: Šv. Barnabas, 
apaštalas. Rozelina. Dainius. 
Aluona. 
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IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

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

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
NEPAPRASTOJI 
KONFERENCIJA 

Š.m. gegužės 17 d. Kaune įvy
kusiame Lietuvos Ateitininkų 
federacijos vyriausiosios vado
vybės praplėstame posėdyje, da
lyvaujant AF vadui Juozui 
Polikaičiui ir AF tarybos bei 
LAF valdybos pirmininkui Vi
dui Abraičiui, buvo nuspręsta 
Ateitininkų federacijos Nepap
ras tą ją konferenciją r e n g t i 
K a u n e 1997 m. saus io 3-5 d. 
Kalėdų atostogų metas yra 
patogiausias Lietuvos ateitinin
kams. Tuo laiku kasmet yra 
rengiami jų tradiciniai suvažia
vimai bei konferencijos. 

Rengti tokią AF Nepaprastąją 
konferencija įpareigojo XII AF 
kongreso Vilniuje nutarimai. 
Toje konferencijoje bus renkama 
AF vadovybė, aptariami ir pri
imti naujos organizacinės struk
tūros nuostatai, svarstomos 
atskirų sąjungų veiklos gairės. 
AF taryba 1995 rugpjūčio mėn. 
sudarė specialią komisiją (dr. V. 
Vygantas. A. Kuolas, kun. G. 
Grušas, V Abraitis. V. Borutai
tė), kuri iki Nepaprastosios kon
ferencijos suderintų Lietuvos ir 
užsienio ateitininkų statutus ir 
paruoštų organizacinės struktū
ros gaires, tinkančias viso pa-

.Saulio ateitininkams. Šios vasa-
"ros metu komisija turės progą 

susitikti Lietuvoje ir galutinai 
suderinti savo projektus, kurie 
vėliau bus jau pateikti Nepa
prastajai konferencijai. 

Konferencijos darbai jau pra
dėti. Organizacinio komiteto 
pirmininke pakviesta Vilmantė 
Borutaitė. Greitu laiku bus su
daryti atskiri techniniai bei 
akademinės programos komite
tai. Visi šie LAF vadovybės nu
tarimai, jau nustatę tokios 
konferencijos datą ir vietą ir 
pradėję paruošiamuosius dar
bus, buvo teigiamai priimti ir 
patvirtinti AF valdybos posėdy
je, įvykusiame 1996 m. gegužės 
30 d., Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 

Kadangi negalima t ikėtis 
gausesnio išeivijos ateitininkų 
dalyvavimo Nepaprastojoje kon
ferencijoje, bus reikalinga rasti 
būdus išrinkti atstovus, suteikti 
įgaliojimus ir t.t. Todėl norima 
šių metų Darbo dienos savaitga
lio studijų dienose, Dainavoje, 
sukviesti JAV ir Kanados atei
tininkų konferenciją. Joje reikės 
išspręsti ne tik atstovų ar įga
liojimų klausimus, bet apskritai 
pagalvoti ir pakalbėti apie toli
mesnes užsienio ateitininkų 
veiklos perspektyvas. 

J . Baužys 

ČIKAGOS JAUNUČIŲ 
VEIKLA 

Čikagos jaunučių ateitininkų 
Partizano Daumanto-Dielinin-
kaičio kuopos 1995-1996 m. 
veiklos metai sėkmingai užbaig
ti. Metų tema buvo „Lietuva ir 
a š" ir susirinkimuose ypatingu 
būdu buvo įjungtos temos 
liečiančios Lietuvą. Metų šūkis 
buvo ..Sustok ir pagalvok — ką 
Kristus darytų". Susirinkimai 
vyko Ateitininkų namuose. 
Lemonte. kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, tuoj po vaikų 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. 

Mergaitės ir berniukai, kuriu 
yra jau daugiau negu 80. noriai 
dalyvavo susir inkimuose ir 
darbščiai atliko pratimus. Susi
rinkimu temos buvo įvairios, 
pvz.: ..Kalėdos Lie tuvoje" , 
„Senovės Lietuva". „Lietuvos 
žymieji žmonės" ir ..Marijos 
šventovės Lietuvoje". Buvo 
s u r u o š t a ir Trijų K a r a l i ų 
šventė, kurią koordinavo Silvi

ja Radvilienė. Velykų proga 
Velykė (S. Radvilienė) pradžiu
gino vaikus ir papasakojo apie 
velykinius papročius Lietuvoje. 
Taip pat buvo suruošta mokyk
linių reikmenų siunta mok. As
tai Tijūnėlytei Lietuvoje ir 
pirmosios pagalbos s iun ta 
vasaros stovykloms Lietuvoje. 
Ypatingas buvo paskutinis susi
rinkimas, kurio tema buvo 
..Marijos šventovės Lietuvoje". 
Jaunučiai mokėsi šventovių is
toriją ir patys pagamino gra
žiausius rožinius iš įvairiaspal
vių karolių. Ne vienas jaunutis 
savo rožinį padovanojo mamytei 
Motinos dienos proga. 

Veiklos metai pabaigti Šei
mos švente, kurios metu 14 jau
nučių davė įžodį. Šis gražus bū
rys jaunimo, tėvelių ir vadovų 
globoje mokėsi ateitininkų is
torijos bei principų ir rimtus 
egzaminus sėkmingai išlaikė: 
Matas Čyvas, Darius Jutzi, In-

Prel. Juozui Prunskiui Padėkos pietų dalyviai. Iš k.: I eil. — J. Butvilą, dr. A. Garūnas, dr. O. 
Garūniene, J. Damušienė, prel. J. Prunskis, A. Pargauskas, V. Pargauskienė. A. Ankienė II eil. 
— J. Polikaitis, A. Kamantienė, I. Polikaitienė, R. Kuprienė, dr. A. Darnusis, dr. V. Šaulys, dr. 
V. Šaulienė ir R. Polikaitytė. Trūksta S. Kuprio, dariusio šią nuotrauką. 

PRELATO 
JUOZO PRUNSKIO 

DOVANA 
Gražaus gegužės mėn. vakarą 

Ateitininkų namų valdyba, jų 
vyrai ar žmonos ir keletas pre
lato artimųjų rinkomės į Wil-
liam Tell puošnų restoraną 
Countryside, pagerbti, padėko
ti ir pabuvoti su prelatu Juozu 
Prunskiu. Dėkojome Jam už do
vaną, šį kartą skirtą Atei
tininkų namams — didelį žemės 
plotą, kuris įgalins pratęsti 
gyvavimą Ateitininkų namų, 
skirtų visiems ateitininkams, o 
ypač ateitininkiškajam jauni
mui. 

Kai visi susėdome aplink šei
mynišką stalą. Atei t ininkų 
namų valdybos narė Jadvyga 
Damušienė tarė žodį, atkreip
dama dėmesį į „aukos" ir „lab
daros" reikšmę prelato Pruns
kio gyvenime. „Daug jo gerų 
darbų yra jau praeityje, nors jie 
yra įamžinti žmonių širdyse ir 
tautos archyvuose, kurie liudys 
jo vardą mūsų tautos istorijoje, 
— kalbėjo, J. Damušienė. — 
Prelatui labai artimi krikščio
niško auklėjimo rūpesčiai. Jo 
vardu nusėtas premijų kelias, 
čia ir Lietuvoje. Prelato gyve-

ga Janušaitė, Audrė Kapačins-
kaitė, Dainius Kunčas, Daina 
Norusytė, Kristina Petkutė, 
Vakarė Petroliūnaitė, Lina Pos-
kočimaitė, Darius Radvila, And
rius Ragas, Sigita Saliklytė, 
Linas Šaulys ir Žibutė Šaulytė. 

Kartu su veiklos metų pabai
gimo iškilmėmis baigėsi ir 
darbščiųjų sumanių kuopos glo
bėjų dr. Onos Daugirdienės ir 
dr. Pranutės Domanskienės;va
dovavimo kadencija. Joms dė
kojame už atliktą auklėjimo 
darbą ir taip pat už visiems su
teiktus malonius prisiminimus. 
Jų kadencijoje kuopos narių pa
dvigubėjo. Ateinančių dviejų 
metų vadovavimo pareigas su
tiko perimti Rasa Naruty-
tė-Kasniūnienė ir Dainė Naru-
tytė-Quinn. Naujoms globėjoms 
linkime sėkmingų ir darbingu 
metų! 

Iki pasimatymo jaunučių sto
vykloje Dainavoje! 

rok 

nimo istorija dar rašoma baltuo
se knygos lapuose. J i dar ne
baigta. Joje ypač ryškus jo dos
numas, kurį ne kartą yra paju
tę ir Ateitininku namai, kuriuos 
jis pasirinko t inkama pastoge 
savo garbingo amžiaus saulėlei
dyje. Ateitininkų namai džiau
giasi turėdami tokį garbingą gy
ventoją". Jadvyga Damušienė 
savo suglaustą ir labai reikš
mingą žodį baigė poeto Braz
džionio eilėraščiu „Garbė Tau, 
Viešpatie", o pačiai savo kalbos 
užsklandai perskaitė ir savos 
kūrybos eilutes, išryškinančias 
prelato Prunskio širdies didybę 
ir padėką Viešpačiui, kad Jis 
mums duoda tokių žmonių kaip 
prelatas Prunskis. 

Buvo pakeltos taurės už pre
lato sveikatą, už jo kilnius dar
bus, kuriems atpildas, pagal va
karo pravedėją, ateis iš pačio 
dangaus. Kai prelatas Prunskis 
atsistojo padėkoti už jam suruoš
tą atsidėkojimo ^įtarienę, jis su 
humoru prasitarę, kad jis dar ne 
visą žemę padovanojo Ateitinin
kų namams; dar pasiliko skly
pelį kazimierinėse kapinėse. 
Malonu buvo su šiuo garbingu 
žmogumi pabuvoti ir jo ilgo ir 
reikšmingo gyvenimo prisimini
mais pasidalinti. Tai daug sma
giau, negu išgirsti daug nuvei
kusių žmonių nekrologus. 

A l d o n a Kamant ienė 

VASAROS STOVYKLOS 
D A I N A V O J E 

DĖKOJAME! 
Pre l a tu i dr . Juozu i Pruns

k iu i , Ate i t in inkų namams 
Lemonte padovanojusiam 33 ak
rų žemės plotą, esantį Mokena, 
IL, nuoširdžiai dėkojame. Žemės 
nuomos ūkininkams pajamos, 
apmokėjus dokumentų paruoši
mo išlaidas, padės Ateitininkų 
namams sumažinti jų išlaikymo 
išlaidas. 

Giliai vertiname šio lietuviš
kos ir krikščioniškos veiklos 
rėmėjo paramą Ateitininkų na
mams. Jo dosnumas yra nuošir
džiai vertinamas. Linkime Jam 
daug sveikų ir darbingų dienų! 

Atei t ininkų namų valdyba 

VISI KVIEČIAMI 
! GEGUŽINĖN 

Ateitininkų namų metinė ge
gužinė bus sekmadienį, birželio 
23 d. Ateitininkų namų sode
lyje. Visi ateitininkai, prade
dant jaunučiais ir baigiant žila
galviais sendraugiais, susitiksi
me ir pabuvosime kaip viena 
didelė šeima. Bus geri pietūs, 
gaivinantys gėrimai, dainos, 
pritariant muzikai, jauniesiems 
sportas ir žaidimai. Kam visų tų 
smagumų per daug, galėsite tik 
sėdėti šlamančių ąžuolų pa-
unksmėje su savo draugais ir 
aptarti praeities, dabarties ir 
ateities veiklą. Visi. visi kvie
čiami. 

Atei t in inkų namų valdyba 

Birželio 15-22 d. - Detroito 
skautai. 

Birželio 23-30 d. Lietuvių 
Fronto bičiuliai. 

Liepos 9-20 dU — Jaunučiai 
ateitininkai. 

Liepos 21-28 d. — Sendrau 
giai atei t ininkai . 

Liepos 28 - rugp jūč io 4 d.— 
Heritage 'angliškai kalbančio 
jaunimo'. 

Kieno margutis stipresnis0 Daumanto Dielimnkaicio kuopos Jau 
įgyvendina :•••»!•••. ;^ku- VYlyku papročiu-

nuoiai a tv f 'yk :" susirinkime 
N'uotr Da inos ("vvienes 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
TaL 7 0 8 - 0 3 4 - 4 5 0 0 

Valandos 9-5 kasdien 

D R . D A N A M . S A U K U S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . C a r m a k M. 
W a a t c h a * t a r , H 6 0 1 5 3 

T * . 7 0 4 - 5 3 1 1113 
Valandos pagal susitarimą 

U N A S A . S I D R Y S , M . D . 
Ophtalmotogas/Akių Chirurgas 

M M t. mį0^mt A««. 
CMcafO R M g * . IL 4041S 

704434 -4422 
4144 W. 43rd St 

312-735-7700 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOS DOKHANCHI 

Dantų Gydytoiai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St . Chicago IL 
M 312-735-5554 

4707 S Gilbert. LaGrange. IL 
Tat. 704-352-4447 

Keto. tat. 312-5M-3144 
Natny 704-351-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4745 W M t 43rd Street 
Va: pi"nd " ketvd 3 v p p Cv p p 

Kitomis dienomis — susitarus 

Rugpjūčio 4-11 d. 
jų studijų savaitė. 

Mokyto-

Moks Rugpjūčio 11-18 d. 
leiviai ateitininkai. 

Liepos 28 d. — Dainavos me
tinė šventė ir šimtininkų suva
žiavimas. 

Dėl informacijų prašoma 
kreiptis i Dainavos registratorę 
Ritą Giedraitienę, tel. 810-478-
8456. 

DR. V. J. VASAITIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 St., Burbank, IL 
Tai. 708-423-6114 
Valandos susitarus 

Kato. 312-735-4477 
«•». 705-245-0047 ama 704-244-4541 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVU IR EMOCINĖS LIGOS 
4445 t o . Pulaskl Roatf 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

1 5 3 0 0 W e s t A v a . , Ortand Parfc 
7 0 8 - 3 4 4 - 4 1 0 0 

Valandos kasdien, išskyrus savaitgalius 

D R . E U G I J U S L E L I S 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

15545—127 »t. 
L,w««VOOt1 H BJW*S3W 
T * . 415-723-1454 

7500 W. Colleae Dr. 
Palo* He la t i f . IL 50453 

Tai. 704-341-4010 

D R . R A M U N E M A C I E J A U S K A S 
f DANTŲ GYDYTOJA 

9 3 5 4 3 . Robar ts Road 
Hlehory Mlhs 

T a i . ( 7 0 8 ) 5 4 8 - 2 1 3 1 
Valandos pagal susitarimą 

~* 
DR. VILIUS MIKAITIS 

-ŠEIMOS DAKTARAS 'R CHIRURGAS 
F»m«y Madleal CllnR 

1SS05—127 St.. Lement. I I S04M 
P'ik'auso Palos Cotrimurity Hosp'ial 

S-ive' C'ov; Hospila' 
Valandos pagal susilanma, 

TU. (70S) 257 MOS 
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DRAUGO 

JAV $86.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 
T i k ieatadtenio laida: 
JAV $56.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 
Uisakant i Lietuvą 
(Air cargo) $100.00 
Tik šeštadienio laida $56.00 
Uisakant į uiaieni 
oro pastų $500.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 

9s mcrt| 3 ^n)*^ 
$56.00 $35.00 
$60.00 $40.00 

$40.00 $30.00 
$45.00 $35.00 

$66.00 

$260.000 
$85.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, aritailiiiiiiaii 
nedirba. 
• Redakcija ui skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

PAIEŠKOMI 
BIRŽŲ APYLINKĖS 

ATEITININKAI 

Biržietis Lietuvoje, Jonas Bal
čiūnas, autorius knygų „Tėviš
kės akimirkos" ir „Nuo Kirdo-
nių iki Biržų", rašo knygą apie 
išsisklaidžiusius biržiečius atei
tininkus. J is norėtų apie jus su
žinoti. 

Daugiau informacijos jums ga
li suteikti buvusi biržietė atei
tininkė Olympia Timukaitė-
Chonin, 10204 SE 8th St., Bel-
levue, WA 98004. 

ATEITININKŲ ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Tradicine tapusi Detroito atei
tininkų Šeimos šventė vyks sek
madienį, birželio 9 d. 

10:30 vai. sv. Mišios Dievo Ap-

VIDAS T. NOREIKA, D.D.S. 

M Ctiartae I . Batas, O.D.4. 
m I . C t k s M t M . 

Chaatartaft M 44344 
Kak. (215) 525-1432 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, 0 0 8 , P.C. 
4447 W. 143 8 L , Oak La -m, K. 

Pirmas apyl su Northaaaleiii un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbeli angliškai) tat. 704-422-1 

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

MM W. M St. Tai. (7M) 423-41 SI 
Valandos pagal sueitanmą 

Pirmo1. 3 y p.p. • 7 v v., antra 12:30 - 3 v.p.p. 
trecd uždaryta, ketvd 1 - 3 v. p p 
penktd ir ssltd 9 v.r. - 12 v. p.p 
4112 4. Kasate Ave.. I 

(312) 776 4666 arba (112) 455-4441 
DR. K. A. JUČAS 

OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO OOOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGUA 

DR. JOVITA KEREUS 

3315 VV 55tn St.. Chicago, IL 
Tat. (312)474.2112 

9525 S 79th Ava , Hickory HHIs. IL 
Tai . (744) 4 4 4 4 1 4 1 

Valandos pagal susitarimą 

Tat. 55885441 Ir kerte: 744442-4145 
DR. R. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 4o . S40l Ava., C i t eta 

Kasdien 1 iki 7 v.v. 
Išskyrus treč.; sestd 12 iki 4 vai. p.p. 

DR. PETRAS V. KISIEUUs" 
INKSTŲ. PŪSLĖS m PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
172 tchmei 41. . Pmtmrst, K. 54124 

744-441-2444 
Valandos pagal susitarimą 

Vakaras ir savaitgaliais M . 744424-1124 

SURCNOCR LAL, MO 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 S Kedzie. Chicago. IL 60652 
Tai . 312-434-2123 

Valandos pagal susitarimą 

Kak. tai . (312) 471 -
VIDAS J. NEMICKAS, M.D 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 4 . Kastetą Ava., 
CMcaaa, IL 54462 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. 

vaizdos bažnyčioje už gyvus ir 
mirusius atei t ininkus. Tuoj po 
Mišių parapijos svetainėje iškil
mingas jaunučių įžodis, veiklos 
p raneš imai . Kalbės svečias, 
Ateit ininkų federacijos tarybos 
narys, dr . Vytautas Vygantas. 

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

7415 W. 171st 
Tesaay Pacti, IL 40477 

(704 )414 -4471 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVtČIUS 
JOKSA 

•»»• v^^MESSSD R V < | W8885^4854^w * 5t*> 

Ha» 704 422-7447 
K M ) . (1-312) 542-4231 'J = ' ° 

Valandos susitarus 

DR. DAUA JOOWAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3 0 0 4 H l f M a n d Ava., Ola. 241 
(skersai gatves nuo 

Good Samaritan ligoninės) . 
Daamacs Orava, N. 44415 

Tat . 744 605 3113 
Valandos susitarus 

DU. VNJJA KERELYTE -

Chiropraktinis gydymas, sveikos 
mitybos pritaikymas k akupunktūra 

7271 S. Nartam, tat. 704 161 0446 

Valandos pagal susitarimą 

easnass rmtn vraaaasanc inaaanfea 
Skausmo gydymo specialistai 

m a t a i v Mt ina ia t t * aan 
as^arsjąąa^aeaF v • r »^ w v»*a^P»e>ea»» asasaar 

TKftftt OALLA4 PRUN4KI4, ktO 
> 312-726 6440 

i 447-422-1212 
I 415-343 6646 

4 1 3 2 2 . Keettte Ava. 
CMcaae , IL 40425 
Ta i . 312-434-7704 

RtMOAUOAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J. DAIUD* 
DANTŲ GYDYTOJAS 
21470 8 . Matn 24. 

M a t l m i n , 4 44443 
TaL 700-716 6633 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• •^a a* Maasos PH., nscaanj įsas. PL 
1 mylia Į vakarus nuo Hartem Ava. 

TaL (704) 604-4444 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGUA IR GYDYMAS 
6132 6. Kadata 

Vai : antr 2-4 v. p.p ir ketv 2-5 v. p.p. 
Sestd. pagal susitarimą 

tat. 312-776-2444 
sat. 764 446 5646 

E D M U N D A S V IŽ INAS, M.D. , S .C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6164 O. Afottac Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (312) 644-7744 

••aO^sslsV aa»4aaT^a^6a14aî  PavaSar-

AKIŲ CHIRURGUA 
AKIŲ LIGOS 

1420 I . O j O i n Ava., 
H a a e r v t a l t 60553 
Tat. 704-527-0050 

Valandos pagal susilanmą 
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Rimties valandėlė 

MAISTAS ŽEMĖS 
KELIONĖJE 

GALYBE VIENYBĖJE 
VYTAUTAS NEZGADA 

Dievo Kūno Šventės — Devin
tinių Mišių skaitiniai primena, 
kad šv. Eucharistija yra mums 
duotas maistas kelionėje per 
dykumą, kur niekas negali iš
likti pats vienas. Šv. Eucha
ristija mums padeda gyvenimo 
kelionėje keliauti kartu, kaip 
vienas kitam padedanti bend
ruomenė. O Si kelionė, kaip gir
dime Evangelijoje, mus veda i 
amžinąjį gyvenimą. 

Skaitinys ii Pakartoto įstaty
mo knygos (Jst 8:2-3,14-16), ku
ris parinktas Šiai Kristaus Kū
no ir Kraujo Šventojoje Eucha
ristijoje šventei, primindamas 
Izraelio tautos kelionės per 
dykumą sunkumus, mums pri
mena ir mūsų žemiško gyveni
mo pavojus ir kaip Dievas mus 
per juos veda. Girdime, kad po 
vergystės Egipte, „Viešpats, 
tavo Dievas ... tave vedė per 
didele, baisią dykumą, per ug
ningas gyvates ir skorpijonus, 
per išdžiūvusi, visai bevandeni 
kraštą". 

Bet Siame skaitinyje taip pat 
girdime, kad visa tai tarnauja 
Dievo geram tikslui žmogų iš
gelbėti. Kaip skaitome prel. A. 
Rubšio naujame Senojo Testa
mento vertime, „Atsimink tą 
ilgą kelią, kuriuo tave vedė 
Viešpats, tavo Dievas,... idant 
padarytų tave nuolankų, ban
dydamas sužinoti, kas buvo tavo 
Širdyje, ar tu laikysiesi jo 
įsakymų, ar ne". 

Kaip rašo kun. Carroll Stuhl-
mueller savo komentaruose šio 
sekmadienio skaitiniams, gyve
nimo sunkumai nėra lengvai iš
aiškinami. Dievas nėra sadis
tas, bet realistas. Gyvenimo ne
tikėtumai ir nestebina Dievo — 
jie yra sąmoninga Dievo plano 
dalis. Mes nepajėgiame suvokti 
jų visų dėsningumo gero Tvėrėjo 
Dievo plane. Nepavyko suvokti 
ir Jobo ilgos Senojo Testamen
to knygos autoriui. Bet žmogiš
koji patirtis duoda kelias įžval
gas. Pavyzdžiui, mažiausiai ver
tiname lengviausiai pasiekia
mus dalykus. O labiausiai verti
name, branginame ir saugome 
tuos — dažniausiai asmenis — 
dėl kurių labiausiai kenčiame. 

Bet įtikinamiausias parody
mas ryšium su tais dalykais, 
kurie mūsų gyvenimo darnumą 
suardo, tai Jėzaus gyvenimo pa
vyzdys: jis, nors, būdamas Dievo 
Sūnus, kentėjo viską, taip, kaip 
ir mes, ir net buvo gundomas. 
Apie ji laiške Žydams (Žyd 4:15) 
taip rašoma:, ,Mes gi turime ne 
tokį vyriausiąjį kunigą, kuris 
negalėtų atjausti mūsų silpny
bių, bet, kaip ir mes, visaip 
bandytą, tačiau nenusidėjusį". 

Evangelijose Jėzaus kentėjimai 
yra aiškiai surišami su Šv. Eu
charistija: „Tai yra mano kū
nas, kuris už jus atiduodamas. 
... Ši taurė yra Naujoji Sandora 
mano kraujuje, kuris už jus iš
liejamas" (Luko 22:19-20). Mato 
evangelijoje (Mt 26:28) dar pri
dedama: , .kraujas, kuris už dau
gelį išliejamas nuodėmių atlei
dimui". O šv. Paulius taip iš
reiškia ryšį tarp Jėzaus kančios 
ir Eucharistijos: „Kada tik val
gote šią duoną ir geriate iš šitos 
taurės, jūs skelbiate Viešpaties 
mirtį, kol jis ateis". 

Tad, kai Sv. Eucharistijoje Jė
zus mums duoda duonos kelio
nėje per dykumą, jis iš tikrųjų 
ir pats dalyvauja mūsų kentėji
muose ir sunkumuose, net mū
sų gundymuose ir mirtyje. Su 
juo net mirtis tampa priemone 
įeiti į gilesni ryšį su Jėzumi 
amžinajame gyvenime. 

Bet Eucharistija nėra papras
ta duona ir vynas. Pakartoto 
įstatymo knygoje rašoma apie 
„maną, kurios nei jūs, nei jūsų 
protėviai nežinojote". Panašiu 
tikėjimu Dievu būtina priimti ir 
Šv. Eucharistiją, pripažįstant, 
kad ji yra „gyvoji duona, nu
žengusi iš dangaus", „kaip sako 
Jėzus šio sekmadienio Evangeli
joje (Jono 6:51-58). 

Anot šv. Pauliaus, rašančio 
laiške Korintiečiams (1 Kor 10: 
16-17), su tikėjimu turime pri
imti ne tik eucharistine gyvąją 
ir gyvybe duodančią Duoną, bet 
ir mūsų brolius ir seseris, kurie 
kartu su mumis sudaro vieną 
Kristaus kūną, dėl kurio „visi 
dalijamės viena duona". Jei ne
atpažįstame Jėzaus savo arti
mame, negalime teisingai su
prasti nei ką priimame Švento
joje Eucharistijoje. Paulius tą 
aiškiai išsako: „Jei viena duo
na, tai ir mes daugelis esame 
vienas kūnas, nes visi dalijamės 
viena duona". Jis pakartotinai 
iškelia tai, kad visų tikinčiųjų 
bendruomeninis ryšys yra Eu
charistinis Jėzus vyno ir duonos 
pavidalais, kuriais risi dalinasi, 
tuo pripažindami jį vienu Vieš
pačiu. „Argi laiminimo taurė, 
kurią laiminame, nėra bendra
vimas Kristaus kraujuje? Argi 
duona, kurią laužome, nėra ben
dravimas Kristaus kūne?" 

Šventojoje Eucharistijoje mes 
jungiamės į Kristaus kentėji
mus ir tuo atidarome jam duris 
būti su mumis ir mūsų kentėji
muose. Bet kadangi Šv. Eucha
ristija yra visų tikinčiųjų ben
dro ryšio per Kristų sakramen
tas, ji kviečia mus panašiai 
dalintis ir vieni kitų kentėji
mais ir išbandymais, stiprinant 

Mažosios valstybės gali egzis
tuoti tik tuomet, jeigu jų 
kaimynės didžiosios vadovau
jasi tarptautines teisės nor
momis ir morale. 

Baltįjos tautos jau tūkstant
mečius prieš Kristų įsikūrusios 
prie gintarinės jūros, kūrė savo 
ateitį, joms būdingą etnokultū
rą, papročius, tradicijas, kurie 
daugeliu požiūrių skyrėsi tiek 
nuo vakarų, tiek ir nuo Skan
dinavijos šalių kultūrų. Tai 
vienas didžiausių etnokultūros 
lobių Europos žemyne, turintis 
pasaulinį pripažinimą. Tuo 
galime didžiuotis, todėl šių 
tautų bet kokia similiacįja 
pražudytų ir jų kultūrinį pali
kimą. Tik mažos nepriklauso
mos šalys sugeba išsaugoti isto
rinį, kultūrini palikimą, nes, 
per šimtmečius besipriešinda-
mos asimiliacijai, susikuria 
imunitetą. Carinės Rusijos, o 
ypač sovietinis imperializmas 
padarė didžiule žalą mūsų kul
tūros paveldui, mūsų šalių 
tautinėms savimonėms, sumen
kino mūsų tautos pastangas 
išsaugoti tai, kas brangiausia, 
pareigos, pasiaukojimo bei atsa
komybės jausmą prieš savo 
tautiečius, pačius save. 

Todėl mažosios demokratinės 
valstybės gali išsiskirti savo 
politine santvarka, paremta tei
singumu, savo piliečių lygiatei
siškumu, išskirtinai aukšta jų 
kultūrą, paremta tvirtu morali
niu pagrindu. Pati didžiausia 
mažųjų valstybių privilegija yra 
laisvė. Didžiosioms valstybėms 
būdingas horizontalus augimas, 
mažosioms — vertikalus. Meilė 
savo tėvynei mažoje valstybėje 
paremta meile savo tautai, jos 
žmonėms, savo kalbai, tradici
joms ir visa ta, kuo džiaugia
masi ir liūdima pasaulyje. Maža 
valstybė labiau panaši į šeimą, 
o meilė jai labiau panaši į 
šeimos nario meile. Visa tai yra 
priešingybė internacionalizmui 
bei kosmopolitizmui, kuris bū
dingas didžiosioms valstybėms. 
Mažąsias valstybes, kaip ir 
mažesnius vaikus šeimoje, turi 
ginti vyresnieji, didesnieji. Šią 
misiją atlieka kai kurios didžio
sios valstybės bei visuomeninės 
tarptautinės organizacijos, to
kios kaip Jungtinės Tautos, Eu
ropos Sąjunga, Baltijos vienybės 
(Baltic Unity) organizacija turi 
griežtai pasisakyti prieš mažų 
tautų engimo apreiškęs, nesvar
bu, kas jas engia. Tačiau, žvelg-

ir remiant vienas kitą. Iš to išei
na, kad geriausias pasiruošimas 
vertai priimti Šv. Eucharistiją 
yra mylėti savo artimą, dėl jos 
ar jo aukotis ir net kentėti, kai 
meilė to reikalauja. 

Aldona ZaOskattė 

dumi į mūsų šalių ateities 
perspektyvas, negalime neįver
tinti geopolitinės situacijos ir 
karčių istorijos pamokų bei 
padarytų klaidų, kurių pakarto
jimas gali ir vėl tapti pragaištin
gas mūsų tautoms, valstybėms, 
žmonėms. 

Padidintą pavojų kelia Balta
rusijos suartėjimas su Rusįja, 
kurių karinė sąjunga nieko gera 
nežada, išsaugojant pastovumą 
Baltįjos srityje. Nerimą kelia ir 
didžiųjų valstybių pernelyg di
delis nuolaidžiavimas Rusijai, 
sprendžiant regioninius konflik
tus. Ypač pažymėtinas ir neaiš
kus JAV prezidento Bill Clinton 
pataikavimas šiai sunkiai pro-
gnazuojamai Rytų valstybei, o 
Rusijos pareiškimas ir Vakarų 
valstybių santūri reakcija, į jį 
jogji okupuosianti Baltįjos šalis, 
jeigu jos įstos į NATO organiza
ciją, akivaizdžiai parodo, kad 
esame neapsaugoti nuo paties 
baisiausio, nebūsime apginti. 
Tai patvirtina ir Prancūzijos 
pozicija šiuo klausimu. Beje, 
pastaroji, matyt, kaip ir 1918 
metais, yra nusprendusi savo 
šalies interesus įgyvendinti 
mažųjų šalių (visų pirma Lietu
vos) sąskaita (tuomet sąjunga su 
Lenkįja, dabar linkčiojimas Ru
sijai). Tai prieštarauja Wilsono 
priimtai doktrinai „Dėl tautų 
apsisprendimo teisės". Toks šios 
valstybės elgesys dar labiau 
paryškina jos savanaudišką ir 
dvilypį požiūri Baltįjos valsty
bių atžvilgiu. Vienas pagrindi
nių mūsų šalių išlikimo būdų 
yra sąjungos sudarymas tarp 
trįjų Baltįjos valstybių. Sąjun
gos, kuri nesilpnintų, bet 
stiprintų kiekvienos valstybės 
valstybingumo pamatus, garan
tuotų ir padėtų, bet nestabdytų 
jų tautinės savimonės ugdymą, 
mokslo, kultūros bei ekonomijos 
vystymą. Tai mes galime pada
ryti, tik susitelkė visi kartu, tar
pusavio supratimu ir jausdami 
atsakomybe prieš savo tautas, 
žmones, rūpindamiesi jų ateiti
mi ir gerove, be asmeninės nau
dos, be kokių grupinių, vienpu-
sinių interesų. Kad su Baltįjos 
valstybėmis skaitytusi mūsų 
kaimynai, turime nedelsiant sti
printi bendrą karine gale, įgy
vendinant bendrą gynybos 
koncepciją, atitinkančią NATO 
reikalavimus. Turime nepa
miršti, kad mūsų bendri ar
timiausi kaimynai (o kartais ir 
tolimesnės šalys), susitarė tar
pusavyje, gali ieškoti progų ir 
būdų mus supriešinti. Todėl, 
spręsdami tarpvalstybinius san
tykius, visais atvejais turime 
turėti omenyje ar neįtakojo šio 
klausimo sprendimo trečia, su
interesuota valstybė, kaip yra 
buvę ankstesniuose mūsų val

stybių santykių istorijos etapuo
se. Tad, spręsdami principinius 
tarpvalstybinius santykius tarp 
mūsų šalių, visų pirma turime 
vengti egoistinių siekių, pavyz
džiui, nepagrįstų vienpusių rei
kalavimų, nustatant tarpvalsty
bines jūros sienas. Spręsdami 
savo vidines problemas, turime 
atsižvelgti ir į visų trijų tautų 
interesus. 

Baltįjos valstybės turi būti 
vieningos, sprendžiant globali
nius užsienio politikos klausi
mus. I Europos Sąjungą bei 
NATO organizaciją siekti įeiti 
ne atskirai, bet bendru bloku. 
Tam turi būti vykdoma bendra 
pasiruošimo koncepcija, bendra 
išorinių sienų apsauga, muitų 
sistema, bendra karinė doktri
na. Baltįjos kraštų konferenci
ja galėtų pasitarnauti, išsaugo
jant taiką šiame regione. Tai 
būtų tarsi buferinė zona tarp 
didžiųjų valstybių, kuri, laikui 
bėgant (demilitarizavus Kara
liaučiaus kraštą), galėtų tapti ir 
nebranduoline zona. Tačiau Ka
raliaučiaus krašto dimilitariza-
vimo problema turi rūpėti ne tik 
Baltįjos pajūrio valstybėms, bet 
ir visos Europos kraštams. Ši 
problema turi būti viena 
aktualiausių gairių ir didžiųjų 
valstybių vienu svarbiausių 
elementų, sprendžiant užsienio 
politikos klausimus, Europos 
ateities perspektyvas. 

Tik sutelktomis pastangomis, 
tarpusavio supratimu ir vieny
be, kad Baltįjos tautos gali 
tikėtis, kad ateityje vėl nepa
teks kurių nors didžiųjų kaimy
ninių valstybių įtakos sferon. 
Todėl mūsų tautos turi būti 
budrios ir išnaudoti šį atokvėpio 
periodą. Baltįjos vienybės orga
nizacijos (Baltia Unity) vienu 
pagrindinių uždavinių yra siek
ti, kad mūsų tautų interesai 
būtų aukščiau už grupinius bei 
asmeninius. Tad nepamirškime 
pagrindinio principo, jog mūsų 
tautų stiprybė yra vienybėje 
kurioje mes galime rasti mūsų 
šalių ateities viziją. Turėkime 
viltį, kad mus lydės sėkmė 
šiuose sunkiuose siekiuose, įne-
šant savo indėlį, išliktų mūsų 
valstybės, kad būtų išsaugotos 
jų nepriklausomybės, o mūsų 
palikuonys nevergautų kitatau
čiams. Nepamirškime, kad esa
me atsakingi už mūsų tautų 
ateitį, jų likimą ir išlikimą. 
Būkime verti šios svarbios mi
sijos. 

Danutė Bindokienė 

Nekirskit 
žaliuojančios šakos 

• Žaslių bažnyčioje balan
džio 28 d. per Sv. Jurgio tituli
nius atlaidus Kaišiadorių vys
kupas Juozapas Matulaitis ku
nigu įšventino diakoną Rolandą 
Bičkauską (gim. 1971 m.). Nau
jasis kunigas drauge su vysku
pu aukojo savo pirmąsias Sv. Mi
šias. Kun. R. Bičkauskas pa
skirtas Elektrėnų parapijos 
vikaru. 

Vos tik užsienio lietuviai pra
deda save ir kitus įtikinti, kad 
galbūt jie tebėra žaliuojanti, 
gyvybe pulsuojanti savo tautos 
kamieno šaka, laisvos, nepri
klausomos ir besistengiančios 
nugalėti pokomunistinio persi
tvarkymo sunkumus, tėvynės 
dalis, vėl su liūdesiu pamato, 
kad ta išsvajotoji tėvynė manda
giai stengiasi savo šaką, jeigu 
nenukirsti, tai bent nebemai
tinti gyvastingumo syvais, kad 
ji pati ilgainiui nudžiūtų. 

Pokario išeivijos gyvenimo 
centras buvo pavergta Lietuva. 
Mes tą paveldą perdavėme ir 
jaunesniosioms kartoms, kurios 
per pusšimtį metų ryžosi pasi
likti savo visuomenėje. Galbūt 
ir tie, nubirę iš lietuviškojo 
pasaulio, buvo prarasti kaip tik 
dėl to, kad vyresnieji griežtai 
reikalavo užsiangažuoti savo 
kilmės kraštui. Ne visi pajėgė ar 
norėjo tai padaryti, todėl pasi
rinko išnykti kitataučių masėje. 
Šiandien gerai suprantame, ką 
praradome; vertiname, ką tebe
turime. Deja, prarastoji dalis 
yra žymiai gausesnė už liku
siąją... 

Nepaisant praradimų, pen
kiasdešimt metų svetur nebuvo 
praleista tik saulėlydžiais gėrin
tis ir gyvenamo krašto pertek
liumi mėgaujantis. Daug iš
gyventa sunkumų bei nusivy
limų, bet daug sukaupta laimė
jimų. Čia ne vieta ir ne laikas 
juos išskaičiuoti — tai daugeliui 
žinoma, vertinama ne tik savų
jų, bet ir gyvenamojo krašto 
visuomenės. Jeigu nebūtume 
tiek daug dėmesio skyrė poli
tiniam aspektui, kuris padėjo 
Lietuvos laisvinimo bylą iš
laikyti gyvą įtakingose Vakarų 
valstybių sferose, būtume, be 
abejo, galėję daug daugiau atlik
ti kultūros baruose. Šiandien te
betikime, kad buvome pasirinkę 
tikrąjį kelią, vertą kainos, kurią 
teko už tai užmokėti. 

Po 1990 m. kovo 11-tosios pra
dėjome tikėti, kad politinis dar
bas jau beveik baigtas, atėjo 
metas nepriklausomai tėvynei 
pasirūpinti išvaikytais iš savo 
žemės vaikais, dalintis su jais 
dvasiniais lobiais, įkvėpti nau
jos gyvybes į metų eigos ir dar
bų nuvargintas sielas. Tačiau 
mūsų tėvynė pasakė: jie ne 
mano vaikai! 

Tas sprendimas, atrodo, tebe
galioja ir po šešerių metų. Tiesa, 
jį kiek sušvelnino pilietybės 
įstatymo pataisą, taip pat 
Lietuva mielai priima užsienio 
lietuvių materialinę paramą, 
nors pasigirsta priekaištų, kad 

tai menki trupinėliai, kuriais 
nepasotinsi neriboto alkio:.. 

Galbūt nieko nenustebintų 
teigimas, kad mums skaudžiau
sias smūgis nebuvo pilietybės 
paneigimas ar paramos neįver
tinimas, bet kone visuotinis 
ignoravimas kultūrinių verty
bių, kurias užsienio lietuviai 
sukūrė laisvame pasaulyje. 
Nepaslaptis, kad okupacijos me
tais tik tam tikri inteligentijos, 
mokslo bei meno darbuotojų 
sluoksniai žinojo, apie užsienio 
lietuvių leidžiamas knygas, 
gausią spaudą, ruošiamas di
dingas šventes, išlaikomą savą 
operą, ansamblius, organi
zacijas, mokyklas, institucijas. 
Tai buvo informacija, nepriei
nama platesnei visuomenei, kad 
neužsikrėstų „supuvusių Vaka
rų" idėjomis. Šiandien, po 
šešerių metų, retas jau gali pasi
teisinti nežinojimu, o vis dėlto 
užsienio lietuvių dvasiniai 
lobiai dar tebėra ignoruojami. 

Prisiminkime tik pernai rude
nį vykusį Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą: lietuviai moksli
ninkai iš svetur turėjo nemažai 
sunkumų, kai norėjo jame daly
vauti, kaip lygūs su lygiais. Tuo 
tarpu informacijos stoka užsie
nio spaudai buvo tiesiog įžei
džiančiai skūpi. Tai jau nebe 
išimtis, o taisyklė — apie svar
besnius kultūrinius renginius, 
ir apskritai kultūrines ap
raiškas, labai retai gauname 
žinių, net po pakartotinių pra
šymų bei karštų pažadų koope
ruoti. O kiek Lietuvos spaudo
je informacijos apie mus? Atro
do, kad tebetęsiama komunis
tinė praktika: išeiviai neverti 
dėmesio, nes neturi nieko, ką 
būtų galima minėti. 

Klausiame: ar kam teko gir
dėti apie Lietuvos kultūros kon
gresą, vyksiantį šiemet — dviem 
etapais: birželio 29 d. ir rugsėjo 
28-29 d.? Tai turi būti didingas 
ir svarbus žingsnis, kaip rašo: 
„Dienos" vedamajame (š.m. 
gegužės 23 d.): „Dvasinio gyve
nimo, kūrybos teorinių, valdy
mo ir darbo pagrindų — sankau
pa". Ar buvo painformuota 
PLB, įvairių užsienio kraštų LB 
valdybos, mūsų kultūrinių-
mokslinių institucijų vadovai, 
kviečiant atstovus į paruošia
muosius posėdžius, raginant 
įdėti ir savo įnašą? Neteko gir
dėti! Jeigu ne užuominos te
nykštėje spaudoje, taip ir lik
tume patamsyje. 

Nejaugi Lietuva nori nukirs
ti svetur tebežaliuojančią savo 
šaką, ant kurios ir ji pati galbūt 
iš dalies sėdi? 

ARTIMOJI ANGLIJA 
LEONAS VENCKUS 
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susilaukiame naudingo ir gražaus, nuplėšiamais dieni
niais lapais, sieninio kalendoriaus. 

.Europos lietuvis" persikrikštijo iš anksčiau ėjusio 
lietuvių savaitraščio „Britanijos lietuvis", kuris lankė 
lietuvius kiekviename Anglijos, Valįjos ir Skotįjos 
kampelyje bent per septynerius ar aštuonerius metus. 
Kiek prisimenu, jo redaktorium buvo Algirdas Kaulė-
nas, kuris savo patriotiniais straipsniais daug pasitar
navo lietuvybės liepsnelės išlaikymui. 

Kol emigracija iš Vokietijos dar nebuvo iščiulpusi 
geriausių intelektualinių jėgų, ten dar ėjo kita lietuviš
ka spauda. Tai spaudai sunykus, atsirado reikalas ap
rūpinti lietuvišku spausdintu žodžiu ir Vokietijoje liku
sius tautiečius. Taip pat lietuviai Belgijoje, Austrijoje, 
Italįjoje ir Šveicarijoje domėjosi tomis problemomis, kaip 
ir mes. Todėl, berods, 1952 metais Londone įvykęs PLB 
pirmininkų suvažiavimas pritarė iškilusiai minčiai 
padaryti „Britanijos lietuvį" visų Europoje gyvenančių 
lietuvių savaitraščiu. DBLS, kuri iš tikrųjų buvo ,3-L." 
leidėja, tam nesipriešino. Tokiu būdu 1953 metais rug
sėjo mėnesį mūsų savaitraštis iš „Britanijos lietuvio" 
buvo pakeistas į „Europos lietuvį". 

Tuomet redaktorius, jei gerai atmenu, buvo Bronius 
Daunoras. Man išvykstant į JAV, „E.L." redagavo 
Kazimieras Barėnas, kuris anksčiau gyveno Eccles mies
te, prie Manchesterio. Tiek „Britanijos lietuvis", tiek 

ir .Europos lietuvis" nekartą yra spausdinęs mano ko
respondencijas ir straipsnius. Kartą iš tuometinio Namų 
bendroves pirmininko M. Bąjorino netikėtai gavau net 
dešimt šilingų simbolinį honorarą. 

Škotijos lietuviai 
Suvienytos Karalijos (United Kingdom) šiaurinėje 

dalyje, Škotijoje lietuviai apsigyveno maždaug tuo pačiu 
laiku kaip Londone ir Manchesteryje. Pirma vyrai, susi
radę darbo anglių kasyklose, plieno fabrikuose ir laivų 
statyboje, bedirbdami „apšilo kojas". Po to jau kvietė 
iš Lietuvos savo mergužėles, lelijėles. Su skotėmis ne
daug vyrų susiporavo. Pirmieji imigrantai mišrias 
šeimas kurti vengė. 

Lietuviai savo šeimos dydį tais laikais iš anksto 
nenustatydavo. Kiek bus, tiek gerai. Pagal lietuvišką 
posakį: „Jei Dievas davė dantis — duos ir duonos". Todėl 
ir svetimame krašte lietuvių šeimos būdavo gan gau
sios. Naujame krašto gimusieji vaikai, kaip to krašto 
piliečiai, lankė pradines ir aukštesnes mokyklas. Lietu
vių jaunimo tarpe buvo nemažai mokytojų, vienuolių ir 
dvasininkų. Buvo ir muzikos mokyklas baigusių: dvi 
sesutes Serafinaitės ir Varnaitytė. Nors pastaroji iš
tekėjo ui nelietuvio Mullen, bet nuo lietuvybės nenu 
trūko. Joana Ssrafinaitė suorganizavo ir vadovavo Glas-
gcmo lietuvių chorui, buvo nuolatinė vargonininkė lietu
vių pamaldose. 

Antrosios kartos lietuviai, kaip ir kitų tautybių 
žmonės, savo tarpe visuomet naudoja gimtojo krašto 
kalbą. Ne kitoks buvo ir Skotįjos lietuviškasis jaunimas 
Savo tarpe, su savo bendraamžiais, kalbėdavo škotiškai. 

bet namie ir organizacijose — tik lietuviškai. Kur lietu
viškumas stipresnis, ten ir trečioji karta suprato bei 
kalbėjo lietuviškai. Tai sakau su tam tikru pasididžia
vimu, nes mano marti, Petrutė (Jono ir Julijos Plat-
kauskų, gimusių Škotijoje duktė) puikiai lietuviškai ne 
tik kalba, bet mums ir laiškus iš Amerikos lietuviškai 
parašo. 

Iš Skotįjos lietuvių organizacijų paminėtina Blai
vybės draugija Glasgove, Sv. Kazimiero draugija, Šv. 
Juozapo Darbininkų sąjunga, Lietuvių katalikių moterų 
draugija, Šv. Cecilijos choras (vadovė Varnaitytė-Mul-
len) ir Joanos Serafinaitės vedamas Glasgovo Lietuvių 
choras. 

Skotįjos lietuvių dvasios vadas yra prelatas Jonas 
Gutas-Gutauskas. Jis ir vietos organizacijų vadovai 
sudaro Skotįjos Lietuvių tarybą. Lietuvių R. Katalikų 
s-ga ilgus metus leido savaitinį laikraštį „Išeivių drau
gia". 

Manchesterio lietuviai 
Bendromis pastabomis paminėjęs tik du didžiausius, 

lietuvių sugyventus telkinius Didž. Britanijoje, kiek il
giau sustosiu prie savo didumu trečiosios, bet mano 
stirnai svarbiausios vietovės — Manchesterio. Ten pralei
dome daug savo jauno gyvenimo metų. Su Manchesteriu 
mus riša daug malonių, kartais ir skaudžių, prisimi
nimų. Išvykdami į Ameriką, ten palikome saujelę 
artimų draugų ir didelį skaičių pažįstamų, mielų bend
radarbių. 

Labai abejotina, ar šiandien dar būtų įmanoma 
tiksliai nustatyti, kada Manchesteryje apsigyveno pir 

mieji lietuviai. Tačiau žinoma, kad apie 1880 metus jų 
čia buvojau nemažas būrelis. Taip pat sunku pasakyti, 
kokiu greičiu lietuvių skaičius didėjo, nes senųjų imig
rantų, naujai atvykusių, pasakojimai apie anuos laikus 
gan skirtingi. Tačiau vienodai visi tvirtina, kad caro 
laikais gyvenimas Lietuvoje buvęs labai sunkus, todėl 
jaunesnieji vyrai, geresnio gyvenimo ieškodami ir norė
dami išvengti caro kariuomenės, visokiais būdais sten
gėsi pasiekti Vakarų kraštus. Kuriems pasisekdavo iš
vykti, tie savo laiškuose Lietuvoje pasilikusiems 
sudarydavo vaizdą, lyg užjūriuose „teka pienas ir 
medus". Tikrovė tačiau neatrodė tokia žavi. Perėję sieną 
į Vokietiją, dažniausiai vadovų pagalba būriais pasiekę 
Hamburgą, iš ten plaukdavo į Angliją, kuri kai kuriems 
vėliau tapo tramplynu į Jungtines Amerikos Valstijas. 

Naujai atvykę, nemokėdami nei kalbos, nei ama
tų, gyveno sunkias dienas. Pragyventi reikėjo iš darbo, 
kurio anais laikais nelengva buvo rasti. Stengdavosi 
patekti į miestą ir rajonus, kur darbo galimybės buvo 
daugiau žadančios. Viena tokių galimybių buvo anglių 
kasyklos Lancashire apygardoje. Pačiame Manches
teryje gyveno nemažas skaičius žydų. Tie, savo įgimtu 
apsukrumu jau buvo įsikibę vienokio ar kitokio verslo. 
Pasinaudodami naujai atvykusių bejėgiškumu, žydai 
samdydavo juos įvairiems darbams, mokėdami tik po 
kelis šilingus į savaitę- Kad ir menkas buvo toks atly
ginimas, bet vis Sis tas geriau už nieką. Tad dirbo žmonės 
sunkiai ir sąžiningai, nesiskųsdami. Su darbdaviais 
buvo galima pasiginčyti ir susikalbėti suprantama 
kalba, nes žydų dauguma buvo kilę iš Rusų imperijos 
kraštų. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. birželio mėn. 8 d. 

„SNIEGO GNIŪŽTĖ 
LIETUVAI 

JACKIRVING 

>» 

Prieš maždaug pustrečių metų 
mes, keli Amerikos lietuviai, 
svajojome suruošti paaugliams 
Lietuvoje programą, kaip apsi
saugoti nuo įvairių kenksmingų 
medžiagų — narkotikų bei kitų 
— įpročių įtakos ir iš vis varto
jimo. Programa jau veikė anks
čiau Amerikoje; ji pavadinta 
„Sniego gniūžte" (Snovvball). 

Mūsų mintis gimė ir tiesiogiai 
šaknis turėjo 1993 m. A.P.P. 
L.E. kursų paskaitose apie 
kenksmingas medžiagas (sub-
stances). Paskai tas skaitė Car-
men Samples iš Batavia, IL, ir 
aš pats. Šiandien galiu pasi
džiaugti, kad „Sniego gniūžtės" 
programa, prasidėjusi Kaune, 
yra labai sėkminga. 

Ši programa tęsiasi tris dienas 
ir susideda iš trijų dalių — su
sitikimų su paaugliais ir suau
gusiais, diskutuojant įvairias 
temas, pvz.: 1. įpročiai, savigar 
bos išvystymas, tarpusavė ko
munikacija; 2. akivaizdžiai api
būdinamos alkoholizmo ap
raiškos bei žala tiek asmeniui, 
tiek jo artimiesiems: laisvės ir 
atsakomybės sąvoka, santykiai 
šeimoje; trečioji — ir svar
biausioji — programos dalis yra 
tai. kad diskusijos bei svarsty-
bos vyksta mažuose būreliuose. 

Šie nedideli diskusiniai būre
liai susirenka devynis kartus 
trijų dienu bėgyje ir suteikia 
paaugliams galbūt vienintelę 
progą atvirai kalbėti apie savo 
jausmus, nuotaikas, rūpesčius. 
Programa pabrėžia, kad kiek
vienas galime pasaulyje suda
ryti skirtumą, nes esame verti 
meilės ir turime savo natūralius 
sugebėjimus. 

Dešimt Amerikos jaunuolių ir 
trys suaugusieji vedė pirmąją 
„Sniego gniūžtės" programą 
Lietuvoje, talkininkaujant dr. 
Antanui Goštautui ir Inai Pil
kauskienei — jie abu dalyvavo 
ir A.P.P.L.E. kursuose 1993 m. 
Programa tęsiama dvimėnesi-
niais susirinkimais, kurių metu 
paskaitininkai ir vadovai su da
lyvių grupelėmis ne tik kalba
si įvairiomis temomis, bet taip 
pat vystoma kitokia veikla: iš
vykos, pasilinksminimai, pra
mogos, stengiantis parodyti jau
nuoliams, kad ir be alkoholio 
galima linksmai praleisti laiką. 

LDSos. reikalingos Amerikos 
jaunuolių — „Sniego gniūžtės" 
programos vadovų — kelionei į 
Lietuvą 1994 m. buvo gautos iš 
kelių šaltinių; Intervention 
Foundation, Tautos fondo, Lie
tuvių fondo. Greater Fox River 
Valley Operation Snowball. pa
vienių žmonių ir įvairių rengi
nių, kuriuos suorganizavo patys 
jaunuoliai. Programos eigoje 
vartojamus reikmenis apmokėjo 
Soros fondas. 

Pirmoji „Sniego gniūžtės" 

programa Lietuvoje vyko Kau
no 13-toje mokykloje, kurios di
rektorius priklausė mūsų gru
pei. Dvi dienas, prieš susiren
kant dalyviams, vyko kursai va
dovams. Nors visi 64 lietuviu
kai, dalyvavę programoje, ne
blogai mokėjo angliškai, netru
kus supratome, kad diskusijos 
būtų daug sklandesnės ir jau
nuoliai atviresni, jei galėtų kal
bėti gimtąja kalba, nes angliš
kai daugelis nemokėjo išreikšti 
subtilesnes sąvokas ir jausmus. 
Amerikiečiai jaunuoliai turėjo 
diskusijų vadovavimą perduoti 
lietuviui vadovui. Tai buvo 
svarbus žingsnis svečiams iš 
Amerikos: paleisti visą kontrolę 
iš savo rankų. 

Man asmeniškai du dalykai 
paliko neužmirštamą įspūdį. 
Antrąjį vakarą, žvakių šviesoje 
vykusiose diskusijose, vienas 
lietuvis jaunuolis pasakė: „Da-
bas aš suprantu, ką gali atlikti 
laisvi žmonės!" Buvo aišku, kad 
jis visiškai suvokė šios progra
mos tikslą; suteikti progą lais
vai dalintis mintimis, jausmais, 
sulaužant visuomenės varžtus ir 
slaptumo taisykles. Reikia pas
tebėti, kad paaugliams buvo 
lengviau atsiverti, atvirai pasi
sakyti, kaip suaugusiems. 

Antrasis šviesus taškas buvo 
paskutinę programos dieną, kai 
amerikiečiai vadovai nusprendė 
„Sniego gniūžtę" patikėti lietu
viams. Paskutinis to tridienio 
programos punktas kaip tik ir 
buvo, kaip suorganizuoti „Snie
go gniūžtę". Ta tema kalbėjęs 
vadovas staiga pasakė, kad da
bar lietuviai jau yra pakanka
mai stiprūs stovėti ant savo ko
jų. J is pakvietė visus amerikie
čius pasitraukti į auditorijos 
galą. Po kelių tylaus nustebimo 
minučių, du lietuviai jaunuo
liai, kurie jau buvo vadovų asis
tentai , užlipo an t scenos ir bent 
20 minučių diskusijos buvo tę
siamos jiems vadovaujant. Pa
matėme, kad mūsų padarytas 
žingsnis yra teisingas ir Lietu
voje „Sniego gniūžtė" gali rie
dėti pati. Ilgainiui Kauno prog
rama sėkmingai įsijungė į 126 
grupes, veikiančias JAV. 

1995 m. vasarą Kaune įvyko 
pirmoji „Sniego gniūžtė", pa
ruošta jau vietinių pajėgų. Da
lyvavo 95 jaunuoliai. įvykis 
buvo nepaprastai sėkmingas, 
nes programa specialiai pritai
kyta Lietuvos sąlygoms bei po
reikiams. 

Kadangi Soros fondas neskyrė 
daugiau lėšų, jaunuoliai turėjo 
patys užsimokėti po 7 50 dol. už 
būtinus programos reikmenis. 
Nors Lietuvoje Žmonės labai 
vargsta, bet programos vardas 
jau buvo toks žinomas, kad da
lyviai noriai padengė išlaidas 

S.m. sausio mėn. Panevėžyje 
antroji „Sniego gniūžtes" (fru-

DŽIAUGIAMĖS, GALĖDAMI 
PADĖTI 

„Sniego gniūžtės" programos dalyviai su dėmesiu klausosi jiems naujų ir labai vertingų minčių. 

PIRMAS ŽINGSNIS -
ŽENGTAS 

Baltistikos studijų programa, University of 
Washington 

ZITA PETKIENĖ 

Lietuvių visuomenei — ačiū! Kas ateityje? Aukų rinkimo 
Baltiečių studijų p rograma vajus veiks tol, kol bus surink-
Umversity of Washington pa- ta 775,000 dol. įsidėmėkime, jog 
siekė pirmutinį įnašų tikslą: universitetas laukia, kad t a ne-
t.y., ligi š.m. kovo mėn. pabaigos paprastai didelė suma būtų su-
buvo surinkta 50,000 dol., tuo r ink ta ligi 1998 m. pabaigos. 
užtikrinant steigimą specialaus Taigi, nors dosniai jau aukojo 
fondo remti baltistikos studijas, te , prašome ir toliau prisidėti 
Dabar lieka surinkti 725,000 prie tebevykstančio vajaus. Če-
dol ligi 1998 m. pabaigos. k ius rašyti University of Wa-

Dosnūs aukotojai — ir vieti- s h ing ton Poundat ion-Bal t ic 
niai, ir iš tolimesnių vietovių — Program Fund. Siųsti: Scan-
atsiliepė į prašymą remti Baltis- dinavian Department, Univer-
tikos studijų programą, pirmąją sity of Washington, Box 353420, 
visoje Amerikoje aukštų studijų Seattle WA 98195-3420. Galima 
programą, skirtą baltiečiams. fakso būdu susisiekti, 206-
Didžiausias aukotojas — Pašau- 685-9173; arba skambinti tel. 
lio Lietuvių Bendruomenės fon- 206-543-0645. Taip pat galima 
das, skyręs 10,000 dol.Kitos or- aukoti MasterCard ar Visa 
ganizacijos, aukojusios daugiau būdu. Primename, kad aukos 
kaip po 1,000 dol. buvo Wa- nurašomos nuo mokesčių. Šį pa-
shington valstijos Lietuvių vasarį, University of Washing-
Bendruomenė ir Lithuanian Ci- ton Baltiečių studijų programą 
tizens Society of Western Penn- globojantis Skandinavų mokslų 
sylvania. Įdomu pastebėti, kad skyrius pradėjo veikti pasauli-
net iš Australijos gauta auka — niame kompiuterių tinkle. Sky-
iš Lietuvių studijų draugijos, r iaus projektuotame tinklo 
University of Tasmania. „puslapyje" randamas Baltijos 

• " kraštų, įskaitant ir Lietuvos 
pė turėjo susiekimą, padedant ž e m ^ p ū , bei jų vėliavos. Taip 
kauniečiams. Panevėžio grupę pat ten rasite daugiau žinių apie 

jaunuoliai iš Kreke- Baltistikos studijų programą. 
Skyriaus kompiuterių tinklo 
„adresas" yra: http://weber. 

sudaro 
navos, Naujamiesčio ir Ramyga
los mokyklų. Dalyvavo 70 pa
auglių ir 10 suaugusiųjų. Pasi
sekimas taip pat buvo didelis. 
tad grupė ryžosi susitikti kas 
mėnesį. Grupės vadovė yra 
Skaidra Kriukienė, Panevėžio 
skyriaus mokytojų centro direk
torė. 

Kauno „Sniego gniūžtės'" gru 
pės rėmėjai yra atidarę banko 
sąskaitą, iš kurios stengiamasi 
padėti kitų vietovių grupėms, 
susitinkančioms pirma kartą. 
arba besistengiančioms įgyven
dinti šią vertingą programą. 
Šiuo metu „Sniego gniūžtės"' 
programa planuojama Vilniuje. 
Jai priklausys daugiatautė gru
pė, susidedanti iš lietuvių, len
kų ir rusų būrelių. 

Kauno XIII mokykloje 1995 m vykusioje „Sniego gniūžtes" tridienio konferencijoje klausytoju 
dalis. 

u.washington.edu/ — scan. 
Gegužės 15 d. universiteto 

patalpose buvo pasirašytas fon
do steigimo sandėris. Tarp kit
ko, fondo steigimas reiškia, kad 
pats universitetas pradės rinkti 
aukas iš platesnės visuomenės 
Baltistikos programos išlaiky
mui. Pinigai investuojami, ir 
naudojami grynai Baltistikos 
programos reikalams. Sandėrį 
pasirašė profesorius Vidmantas 
Raišys, Baltiečių komiteto rem
ti Baltistikos studijų programą 
vardu. 

Sandėrio pasirašymo proga 
kalbėjo aukštieji universiteto 
pareigūnai , tarp jų „Liberal 
arts/sciences" fakulteto visuo
meniniu mokslų dekanas Ri-
chard Dunn, istorijos profeso
rius ir Baltistikos studijų prog 
r a m o s p r a d i n i n k a s Daniel 
VVaugh. skandinavų mokslų fa
kulteto seniūnas Terje Leiren ir 
universiteto ligoninės toksiko
logijos skyriaus direktorius bei 
baltiečių telkinių atstovas pro
fesorius Vidmantas Raišys. 

Savo kalboje Richard Dunn 
pasididžiavo, kad University of 
Washington ysa pirmasis Ame
rikoje universi tetas, steigęs 
veiklią baltistikos studijų prog
ramą, tuo sukeldamas didelį 
baltiečių telkinių dėmesį bei 
rūpestį jos nuolatiniu įšlaiky 
rau Patsai nesitikėjo tokio gau
saus dėmesio, stebėjosi Dunn, 
bet „kaip gerai, kad aš klydau!" 
Kaip puiku, kad pirmutinis fi 
nansimų dovanų tikslas jau pa 
siektas ' 

Profesorius VVaugh pritarė, 
kad Baltistikos studijų prog
rama verta plačiausio dėmesio, 

ne tik Amerikoje, bet ir visame 
pasaulyje. 

Norvegų kilmės profesorius 
Terje Leiren kalbėjo apie tin
kamumą globoti Baltistikos stu
dijų programą skandinavų 
mokslų fakultete. Jis džiaugiasi, 
kad dabar studentai ir ^knHoftii-
kai iš visos Amerikos galės stu
dijuoti Baltijos kraštus kaip dalį 
šiaurės Europos, jų teisingoj ap
žvalgoje. Studijoms pagrindas 
paklotas, dabar reikia namą sta
tyti! 

Paskutinis kalbėjo Vidmantas 
Raišys, atstovaudamas lietuvių, 
latvių ir estų komitetui platin
t i ir remti Baltistikos studijų 
programą. Profesorius Raišys 
apibūdino komiteto veiklą, kuri 
jau tęsiasi daugiau kaip metai. 
Baltiečių telkiniuose per visą 
Ameriką lėšos remti Baltistikos 
studijų programa renkamos vie
šai, per organizacijas, per spau
dą, radijo programas ir kompiu
terių tinklą bei asmeniškai. Bal
tiečiams ši programa yra labai 
svarbi dėlto, kad mes labai no
rim suteikti mūsų vaikams ir 
mūsų vaikų vaikams progą mo
kytis savo kalbą, tautos istoriją 
ir turtingą kultūrą. Mes taip pat 
norim pasidalinti kalba, kultū
ra ir istorija su kitais ameri
kiečiais. Baltistikos studijų 
programa užtikrins, kad mažiau 
girdėsime Baltijos kraštams ne
teisingai naudotą pavadinimą 
„Balkan States", kai aiškiai 
norima pasakyti ,,Baltie 
States!" 

Turintis daug įtakos Baltisti
kos programos steigimui, profe
sorius Thomas DuBois žavėjosi 
Amerikos baltiečiais. Žlungant 
Sovietų Sąjungai, DuBois laukė, 
kad šiaurės Europos studijos 
žymiai persiorientuotų, bet jis 
nei negalvojo, kad University of 
Washington ir Amerikos baltie-
čiai būtų pagrindiniai veikėjai 
toje intelektualinėje transfor
macijoje. DuBois gerbia baltie
čių ryžtingumą bei jų bendravi
mą su University of Washing-
ton. 

Baigiant dar žodis apie pačią 

Ne vienas, užklausęs kaip se
kasi bendrauti Lietuvoje su 
Kauno Medicinos akademijos 
Stomatologijos fakulteto na
riais, gavęs ii manęs teigiamą 
atsakymą, nustemba, bando įro
dinėti, kad klystu, kad taip 
negali būti ir mane laiko, ge
riausiu atveju, svajotoju. Taipo
gi tenka net ii mūsų veikloje 
dirbančiu nugirsti įvair ių 
kalbų. Vieni išreiškia man už
uojautą, nes yra girdėję, kad esu 
skaudžiai nusivylęs dėl berg-
džių pastangų. Kiti nepatenkin
ti, kad Lietuvos spaudoje nesa
me pakankamai minimi. 

I tai negaliu nereaguoti, nes 
tų kalbų netikslumų negalima 
praleisti pro piritus. Atrodytų, 
lyg per praeitus penkerius me
tus visos pastangos: praleistas 
laikas, energija, kantrybė, pasi
ryžimas, net ir užsispyrimas, 
būtų nuėjęs niekais. Pažvelkime 
kokioje atmosferoje/aplinkoje 
mums iš tikrųjų tenka dirbti. 

Man buvo privilegija su kitais 
paruošti dirvą, kurioje burnos 
ertmės higieniste Judita Martin 
iš Kansas City, MO, paruošus 
burnos higienos mokslo progra
mą, 1994-1995 mokslo metų bė
gyje mokė teoriją ir klinikinf 
darbą KMA Stomatologuos fa
kultete. Jos išmokytos higienis
tas yra, anot rektoriaus Viliaus 
Grabausko, „pirmosios šios pro
fesijos atstovės Lietuvos sveika
tos istorijoje" su teisėmis ne tik 
dirbti, bet ir mokyti. „Sveikata" 
(1995/6) išspaudino trijų pir
maujančių docenčių straipsnį, 
kurio stambi antraštė skelbia: 
„Nauja profesija — burnos hi
gienistai"! Prieš metus rekto
rius pasirašė įsakymą, pagal ku
rį šių mokslo metų bėgyje Tera
pinės stomatologinės klinikos 
vadovė doc. Nijolė Kelbauskienė 
ir doc. Simona Milčiūvienė 
KMA Terapinės stomatologinės 
klinikose įsteigė Vaikų terapi
nės stomatologijos, profilaktikos 
ir burnos higienos skyrių. Tam, 
naują aparatūrą turinčiam, de
šimt darbo vietų skyriui vado
vauja doc. Milčiūvienė. Su fa
kulteto vadovybe bei darbuoto
jais palaikome abipusiai nau
dingus profesinius, kolegiškai 
glaudžius santykius. 

Ypač svarbu ir džiugu, nes 
darbas pradėtas nuo pamatų, 
nuo mokslo šakos, kuria remiasi 
visos kitos odontologijos mokslo 
šakos. Taip neseniai pasėta, 

programą. Šį pavasarį Guntis 
Smidchens dėstė Baltiečių kul
tūrų kursą, kurį lankė 34 stu
dentai, daug jų nebaltiečių kil
mės. Ateinančiais mokslo me
tais, t.y., pradedant rugsėjo 
mėnesiu, Jūra Avižienytė dės
tys lietuvių kalbos „Lithuanian 
101" penkių kreditų kurs*. Pa
mokos veiks kiekvieną dieną, 
10:30-11:20 vai. ryte. 

Prof Vidmantą* Raišys (kairėje'i, baltieiių telkiniu atatovaa, i.m. gaffutta 
15 d pasiraAo University of Waahington Baltistikos programos fondo ******* 
sandėri Salm jo - Skandinavų mokulų skyriaus seniūne*, prof. Tsrjs latren. 

Nuotr. Mary L*vta 

sėkla vystosi ir bręsta. 
Gaila, kad žmonės nesupran

ta, arba nenori suprasti, mūsų 
pastangų — be jokių užkulisių 
bei asmeniškos naudos. Mes 
padėjom, patarėm, dalyvavom, 
o Lietuvoje kolegos priėmė 
patarimus, pritaikė prie savo 
sąlygų, ir darbas tęsiasi. Tiesa, 
kai kurie pakeliui išstojo iš 
rikiuotės, nes jiems pasikeiti
mai vystosi per lėtai, ar ne taip, 
kaip tikėjosi. Tačiau mums, ku
rie išteaėjom, yra malonu ir 
naudinga bendradarbiauti, nes 
matome konkrečius darbo 
vaisius. 

Dažnai girdžiu: „Jie mūsų 
nenori, mes jiems nereikalingi". 
Pažiūrėkime kaip J ie" patys 
pasisako ir žiūri į tuos reikalus. 
Odontologijos fakulteto dekanė 
ir dviejų skyrių vadovės docen
tės ,.Drauge" (1994 m. lapkričio 
1) padėkos laiškutyje teigė 
„...Dr. Leonidas Ragas savo 
kantrybės dėka įrodė, kad nieko 
nėra neįmanoma, o higienistės 
Juditos Martin pasiaukojimas ir 
geranoriškumas kasdien mums 
įrodo, kad nėra vertingesnio už 
šiltus santykius tarp žmonių". 
Dekanas doc. Ričardas Kubilius 
faksu dėkoja savo ir studentų 
vardu: „Jūsų parama esamoje 
Lietuvos ir akademijos ekono-

minėje-finansinėje padėtyje pa
deda modernizuoti mokymo 
sales. Anksčiau gautos kėdės, 
instrumentai yra studentams 
didelė parama, praktikuojant 
stomatologijos srityje, geras 
ramstis studentų praktikos dar
buose". 

Dėl šių vėliausių padėkos 
žodžių man net nepatogu, nes jie 
yra tik už vieną paskutinį siun
tinį daugiausia susidedantį iš 
detroitiškio dantų gydytojo dr. 
Vyto Baukio odontologinių reik
menų, papildytų manaisiais. O 
būtų jų šimtus kartų daugiau, 
jeigu atsirastų bent keletas iį 
reikalą suprantančių, norinčių 
ir pajėgiančių kompiuterio pa
galba komunikuotis ne lietuviš
kos veiklos zonoje, bet su „Den-
tal Manufacturing Companies", 
Amerikos universitetų odon
tologijos fakultetais, žinomais 
pedagogais bei organizacijoms, 
kurios rūpinasi dantų/burnos 
sveikata pasauliniu mastu. 
Kontaktai yra daugmaž išvysty
ti ir jais iš dalies pasinaudota, 
bet tikras potencialas padėti 
sumodernizuoti ne tik Vaikų 
skyrių, bet ir kitus, lieka ne
išnaudotas. Tačiau tikiu, kad at
siras norinčių jau riedantį 
vežimą stumti toliau. Mūsų 
kolegos latviai yra daug toje 
srityje pasiekę, ir jie nuoširdžiai 
dalinasi ir dalinsis su mumis 
savo sėkminga patirtimi. 

Tad belieka tikėtis, kad sis 
šauksmas bus išgirstas ir ben
dromis jėgomis padėsime Vaikų 
higienos skyriui tvirčiau eiti 
pirmuosius žingsnius kovoti su 
dantų bei burnos ligomis, kurios 
nuo jaunų dienų sužlugdo dan
tis, iškraipo veido bruožus, 
kenkia virškinimui ir slegia 
žmogaus savijautą. 

Kviečiu prisidėti, užpildyti 
praretėjusias gretas, pakeisti 
pavargusius, su nauja energija 
ir viltimi pasinaudoti esamu 
potencialu ir drauge dalintis 
bendrai užtarnautu nuolatiniu 
džiaugsmu! 

Leonidas Ragas , DDS 

• 1986 m. Lietuvoje negalu
tiniais duomenimis mažmeninė 
prekių apyvarta padidėjo 5.9 
proc Bendras užsienio prekybos 
balansai liko neigiamas —1,248 
litų. Palyginti su 1994 m., 
eksportas padidėjo 33.6 proc., 
importas — 28.7 proc. Svarbiau
siais Lietuvos užsienio prekybos 
partneriais lieka Rusus (ekspor
tas — 20.4 proc., importas — 
29.1 proc.), Vokietija (14.4 ir 
15.6 proc), Baltarusija (10.8 ir 
3.7 proc). 

http://weber


MEDUS GYDO 
Bulvė su medum. Gydo opas, 

blogai gyjančias žaizdas, nude
gimus, egzemas, pūlingus odos 
susirgimus, nuospaudas. 

Nuskusti ir sutarkuoti kelias 
žalias bulves, pridėti medaus 
santykiu: 0.5 stiklinės bulvių 
tarkių, 1 arbatinis šaukštelis 
medaus. Gerai išmaišyti. Masę 
1 cm sluoksniu sukrėsti į kelis 
marlės arba tvarsčio sluoksnius, 
dėti prie gydomos vietos, su
tvarstyti. Tvarstį keisti 2-3 kar
tus per dieną. 

Medaus-kseroformo tepa
las. Vartojamas sunkiai gy
jančioms žaizdoms, opoms gy
dyti. 

80 g medaus, 29 g žuvų taukų, 
3 g kseroformo. Viską gerai iš
maišyti. Užtepus žaizdą aprišti . 
Vaistus laikyti šaldytuve. 

Svogūnai su medumi. Slogai 
gydyti 3 valgomuosius šaukštus 
smulkiai supjaustytų svogūnų 
užpilti 50 ml šilto virinto van
dens, pridėti 1 arbatinį šaukš
telį medaus. Maišyti, kol ištirps. 
Palaikyti 30-40 minučių, per
košti ir lašinti į abi nosies 
ertmės puses po 4-6 lašus, 4-5 
kartus per dieną. 

Medus su krienų sult imis . 
10 dalių medaus, 0.5 dalies švie
žių krienų sulčių. Sumaišyt i . 
Suvilgytu vatos tamponu tepti 

panosę. 
Sloguojant pagaminti vande

ninį 20 proc. medaus tirpalą ir 
į traukti į vieną, po to į antrą no
sies er tmės pusę. 

• Saldusis bitelių produktas 
ypač padeda peršalus. Įsidėti 
šaukštelį medaus į burną ir 
užgerti šilta arbata . Peršt int 
gerklei, medų palengva čiulpti. 

• Šaukštas medaus į karšto 
vynotaurę gelbsti sužvarbus. O 
jei į tokį vyną įbersite žiupsnį 
liepžiedžių — tuojau pat gulki
te į lovą, užsiklokite, išprakai
tuokite. 

Arba išsivirkite nuoviro. 3-4 
šaukštel ius arbatžolių užpliky
kite stikline verdančio vandens. 
Kai p r i t rauks — perkoškite, 

įpilkite kita tiek degt inės , 
įdėkite tris šaukštus medaus, 
dar šiek tiek pakaitinkite ir 
gerkite šaukšteliais. Vienam 
kartui pakaks stiklinės nuoviro. 

• Pavargote, bjauri nuotaika, 
užvaldė pyktis — visas pasaulis 
nemielas... Išsivirkite medaus 
glintveino. Užplikykite gana 
stiprią arbatą. Kai pr i t rauks, 
perpilkite į puodą, Įpilkite kita 
tiek sulčių mišinio 'obuolių, ser
bentų ar kitokių), pagal skonį 
įberkite gvazdikėliu, cinamono, 
muskato riešuto, lauro lapelių, 
apelsino ar citrinos žievelių. 
Viską keletą minučių pavirin
kite ant labai silpnos ugnies. 

Prieš geriant j taurę įpilkite 
taurelę (25 g) konjako ar romo, 

* 
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LIETUVOS ĮMONĖS STUMBE0 PRODUKCIJĄ 
Parduodama šiose valstijose: Martyland, Ohio, Indiana i r I l l inois 
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lokite parduotuvėse tik: 

Susidomėjąplatinimu kitose valstijose kreipkitės į IMPORTS BY KELLEY 216/486 8692 

įdėkite kupiną šaukštą medaus. 
Geras glintveino skonis jus 
maloniai nuteiks, nuramins. 

• 5 šaukšteliai medaus per 
dieną sureguliuos nervų sis
temą, sustiprins imuninę sis
temą, apvalys organizmą nuo 
susikaupusių toksinių medžia
gų, užmiršite, kas yra nemiga. 

• Je i užpuolė bronchitas, pa
imkite ridiką, išgremžkite jame 
duobutę, įdėkite šaukštą me
daus. Kai išsiskirs ridiko sultys, 
gerkite po arbatinį šaukštelį 
triskart per dieną 10 min. prieš 
valgį. 

• Jei vargina greitai besirie-
baluojantys p l auka i , pa
sidarykite medaus (1 arbat š.) ir 
ąžuolo žievės nuoviro (1 valg. š. 
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— st. vandens) kompresą: gerai 
įtrinkite galvos odą ir apriškite 
polietilenu arba permangamen-
tiniu popieriumi, skarele. Už 
valandos perskalaukite. Gydy
mą kartokite kas 10 dienų. 

• Jei plaukai, priešingai — la
bai sausi, darykite kompresą iš 
medaus (1 arbat š.) ir sutrinto 
svogūno (2 valg. š.). Kompresą 
laikykite 30 min. Gydymą tęsti 
mėnesį, kas 10 dienų. 

• Liepų medus ypač padeda 
nuo peršalimo ligų. Grikių me
dus pasižymi baktericidinėmis 
savybėmis. Medų būtina laikyti 
tamsoje, stikliniame inde, tada 
jis nepraras gydomųjų savybių. 
(„Valstiečių laikraštis, 05.14) 

• Didžiausią krieną, sve-
riantį 6.5 kg., netoli Vilkmerge.-
upelio iškasė ukmergietis Bro 
nius Unikauskas. Krienas turė
jo 36 stambias šaknis. 

• Didžiausią moliūgą, sve
riantį 84 kg. 200 cm ir 179 cm 
apimties. 74 cm skersmens bei 
66 cm aukščio prie namų 1995 
m. išaugino Brone ir Algirdas 
Petkūnai iš Pavajuonio kaimo 
(Ignalinos r.). 

• Didžiausią morką, sve
riančių 1.4 kg. turinčia 9 šaknis. 
1986 m. išaugino tauragietis 
Petras Jurgait is savo uošvės 
darže Paupio kaime (Šilalės r.). 

C . H . I . C . A . G . O 

TOYOTA LENGVAI PASIEKIAMA VIETA Plijmoutfi 

P e t e r Paliulis 

T U R I M E V I R Š SOO 
N A U J Ų IR V A R T O T Ų 

A U T O M O B I L I Ų 
Ž E M I A U S I O S 

K A I N O S CHICAJGOJE 
IR A P Y L I N K Ė S E 

Mūsų prekybos astovas 
Kalbu lietuviškai 

UŽEIKITE ARBA PASKAMBINKITE MAN ŠIANDIEN 

7«cofo> 
C H C • A . G O 

T0YOTA«CHRYSLER«PLY*10liTr1 
711 IVest Jackson Blvd. 

,12-707-9500 

Grupėmis ir pavieniai 
PIGIAUSIOS kelionės šią vasarą \ 

LIETUVĄ 
14 d i e n ų Grand Tour of Lithuania 
9 d i e n ų Lithuanian economy tour 
10 d i enų Baltic Capital tour 

ir kitos 
G a l i m a užsakyt i kelionę, v iešbučius 
s k r y d ž i u s pap ig in tomis ka inomis iš 

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

ir t.t .ar v ien tik 
visų JAV m 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 1- 800-77-VYTI S 

iestų 

A M E R I C A i V r ^ ^ v NfcROAD, INC. 

5058 S. Archer, Chicago, IL 60632 • Tel.: 312-838-8888 

POIAND 
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NEW OFFICE 
8512 Golf Rd 

Ni les , IL 60714 
Tel . 847-581-9800 

Bclmont/Laramle 
5150 VV. Belmont 
Tel. 312-685-2020 

O U T OF STATE 
l - ( 800 ) -342 -5315 

B«lmont /Central 
5637 W. Belmont 

Tel. 312-237-4747 

NorthSIde 
3000 N. Milwaukee 

Tel. 312-489-4999 
Far North 

4801 W. Peterson 
Tel. 312-725-9500 

SPECIALIOS 
K A I N O S 

Ten ir atgal 
Vilnius $810 
Riga $810 
Tallinn $810 
Minsk $810 

| vieną puse 
Vilnius $560 
Riga $560 
Tallinn $560 
Minsk $560 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
informacijos skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
Tel.: (700) 471-1711 

ŽVILGSNIS I LIETUVOS 
EKONOMIJA 

„LIONO VANDENYS" 
TEBEBANDO LAIME 
Šių metų pradžioje Prancūzi

jos vandentiekio ir komunalinių 
paslaugų tiekimo įmonė „Liono 
vandenys" („Lyonnaise des 
Eaux") su Vilniaus miesto savi
valdybe pasirašė ketinimų pro
tokolą dėl galimų investicijų į 
specialios paskirties įmonę 
„Vilniaus vandenys". Prancūzų 
įmonė įsipareigojo iki gegužės 
pabaigos atlikti studiją, kurio
je būtų įvertinta Vilniaus regio
no vandens tiekimo ir vandens 
valymo sistemos būklė bei nu
matytos galimos bendradar
biavimo formos, rašo dienraštis 
..Respublika". 

„Liono vandenys" jau antrą 
kartą bando „ateit" į Vilnių. 
Prancūzų derybos su vilniečiais 
prieš 4 metus buvo nesėkmin
gos. Beveik prieš 3 metus „Lio
no vandenys" siekė įsigyti 52 
proc. valstybinės įmonės „Vil
niaus vandenys" akcijų. Tuomet 
prancūzai siūlė tik apie 0.6 mln. 
dolerių investicijų. Taip pat 
siekta įgyti monopolines teises 
30 metų valdyti sostinės ir 
Vilniaus regiono vandens ištek
lius, vandentiekį ir kanalizaciją. 
Ši kartą „Liono vandenys" 
ateina su naujais pasiūlymais ir 
jau tenkinasi 30 proc. „Vilniaus 
vandenų" akcijų. Be to, siūlo 
pradinę 135 mln. frankų inves
ticiją 10-15 metų (apie 25 mln. 
dolerių). 

Kai kurie Vilniaus miesto ta
rybos nariai mano, kad sprendi
mas įsileisti ar ne „Liono 
vandenis" į Lietuvą iš esmės 
bus politinio pobūdžio. Lietuvos 
ambasados Prancūzijoje patarė
jas ekonomikos klausimais V. 
Naudužas pasisako už tai, kad 
„Liono vandenims" pavyktų in
vestuoti. Pasak jo, šiandien 
didžiausia Lietuvos bėda — 
investicijų trūkumas ir baimė, 
kad kas nors „nupirks" Lietuvą. 
Atrodo, kad Lietuva šiandien 
nuo užsienio investuotojų yra 
atsitvėrusi kinų siena. „Jei ir 
šįsyk nepavyks investuoti šiai 
pasaulyje garsiai firmai, tai 
reikš, jog normalios investicijos 
Lietuvoje apskritai neįmano
mos'*, sako V. Naudužas. 

..Liono vandenų" prezidento 
asmeninis patarėjas I. Cheretas, 
paklaustas, kodėl nepaisydami 
didėjančio Lietuvos ūkio įmonių 
ir gyventojų nemokumo, pran
cūzai taip atkakliai skverbiasi 
į jos rinką, tvirtino, kad įmonė 
įžvelgia Lietuvoje didelį ekono
mikos kilimą. Lietuvą jis atei
tyje matas greta šiuo metu vis 
sparčiau besiplėtojančių Čekijos 
ir Lenkijos. 

JAPONAI NORI 
INVESTUOTI J LIETUVĄ 

įtakingos Japonijos finansųl 
bendroves ..Nomura Securities 
Co." atstovai, apsilankę Lietu
voje, pareiškė, kad ši instituci
ja ketina dalyvauti investicijų į 
Lietuvos ekonomiką procese, 
tačiau pažymėjo, kad viena 
svarbiausių neišspręstų proble
mų Lietuvoje lieka valstybinių 
objektu privatizavimas. Japoni
jos bendrove domina telekomu
nikacijų, energetikos ir tran
sporto sistemos, tačiau šiose 
sferose kaip tik yra labai didelė 
valstybės įtaka. Japonai teigia, 
kad investicijų srautas Lietuvo
je gerokai priklausys nuo to, 
kaip sėkmingai bus plėtojamas 
privatizavimo procesas. 

Kitas ..Nomura" padalinys -
..N'omura International" pernai 
padėjo Lietuvai užsienyje par
duoti pirmąją obligacijų emisiją. 

Metų pabaigoje buvo parduota 
vertybinių popierių už 60 mln. 
dolerių. Obligacijas vyriausybė 
išpirks 1997 m. pabaigoje, mo
kėdama 10 proc. metinių pa
lūkanų. 

Pasak „Nomura Interna
tional" investicijų bankininkys
tės departamento direktoriaus 
Daniel Jackson, nepaisant pra
ėjusios bankų krizės, vyriausy
bės obligacijų pirkę JAV, Euro
pos ir Japonijos investuotojai 
neprarado pasitikėjimo Lietu
vos vyriausybės ekonomine po
litika. Tai rodo kylantis šių 
obligacijų kursas Liuksemburgo 
fondų biržoje. 

ŽVILGSNIS I AMERIKOS 
RINKĄ 

Penkios Lietuvos tekstilės 
įmonės dalyvavo II pasaulinėje 
„Namų mados pasaulio" (The 
World of Home Fashion) mugėje 
Indianapolyje. Langų užuolai
das, gobelenus baldams bei in
terjerui, lovatieses, staltieses, 
rankšluosčius bei kitus buities 
gaminius mugėje eksponavo 
apie 1,000 firmų iš 13 šalių. 
Lietuva buvo vienintelė Baltijos 
šalių atstovė. Kaip rašo „Verslo 
žinios", amerikiečių skoniui 
puikiai tiko Panevėžio „Tulpės" 
gaminiai. Lietuviškos lino stal
tiesės, servetėlės, lovatiesės 
buvo graibstomos. Tačiau pre
kybinės firmos nori ne itin 
didelių šių gaminių kiekių — 
apie 100 vienetų. įmonei nepa
ranku siųsti tokius mažus gami
nių kiekius. Kadangi „Tulpė" 
turi prekybinę firmą Čikagoje, 
kuri atstovauja įmonės intere
sams JAV, bus galima aptar
nauti ir smulkius pirkėjus. 

Vilniaus firmos „Audėjas" 
generalinis direktorius Jonas 
Karčiauskas sako, kad pusė jų 
audžiamų gobelenų pagal iš
vaizdą ir kokybe tinka JAV 

rinkai. Jo nuomone, perspekty-
i vą įeiti į šią rinką padidina ir 
vilniečių gaminių maža kaina — 
jie beveik trečdaliu pigesni nei 
tokie patys JAV ar Europos 
šalių firmų gobelenai. J. Kar
čiausko nuomone, Lietuvos tek
stilei rinka JAV yra nė kiek ne 
mažesnė nei Rytuose. Parodoje 
.Audėjas" susirado keletą ben
dradarbiavimo partnerių iš 
JAV, Meksikos. Vienas iš di
džiausių — Švedijos komercijos 
firma „Hemtertil", kuri užsakė 
didelį .Audėjo" gobelenų kiekį. 

Be to, Jonas Karčiauskas, ku
ris yra ir Lietuvos lengvosios 
pramonės įmonių susivienijimo 
prezidentas, Vašingtone susiti
ko su 6 didžiausių JAV bankų 
atstovais. Susitikime aptartos 
galimybės gauti kreditų ameri
kietiškai medvilnei pirkti bei 
kreditinių linijų įmonių apyvar
tinėms lėšoms. Susitarta dėl 6 
mln. dolerių kredito, už kurį bus 
perkama amerikietiška medvil
nė. Medvilnę įmonės Lietuvoje 
turėtų gauti šių metų pabaigo
je. Pasak J. Karčiausko, „nori
me turėti alternatyvius šios ža
liavos tiekėjus. Iki šiol buvome 
prisirišę tik prie vienos medvil
nės rinkos Vidurinėje Azijoje. O 
tai — visad nesaugu". 

SUMAŽĖJO PREKYBA 
NAUJAIS 

AUTOMOBILIAIS 

Balandis naujų automobilių 
pardavėjams buvo ypač nesėk
mingas, rašo „Lietuvos rytas". 
Lietuvoje parduota apie 150 
naujų automobilių, neįskaitant 
„LADA", kurios beveik visos 
grįžo atgal į Rusiją Šis skaičius 
yra dvigubai ar net trigubai 
mažesnis nei ankstesniais šių ir 
praėjusių metų mėnesiais. 

Pastaraisiais metais daugiau
sia automobilių parduoda „Ško
da" atstovybė - ARX. Po jos, 
eina „Volkswagen" ir „Vol-

"feo". „Ford" pateikęs siur
prizą — 10,000 JAV dolerių 
tekainuojančią ,.Fiesta". 

Lietuvos rinkoje jau žlugo ne 
viena automobiliais prekiavusi 
firma. Neseniai „Lietuvos rytą" 
pasiekė žinia iš Vokietijos, jog 
„Opel" nutraukė sutartį su 
seniausia savo atstovybe Lietu
voje — bendrove ,Autogama", 
įsikūrusia Klaipėdoje. Redakci
jos žiniomis, pernai firma nepar-

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

TeL 312-581-6500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKEFKJfel 

KAVINĖ 
350 N. Clark, Chicago, D «Otl0 

TeL 312-644-7756 
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savrtgali uidaryta 

Kraustotės į Floridą ? 
Juozo Stanaičio firma 

LNVESTMENT PROPERTMES 
siūlo pagalbą perkant namus, 

žemes ar biznį Floridoje. 
Tel/Fax: 1-800-330-List 

BALTIA EXPRESS CO LTD., 
(PRES. VIDMANTAS RAP8Y8) 

SIUNTINIAI \ LIETUVA TIESIAI iŠ JŪSŲ NAMU 
TIK TRUMPA LAIKA BALTIA EXPRESS SIŪLO NAUJA PASLAUGA 

JEI JOS GYVENATE ČIKAGOS APYLINKĖSE JŪSŲ SIUNTINIUS 
SUPAKUOSIME IR PAIMSIME TTESIAI15 JOSLJ NAMU 

NEMOKAMAI 
• SIUNTINIAI LAIVU PER 4S40 DIENU 
• ORO CARGO PER 10-12 DIENU 
• AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS 

UŽ $M.OO PER 14 DIENU; 
• NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVTMAS. 

•ALTU BPtfSS CO ITD 
9327 S. PULA5KI» 

1-OOO-SPARNAI 
1 - 8 0 0 - 7 7 2 - 7 6 2 4 

4tlTMOtMSMWI 
M M O M U I . I I . M 1 M 

davė nė vieno automobilio. Da
bar „Opel" pasirašė sutarti su 
kita atstovybe. Tai — bendrovė 
„Rasmitas", turinti „Texas" 
degalinę kelyje Vilnius-Trakai. 
Bendrovės savininkas — žinomas 
automobilių ralio meistras Eu
genijus Tumalevičius. 

„Opel" automobiliai yra popu
liariausi Lietuvoje. Vilniuje šiuo 
metu veikia dar dvi „Opel" 
atstovybės. 

Lietuvoje populiarėja korėjie-
tiiki,,Kia" automobiliai, popu
liarūs „Toyota" ir „Hyundai". 

Rima Jakutytė 

n ', ' "T, 

M ISCELLANEOUS CLASSIFIED GUIDE 

stogai, kalamas 
„siding", atliekami cemento, 
„ptumbing" bei kt. namų vidaus 
ir išorės remonto darbai. Skanv 

312-787-1029 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737 -51M 

TEtmONEGAUS 
TOUTHUANIA 
$0.S5PER/MIN 

H M U n a j A M A T O U * 
9&t5KfVMIN 

esi 

9ŠŠL 

Onty$l5 /min. 
AnyDay.AnyTrme 

FerMo.24lirt.CALL 
1-600-453-0057 

BCT.112 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

M I G L I N A S TV 
OCIBCA ATSTOVYBE 
2340 W . 801h Street 
Tel.: 112-776-1486 

STASYS SAKimS 

i i vidaus ir ii lauko; 
popienuo)a kambarių lianų. 

Darbas garantuota*. 
4 S 1 1 S . * « H B N 

Tat Sn-S iT-S IT 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virt 7 i metų 

patikimas patarnavimas 
TYP6VVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
M 1 0 S. Puteafcl Rd. 
Tai . (312) 881-4111 

MARQUtTTE 
PHOTO SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Pirkdami pas mus,, daug su
taupysite. Pasinaudokite 
mūsų patogiu ,,lay-away" 
planu. Atliekame visus foto 
laboratorijos darbus. 
Darbo vai.: kasdien 8 v.r. -
6 v.v.; leitd. 8 v.r. - 4 v. 
p.p.; tekmd. uždaryta. 
Antrd. ir treM. susikalbėsite 
lietuviškai. 

3314 VV. 63 St . 
Tel . 312-776-8998 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOSIUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Aukse S. Karte kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
320*Vi W « t tSth Street 

Tel. (79*) 424-SS54 
(312) S91-SSS4 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 700-000-2050. 

MOVING-KRAUSTYMAS 
Protessionaius patarnavimas 

prieinamoms kainomis jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas 

Skambinti: 
Rotondas—706-424-7183 

Vytas—ž 11-925-0109 

DA2AU namus i i vidaus 
ir lauko, pjaunu žolę, 

atlieku mažus cemento darbus. 
Kreiptis: Antanas, 

312-737-5411 

Maloniai kviečiama Jut praleis
ti atostogas Floridoje ir apsi
gyventi mūsų AM Surte mote
ly)* . Apgyvendinsime kamba
riuose su miegamuoju ir virtuve 
Vienos paros kaina $39.00. 
Mūsų adresas: 

3SS N. RMgearood Ava., 
Eoeearater, FL 32132. 

Tai. 904-427-0400 
Fax 904-428-1511 

B&D 

Taisome ir dengiame visų rūšių sto
gus, statome priestatas, garažus, 

balkonas, tvoras, dedame plyteles, 
parketą, langus, duris. 
Atliekame dažymus. 

Kazimieras, tel. 312-615-3465 

RENATA? DOMESnC 
PLACEMCNT AOENCY 

Posrttons available nanmes. house 
keefftrs tor English speaking women. 

Call: 312-Z86-7267 

SIŪLOME DARBUS! 

Gail. seserų padėjėjoms, kom-
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis: 

Ali Carą 
EmpJoymant Agency 

Tel. 312-736-7900 

M A N U T A C T U R I N G 

TBJT 
NOW! ! 

At 
U.S. 

Robotics 
• A s s c m b l e r s 
• S o l d e r e r s 
• I n v c n t o r y 
• E l e c t r o n i c 

• M < i c h i n e 
O p e r a t o r s 

- S h i p p i n q / 
R o c o i v i n q 

Apply Now! 
24 Hour Job Line 
847.853-3705 
*V\ Olsten 

fU.OO W Rryn M.«l 
C H I C A O O 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

9£& « 
REALMARTII, Inc. 
6602 S. Pulaskl Rd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker-Associate 

Patarnauja Įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bua. 312-585*100 Pager312-30M»07 
Fsx 312-585-3997 

Perkala namą? Norite rasti žemiau 
rinkos kainas? Reikia greitos informa
cijos ir profesionalaus patarimo? 
Skambinkite Vidui: 

tai. 312-561-9500 arba 
„pager" 312-512-1146 

S* 
GRĖff 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MUS kompiuterigir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
' Perkame ir parduodame namus 
1 Apartmer.tus ir žeme 
• Pensininkams nuosakia 

P A R D U O D A M A S N A M A S S U N N Y HILLS, F L O R I D A 
Puikus pirkiniys pensininkams! Pro langą gali matyt ežerą. Arti golfo 
laukų, teniso aikščių, paplūdymio, prieplaukos laiveliams. Automatinis 
pievutės laistymas, satelito sistema televizijai; 3 mieg. kamb, 2 vonios. 
Daug kitų patogumų. 2010 kv. pėdų. $134,500. Kreiptis: George, S t 
Andnnv Bay Real Estate, Inc. 1-800-277-3550 arba 1-904-265-3099 

ItCCtNT RCALTY, m c f 
5265 VVeet 95th Street 

Oak Lawn. UtmpM 60453' 

Sus. 706-636-9400 
Ras. 706-423-0443 

ABTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-
ikime ir pardavime, mieste ir 
[priemiesčiuose. 

Mm COLOOIGU 
BANKCR .: 

M I C H I C A N 
COLDWELL BANKER RRST AMERKAN 

lON.VVhittakerSt. 
NewBuflalo, M I 4 9 I I 7 

VIDA B. ŠVABAS 
Tel. namų 616-756-1406 

bus. 616460-3650 
fax. 616-469-5445 

v.m. 616-460-7236 

Perkant ar parduodant 
• namus • žemą • ūkius arba 

komercine nuosavybe 

OLSKKICO^MC. 
11M Stitt Stratt 
LBHflt,iB3iiGM3S 

turto 
pdūBi M pvdstvvM 

STONKAS' 
tetoB Bus. 701257.7100 

l & [ B a ą Į Re. 708.969J732 

Kauna, Vytauto prospekte, parduo
damas labai dldaHs namas. Tinka 
parduotuvėms, Įstaigoms, viešbučiui ir 
panašiai. Kreiptis: (201) 267-6329 
6 P.M. • 9 P.M. 

IEŠKO DARBO 

Reikalingas darbas moteriai sa>. 
valtgattats. Galiu prižiūrėti sene
lius. Skambinti po 6 v.v. 

Tel. 706-425-4106 

44 m. moteris i i Lietuvos ieško dar
bo lietuvių šeimose. Galiu slaugyti 
ligonius, senus žmones, prižiūrėti 
vaikus, dirbti namų ruošos darbus. 
Esu siuvėja. TeL 601-420-0606 

Moteris Is Lietuves ieško dar
bo; gali padėti namų ruošoje, 
slaugyti senelius ir ligonius bei 
gyventi kartu. Tel. 312-523-8436. 

30 m. darban moterie Ieško 
darbo prie senelių, ligonių, vaikų. 
Atlieka visokius namų ruošos dar
bus Skambinti: 700-056-0500 

F O R SALE 

Parduodu: 88 — Plymouth 
Honzon — $1,000; 84 — Pord 
Thundebird — $000. Dėl kainos 
galima susitarti 

Tel. 312-395-3200. 

OPCN HOU6C 
8443 S. KOSTNER 

Sun. June Oth 1 pm • 4 pm 
Lovely Home 

St. Bede/Ashburn Area 
City VVorkers come & see! 

This well-maintained brick home of-
fers 3 bdrms. large kitehen dinette 
v»ith newer oak cabinets. huge finish-
ed basement w/plenly of storage. 2 
baths. wefroroomed fenced - in - yard, 
spnnkling system. 

F O R R E N T 

FORRENT 
Išnuomojamas apšildomas 
kamb. i mieg. butas 67 & Kedz 
apyl. $355 į mėn. • „security". Tt 
312-770-0410. K« 

50 m nuo jūros kranto. 5 min. nuo cen
tro: butai 2 kamb. su visais patogu
mais. Atskiri dušai ir vonios, bendras 
baseinas ir pirtis. Vilniaus aerouostą 
sutinkame ir atvežama į Palangą. 
Pasibaigus atostogoms, nuvežama 
atgal į aerouostą. Pageidaujant 
organizuojamos ekskursijos po 
Lietuvą. Informacija: Lietuva, Pa
langa, Neringos 22a, tel/fas 
3704643088. Kainos: atvežimas ii 
Vilniaus aerouosto S78. Nuoma: 1 
man. 9969-706, su pusryčiais 
S7004S0-. 1 eav. 9179-206. su pus
ryčiais 9219-229; 1 d. 946-96, su 
pusryCiats 92640. 

Aet. Per Rant 
Vte. 9i lekioti •%. 6 rms. stove, refrt 
wen-io-waH carpetmg. encl. rear porch; r* 
inctd . ctean. quiet btdg. Peterertces. cm 
check $575 pe' mo • 1 mo. sec. do, 
sit No pets Prelerabiy Lirh speaking 

CeM 70S44S-7997 

http://FerMo.24lirt.CALL
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

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

NEMOKAMAS TELEFONO - 800 -
NUMERIS 

šiais laikais galima neišeiti iš 
namų ir pasiekti visus, pasikal
bėti su visais iš visur, visus 
reikalus atlikti telefonu. Kurie 
turi kompiuteri ir E-mail gali
mybę, gali kalbėtis su visu 
pasauliu. Modernūs laikai, gali
mybės visokios, bet tam visam 
reikalinga vieno dalyko — pini
gų. Ne visi esame turtingi, ne 
visi turime daug pinigų, o ypač 
centus ir dolerius turi skaičiuo
ti pensininkai, nes kai kurių 
pensijos ne per didelės, neuž
tenka iki mėnesio galo. Ame
rikoje yra daug įvairių bendro
vių, kurios savo patarnavimus 
siūlo, su jomis susisiekiant, 
nemokamu telefonu, praside
dančiu 800 numeriu. Taip pat 
įvairios valdžios įstaigos, kurios 
patarnauja, ar duoda patarimus 
vyresniesiems, naudoja 800 
nemokamą telefono numerį. Tik 
viena bėda, tuos numerius rei
kia žinoti, juos iš kur nors gauti. 

Čia pateiksime keliolika 800 
telefono numerių, kurie gali 
jums būti reikalingi ir kuriais 
jūs galbūt galėsite pasinaudoti. 

1. Patarnavimai 
vyresniesiems 

Ar jums reikia sužinoti, kas 
galėtų pristatyti maistą į namus 
(meals on vvheels)? Ar jums 
reikia pagalbos namuose? „The 
Eldercare Locater" gali suteikti 
informaciją apie įvairias organi
zacijas, tarnaujančias vy
resniųjų reikalams jūsų apylin
kėje, pvz., apie atvežamą mais
to į namus, transportaciją, tei
sinius patarėjus, apsigyvenimo 
galimybes, vyresniųjų centrus, 
senelių namus (nursing homes) 
ir t.t. 

Norėdami gauti informaciją 

tais reikalais, skambinkite 
Eldercare Locator tarp 8 vai. 
ryto ir 10 vai. v. tel. 800-
677-1116. 

2. Patarnavimai veteranams 

Nors jūs tarnavote kariuome
nėje galbūt tik Antrojo 
pasaulinio karo metu, bet 
atlikote savo pareigą valstybei, 
esate veteranas ir dabar galite 
pasinaudoti kai kuriomis, vete
ranams teikiamomis, lengva
tomis. Kai kurios veteranų 
lengvatos yra teikiamos ne tik 
veteranams, bet ir jų šeimoms. 
„The Department of Veterans 
Affairs" „hot line" gali duoti 
jums informaciją apie gyvybės 
apdraudą, medicininę ir dantų 
ta isymo pagalbą, senel ių 
namus, paskolas namams pirk
ti, palaidojimo patarnavimus ir 
kitas nemokamai veteranams 
duodamas valdžios lengvatas. 
Skambinkite ir sužinokite, ką 
galite gauti „Department of Ve
terans Affairs" 800-827-1000. 

3 . Nemokami vaistai 
Valium, Prozac, Dilantis, tai tik 

keletas vaistų pavadinimų, ku
riuos galite gauti tiesiog iš vais
tų bendrovių. Vaistų bendrovės 
nenori plačiai skelbtis, bet jos 
duoda kai kuriems žmonėms 
tuos vaistus nemokamai. Duoda 
tiems, kurie neturi lėšų vaistų 
nusipirkti. Įvairios vaistų bend
rovės turi kai kuriuos reikala
vimus, kad galėtumėte vaistus 
gauti nemokamai. Jūsų dakta
ras turi užpildyti formą, kurio
je jis įrašo, kad jūs nesate pajė
gus nusipirkti vaistų, kurie 
jums reikalingi. Jeigu vaistų ga
mintojų būsite pripažintas tin
kamu, atsiųs vaistus jūsų dak-

RENGIATĖS KELIAUTI IŠ 
LOS ANGELES \ VILNIŲ? 

Pranešame apie NAUJĄ, PATOGESNĮ skrydį! 

$1099.00 TEN ir ATGAL 
• mokesčiai / vasaros kelionė 

LAX-AMSTERDAM-VILNIUS-AMSTERDAM-LAX 
Be sustojimo! Nere ik ia nakvot i ! 

Lėktuvo bilietus galima pirkti ir Lietuvoje, šiek tiek brangiau. 

TRAVEL & TRADE 
50CoreyAve. 

St. Pete Beach, FL 33706 

813-360-5200 813-360-1957 Fax 

•« 
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tarui ir jis jums juos išdalins. Jei 
norite gauti tų vaistų gamyklų 
sąrašus, skambinkite „The 
Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America „hot 
line" 800-PMA-INFO. 

4. „Sočiai Security" 
klausimai 

Šiandien 92% vyresniųjų 
gauna „Sočiai Security" pensiją, 
kuri atitinka dalį jo pajamų, kai 
jis išeina į pensiją ar tampa in
validu. „Sočiai Security" įstaiga 
turi „hot line", kur galite gauti 
atsakymus i visus klausimus. 
Jūs galite sužinoti, kaip gauti 
prarastą „Soc. Sec." kortelę, 
pranešti jūsų adreso pakeitimą 
ir net sužinoti, kiek galėtumė
te uždirbti kas mėnesį, jei išei
tumėte į pensiją. Su šiais klausi
mais skambinkite „Soc. Sec." 
įstaigai 800-772-1213. 

5. Klausimai liečia vėžio ligą 

Mes dažnai girdime įvairią in
formaciją apie vaistus nuo vėžio, 
pradedant ryklio kremzlėmis ir 
baigiant „broccoli" daržove. 
Kuo tikėti? „The Cancer In-
formatin Service" gali atsaky
ti jums į įvairius klausimus, at
siųsti įvairių brošiūrų, suteikti 
žinių apie vietinius vėžio 
informacijos šaltinius, net duo
ti informaciją apie klinikinius 
bandymus. Jei norite gauti dau
giau informacijos, skambinkite 
„Cancer Information Service 
800-4-CANCER. 

6. Nemokamas gydymas 
ligoninėje 

Jei jums yra sunkumų užsi
mokėti gydymo ligoninėje 
išlaidas, arba jei reikia daryti 
operaciją, bet neturite tam lėšų, 
skambinkite „Hill-Burton hot 
line". Pagal šią programą, kai 
kurios ligoninės ir kitos gydymo 
įstaigos suteikia nemokamus 
arba nebrangius medicininius 
patarnavimus pacientams, ku
rie yra nepajėgūs finansiškai 
Jūs ten galite kreiptis prieš ar 
net po medicininės pagalbos su
teikimo, ir net kai jūsų sąskai
ta yra pasiųsta į „collection 
agency". Paskambinkite ir 
sužinokite, ar jūs tinkate, ar jūs 
kvalifikuojatės, ir sužinokite są
rašą vietinių ligoninių, kurios 
dalyvauja šioje programoje. 
Skambinkite Hill-Burton hot 
line 800-638-0742. 

7. Sveikatos klausimams 
„Hot Line" 

„The National Health In
formation Center Service" patar
nauja žmonėms, nurodydama 
organizacijas, kurios gali su
teikti informaciją sveikatos 
klausimais, o taip pat nurodo, 
kur galima gauti įvairių brošiū
rų sveikatos reikalais. Jei nori
te gauti jų katalogą ir apskritai 
bet kokią, jų teikiamą, informa
ciją, skambinkite „National 
Health Information Center" 
800-3364797, nuo 12 vai. vidu
dienio iki 4 vai. p.p. 

8. Pagalba besirūpinantiems 
Alzheimer liga sergančiais 

Rūpinimasis Alzheimerio liga 
sergančiu žmogumi gali būti la
bai išsemiantis — emociniai, fi
ziniai ir finansiniai. Bet yra. 
pagalba! „The Alzheimer's Edu-
cation and Referral Center" > 
teikia informaciją apie diag
nozę, gydymą, prižiūrėtojo 
reikalus, ilgalaikę priežiūrą, 
tyrimus šioje srityje ir kt. Ten 
pat galima sužinoti, kur galima 
gauti Alzheimerio ligonių prie
žiūros klausimais medžiagos. 
Jei norite gauti daugiau infor
macijos, skambinkite Alzheimir 
Disease Education and Referrll 
Center 800-438-4380. } 

PAVASARIS, AUDROS IR 
ELEKTROS SROVĖ 

VMOM'MVAMOC 

Amerikoje visi labai daug. 
naudojame elektros jėgos, be jos 
mums būtų sunku gyventi. 
Tamsoje apsisvieciame, šildome 
ar šaldome gyvenamas patal
pas, šaldytuvuose laikome mais
tą, daugumas namų apyvokos 
įrankių ar įrengimų veikia 
elektros jėga. Todėl nutrūkus 
elektros jėgos teikimui į mūsų 

ma „hot line" gali atsakyti į 
jūsų klausimus ir nurodyti vie
tines Medicare įstaigas, jei jums 
reikia. Jie taip pat gali jums 
parūpinti įvairių brošiūrų, ku
rios paaiškina, ką Medicare ap
draudžia, kokius patarnavimus 
teikia. Jei turite daugiau klau
simų, skambinkite Medicare 
Hot Line 800-638-6833 nuo 7 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 

10. Sveika senatvė 

The National Institute on Ag-
ing tyrinėja įvairius senėjimo 
aspektus, o taip pat įvairias 
ligas ir kitas problemas, kurios 
susietos su senstančiais žmonė
mis. Jie gali jums duoti įvairių, 
nemokamų brošiūrų apie įvai
rius sveikatos klausimus. 
Skambinkite National Institute 
on Aging 800-222-2225. 

11. Tiesioginė linija su 
valdžia (Capitol) 

Daug žmonių pamiršta, kad 
jie turi savo atstovus (senatorius 
ir Kongreso narius) sostinėje. 
Senatorių ir Kongreso atstovų 
įstaigos turi tarnautojus, kurių 
pareiga rūpintis tais žmonėmis, 
kuriems jie atstovauja. Jei jums 
sunku gauti pagalbos ar sužino
ti, kur kreiptis, skambinkite 
Capitol hot line 800-972-3524, 
kad sužinotumėte savo sena
toriaus ar Kfngreso atstovo 
įstaigos telefono numerį-

Žinojimas yra turtas, ir, kaip 
matote, daug ką galite sužinoti 
nemokamai, tik reikia paskam
binti. 

Naudotasi medžiaga „Chicago 
Tribūne" (1996.6.3). 

namus, išgyvename sunkumus. 
Daugiausia elektros jėgos tieki
mo sutrikimų pasitaiko pavasa
rį, kada paprastai siaučia aud
ros, kurios nutraukia laidus, su
gadina kitus elektros tiekimo 
įrengimus. Elektros tiekimas 
sutrinka ir kitais metų laikais, 
to priežastimi būna įvairios sta
tybos, kurios per neapsižiūrėji
mą nutraukia elektros tiekimo 
laidus, taip pat vasarą, kada yra 
labai karšta ir žmonės naudoja 
labai daug elektros jėgos. Per
krauti elektros laidai nebeatlai-
ko ir elektros jėgos tiekimas su
stoja. 

Elektros bendrovės stengiasi 
kuo greičiausiai elektros tieki
mo trukdymus pašalinti, be to 
duoda keletą patarimų, kaip 
lengviau galėtumėte pakelti tą 
nepatogumą, esant be elektros. 

1. Neturint elektros, pirmiau
sia pasitikrinkite, ar elektros 
nėra ir pas jūsų kaimynus. Gali 
būti taip, kad tik jūsų namuose 
nėra elektros. Tuo atveju įdėjus 
naują atsargūną (fuse) ar vėl 
įjungus „circuit breaker" — 
elektros jėgos sustabdytoją, 
elektra vėl atsiranda. 

2. Jei visoje apylinkėje nėra 
elektros, skambinkite elektros 
bendrovei. Telefoną, kurį gali
te rasti savo telefono sąskaitoje, 
turėkite pasidėjęs prie visų 
svarbių telefono numerių. Čika
goje apylinkėse telefono nume
ris yra: 1-800-Edison 1 arba 
1-800-334-7661. 

3. Išjunkite visas pagrindines 
namų apyvokos įrangas, kurios 
naudoja elektros srovę, kad iš
vengtumėte laidų perkrovimo, 
kai srovė vėl bus įjungta. 

4. Nedarinėkite šaldytuvo ir 
ledaunės durų, kad sutau
pytumėte šaltą orą jame. 

5. Palikite vieną įjungtą 
lemputę, kad žinotumėte, kada 
srovė vėl atsiras. 

6. Būkite atsargūs su nukri
tusiom ant žemės ir nutrauktom 
elektros vielom. Nelieskite jų ir 
apie jas tuojau praneškite elekt 
ros bendrovei. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 
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GAIDAS - DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

Directors of EudeikiS Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT OTHER 
CHICAGO AND SUbURBAN L0CATI0NS 
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7. Jeigu kyla audra su žaibais, jomis, žvakių, degtuku, bateri-
isjunkite jautrius elektroninius jmj radijo aparatų ir papildomų 
aparatus, pvz., televiziją. VCR 
ir pan., kad išvengtumėte jų su 
gadinimo. 

8. Turėkite žinomoje vietoje 
žiebtuvėlį, naudojamą su bateri-

4330 So. Calt fornia 4605 So. H e r m i t a g e 

ALLPHONES 

1-312-523-0440 

9. Medfcare draudimo 
labirintai 

Kurie turi Medicare ap
draudą, žino, kokių painių 
klausimų ir reikalų turi šis 
draudimas. Medicare nemoka-

LACK * SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVYEST HIGHVVAY 
MCKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARCjUETTE PARK 6541 S. KEDZTE AVE. 

ALL PHONES 
1-706-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUFTTE PARK 2533 W 71 ST. 
CICERO 5940 VV. 35 ST. 

LEMONT 12401 S. ARCHER AVE (fc DERBY RD.) 
EVERGREEN PARK 2929 VV. 87 ST. 

TINLEY PARK 1M00 S. OAK PARK AVE 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
NAT!ONWlDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

baterijų. 
Naudotasi ComEd informaci

niu biuleteniu. 
Aldona Šmulkštienė ir 

Birutė Jasai t ienė 

A.tA. 
ARŪNAS BALTRUŠAITIS 

Gyveno Bolingbrook, IL, anksčiau Cicero, 1L. 
Po ilgos sunkios ligos mirė 1996 m. birželio 7 d., 9:15 vai 

ryto, sulaukęs 39 metų. 
Nuliūdę liko: tėvai Antanas ir Adele Laureckytė: brolis 

dr. Algis, sesuo Siga su šeimomis; tetos: Dana Domarkiene 
ir Birutė Pankienė su šeimomis ir Rūta Astrauskiene su šeima 
Lietuvoje. Taip pat dėdė Tonis Laureckas su šeima ir kiti 
giminės. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, birželio 9 d. nuo 5 iki 8 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave 
(arti Derby Rd.). Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 10 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 11 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę tėvai, brolis, sesuo, tetos, dėdė ir kiti Rimines. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus t Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600. 

P A D Ė K A 
Padėjusiems mums atsisveikinti ir palydėti į amžino 

poilsio vietą mūsų mylimą Vyrą, Tėvą ir Senelį 

A.tA. 
ZIGMĄ ŽIUPSNI 

dėkojame Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonui kun. 
Jonui Kuzinskui už maldas koplyčioje, gedulingas šv. Mišias 
ir palydėjusiam į kapus, laidotuvių direktoriams D. ir D. 
Petkams, „Neries" sporto klubo nariams, kurie nešė karstą 
ir tiems, kurie tarė atsisveikinimo žodį: Valdui Adamkui. 
Jonui Valaičiui ir Rimui Dirvoniui. 

Padėka reiškiame John Haseneyer, atstovui iš American 
Valleyball Associaun, kuris tarė jautrų ir reikšmingą atsi
sveikinimo žodį bažnyčioje. 

Dėkojame Zigmo seserims Onai Jameikienei ir Elenai 
Blandytei už gražų giedojimą laidotuvių Mišiose. Dėkojame 
visiems už aukas šv. Mišioms, už gėles ir pareikš s 
užuojautas žodžiu, raštu, ir per radijo valandėles. 

Dėkingi: žmona Žibutė Žiupsnienė, vaikai — Ramunė, 
Rasa ir Ritas su šeimomis. 

A.tA. 
PETRAS ABROMAITIS 

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Chicagoje, Marquette Parko 
apylinkėje. 

Po ilgos sunkios ligos mirė 1996 m. birželio 6 d., 11:25 vai. 
vakaro, sulaukęs 79 metų. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: žmona Ona Mačernytė, dukterys — Rita 

Vilis ir Kristina Abromaitis su šeimomis; sūnus Jonas su 
šeima; du broliai ir sesuo Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, birželio 9 d. nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti labdarai savo nuožiūra. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę žmona, dukterys, sūnus, broliai ir sesuo. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600 

IMI*ORT-EXPORT, IfCC. 
2719 West 71st Street, Chicago. IL 60629 

(312)434-2121 <800)775*SEND 
Persiunčiame siuntinius j Lietuvą. i-atv ;a. Estiją, 

Rusija, Ukraina ir Baltarusiją 
SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO 

Galite užsisakyti 5 rusių maiste komplektus 
Persiunčiame automobilius, &3idus bei 

Komercines siuntas. 
Verčiame ir notahzuojame dokumentas, paruošiame 

iškvietimus ir vizos pratęsimo co«umentur 

Dirbame r i rn^d - T C I I U O J Sc-Uil 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
8v. Antano parapijoje, Cice

ro, IL, per Šv. Antano švente 
ketvirtadieni, birželio 13 d., 6:30 
vai. vakaro bus lietuviškos Mi
šios ir pamaldos į Švč. Jėzaus 
Širdį ir į Šventąjį Antaną, para
pijos globėją. Prieš pamaldas, 6 
v.v. bus klausoma išpažinčių 
lietuviškai. Lietuviškos Mišios 
vakare su galimybe prieš jas 
prieiti išpažinties numatytos ir 
liepos 11d. rugpjūčio 15 d., per 
Žoline. 

X Lietuvių tautinių šokių 
šventės organizacinis komitetas 
skatina visuomene įsigyti bilie
tus į šventės susipažinimo vaka
rą i i anksto. Šiam vakarui, skir
tam tiek jaunam, tiek žilstelė
jusiam — bilietų skaičius yra 
ribotas. Susipažinimo vakaro bi
lietus galima įsigyti „Sekly
čioje", antradienio ir ketvirta
dienio vakarais, nuo 6 vai. iki 
8 vai., šeštadieniais nuo 9 vai. 
r. iki 12 vai, vid.; ir Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, sek
madieniais po Mišių. 

x Antras Kaimas" kviečia 
visus pradėti X tautinių šokių 

' šventės linksmybes trečiadieni 
vakare, liepos 3 d. Tą vakarą 
7:30 v.v. Jaunimo centro sceno-

j je įvyks „netradiciniai" rimtas 
ir tradiciniai „nerimtas" spek
taklis. Pirmoje dalyje bus įsce-
nizuota Antano Škėmos vieno 
veiksmo DRAMA „Kalėdų 
Vaizdelis", o antroje dalyje 
matysime geriausius ir juokin
giausius škicus iš „Antro Kai
mo" repertuaro. Bi l ie ta i 
gaunami: Lion Frame, 3128 W. 
71st St., teL 312-778-6322. 

(sk) 

x „PENSININKO" žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 80629, teL312-
476-2656. Prenumerata me
tams: JA V-bėse $15, kitur $25. 
Ošina 8 kartus per metus. Tai 
vertinga dovana įvairiomis pro
gomis. 

(sk) 
x Travel Centre, Ltd. siū-

lo skrydžius į Lietuvą ir vi
sus pasaulio kraštus pigiausio
mis kainomis. Kreiptis į Te
rese Lesniauskiene, tel. 847-
5260773. ( s k ) 

x P e n s i j a i i Vokiet i jos ! 
JA V-bėse gyvenantys, vokiškai 
kalbantys žydai dabar gali gauti 
pensįją i i Vokietijos. Informaci
jai skambinkite: Werner Zahn, 
312-271-0667, Hansą Travel 
Bureau. 

(sk), 

Vyresniųjų lietuvių centre. 
„Seklyčioje, birželio 12 d., tre
čiadienį, 2 vai. p.p., minėsime 
Baisųjį birželį-gedulo ir liūdesio 
dieną. Bus rodoma vaizdajuos
tės II dalis — „Iš mirties parei
nu". Tai Kauno Politinių ka
linių ir tremtinių choro koncer
tas, kurį sudarė muz. Antanas 
Paulavičius. Po programos, kaip 
visada, bus bendri pietūs. Visi 
kviečiami ir laukiami. At-
vykite. 

Prof. dr. Kęstutis Skrups-
kelis, dalyvaudamas 40-tojoje 
Lietuviškų studijų savaitėje, ku
ri vyks birželio 23-29 d. gražioje 
Mičigano Dainavos aplinkoje. 
trečiadienį, birželio 26 d. skaitys 
paskaitą apie pilnutinės demo
kratijos galimybes atsikūrusio
je Lietuvoje. 

Lietuvių išeivijos periodinė 
spauda: jos dabartis ir ateitis 
— tai tema, kurios svarstybose 
birželio 29 d., šeštadienį. Daina
voje dalyvaus keleto lietuviškų 
laikraščių redaktoriai ir žurna
listai. Šeštadienis bus paskutinė 
Lietuviškų studijų savaitės (bir
želio 23-29) Dainavoje diena. 

Dr. Juozas ir Barbara Pli-
kaičiai, Arlington Hts., IL. 
Draugo fondo garbės nariai, 
pavasario vajaus „Matching 
Fund" proga įnašus papildė su 
500 dolerių. Už dvigubą paramą 
Draugo fondas nuoširdžiai 
dėkoja. 

x Automobilio, namų ir li
gos draudimas atvykusiems iš 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraitį, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Ked-
zie Ave., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 708-422-3455. 

(sk; 

Advokatas Vyta* Misiulis 
79 W. Monroe, Suite 1300, 

Chicago IL 60603 
IMIGRACIJOS KLAUSIMAI 
Vizos pratęsimo, ..žalios korte
les" gavimo, ir 11 Konsultuoja ir 
padeda sutvarkyti dokumentus. 

Valandos pagal susitarimą. 
(312) 775-5752 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
MM S. Mast i «4., Chicago, It 60629 
(Vt bi. i šiaure nuo Balzeko muziejaus) 

Tel. 312-M2-4500 
14325 S. Bell ftd., Lockport. R 60441 

Tel. 7M-301-4S66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedaie Avenne 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šefttad. 9 v.r. iki 1 vai. d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

453* W. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatves nuo „Draugo") 
Tel. 312-2S4-0100 

Kasdien 9—6 vai. vak. 
šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 

x Mark Golden per „Saulu
tę", Lietuvos vaikų globos bū
relį, remia du našlaičius Lie
tuvoje. Atsiųsdamas antrų me
tų mokestį už vieną vaiką, ant
ram vaikui papildomai pridėjo 
$10 dovaną. Per „Saulutę". 
konkretaus vaiko parama 
yra$20 per mėnesį. Labai ačiū! 
„Saulutė", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 80089. T AX 
ID #36-3003339. 

(sk) 

x Knights of Lithuania, 
Brooklyn C-41 per iždininkę 
Veroniką Kazlauskis, atsiuntė 
$150— jų globojamo Lietuvos 
našlaičio metinį mokestį ki
tiems metams. Dėkojame! „Lie
t u v o s N a š l a i č i ų g lobos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, n 80629. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Pirmąjį šių metų ketvirtį 
Lietuvos pramones įmonėse 
žuvo 25 žmonės, n 35 žmones 
buvo sunkiai sužeisti" Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun 
tos į Lietuva. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk' 

x P. ir A. Milonciai pa
aukojo $25 Lithuanian Mercy 
Lift a.a. Paul ir Petronėlės 
Milonciu ir a.a. Joseph Miloncus 
atminimui. A. a Elenes N'au 
jokaitienes atminimui Mykolas 
Naujokaitis paaukojo $50. Aa 
B. Racevičiaus atminimui Vena 
ir Aleksas Lauraičiai paaukojo 
$28. Peter Merwin paaukojo$25 

prisimenant močiutes n a Ona, 
Mirzvinskienę ir a.a Oną Dau 
girdienę. Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja visiems aukotojams ir 
reiškia gilią užuojautą šeimom. 

(sk> 

x K v i e č i a m e aplankyti 
dail. Povilo Puzino paroda 
birželio 15 - rugpjūčio 31 d. 
Lietuvių Dailės muziejuje, Le-
mont, IL. Atidarymas šešta
dienį, birželio 15 d. 7:30 v.v. 

(sk) 

Lietuvių fondo valdybos 
pirm. Povilas Kilius eina taip 
pat atsakingas pareigas didelėje 
Brunswik korporacijoje, ten 
tvarkydamas finansinius reika
lus, todėl jis turi daug patirties 
šioje srityje. Tęsdamas pradėtus 
buvusių pirmininkų darbus, jis 
visą laiką ieško naujų būdų pa
gerinti LF veiklą ir lėšų tel
kimą. Šiuo metu jis. pasitar
damas su savo valdybos ir LF 
tarybos nariais, suplanavo ir 
vykdo visą eilę LF darbų šiais 
metais. Taip pat jis pateikė savo 
siūlymus LF tarybos komisi
joms del investavimo, pelno 
skirstymo, administracinių, me
tinių suvažiavimų ir kitų LF 
reikalų. Jo valdyboje dirba du 
buvę LF valdybų pirmininkai 
ir dabartines LF tarybos nariai 
bankininkas Stasys Baras ir 
advokatas Algirdas Ostis. 

x DĖMESIO VIDEO! APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERV1DEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 

Juozas Mikulis, Westches 
ter. IL. Draugo fondo garbės 
narys, prie ankstyvesnių 1,000 
dol. inašų pavasario vajaus pro
ga vėl atsiuntė 400 dol.. fondui 
antra tiek gaunant iš „Mat
ching Fund". Už stambia para
mą Draugo fondas reiškia didelę 
padėką 

x Jei reikia įsigyti vairavi
mo teises 'IL Driver's License), 
kreipkitės į Ed. Šumaną, tel. 
1-708-246-8241. Aš p a d e d u 
pensininkams. (S^, 

x Prieš užsisakydami pa
minklą , aplankykite St . 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir 1.1. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir įsitikint;, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-233-6335. 

(sk) 
x Vasaros metu TRANS

PAK įstaigos Lemonte va
landos: penkt. 3 v.p.p. - 7 v.v., 
sekmd. 8:30 v.r. - 1 v. p.p. 
Šeštadieniais u ž d a r y t a . 
TRANSPAK tel. Lemonte: 
708-257-0497. 

(sk; 

DĖMESIO! 
Dešimtosios tautinių šokių šventės (liepos 6 d.) proga „Drau

go" šeštadieninė laida skiriama šiam svarbiam užsienio lietuvių 
gyvenime įvykiui — jubiliejinei tautinių šokių šventei — paminėti, 
pasidžiaugti ir jos dalyviais, ir svečiais iš arti, iš net labai toli. 

Kviečiame skaitytojus, organizacijas, verslo įstaigas siųsti savo 
sveikinimus į „Draugą" — visi jie bus gražiai išspausdinti minėtoje 
laidoje, kuri pasklis labai plačiai, nes dienraštis bus platinamas 
šventės mugėje, taip pat viešbutyje, kur apsistos daugumas-
dalyvių. 

Jūsų sveikinimai prisidės prie šventės iškilmingumo ir 
džiaugsmo, nes tuo būdu į ją gali įsijungti visi, net ir negalintys 
asmeniškai dalyvauti. Jūsų įstaigos, paslaugų ar verslo reklama 
bus taip pat labai veiksminga, nes pasieks daug skaitytojų, tad 
raginame jas siųsti ir iš kitų miestų, ne tik iš Čikagos. 

Sveikinimai ir reklamos turi „Draugo" administraciją pasiekti 
iki birželio 28 d., kad suspėtume jas išspausdinti šioje specialioje, 
X jubiliejinei tautinių šokių šventei skirtoje, laidoje. 

„Draugo" administracija 

DRAUGO FONDAS 
4545 VVEST 63rd STREET 

CHICAGO. IL 60629 
TEL: 312-585-9500 

DRAUGO FONDAS LIETUVYBĖS 
PALAIKYMUI 

VISI DALYVAUKIME 
BIRŽELIO ĮVYKIŲ 

MINĖJIMUOSE 

Nors jau praėjo 55 metai, kai 
1941 m. birželio 14 d. buvo iš
vežti tūkstančiai Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos piliečių į Sibiro 
koncentracijos stovyklas, mes to 
negalime užmiršti. 

Tos deportacijos kartojosi per 
visus okupacijų metus. Nepai
sant fakto, kad Baltijos valsty-

R a m i n t a M a r c h e r t i e n ė , 
Korp! Giedros pirmininkė, visos 
korporantės ir specialus ren
gimo komitetas, susidedantis iš 
Giedrės Gillespie, dr. Irenos 
Jurjonienės, dr. Dalios Kučė-
nienės ir Irenos Polikaitienės, 
rūpinasi septintosios premijų 
šventės renginiu, kuriame bus 
įteikta premija Birutei Jasai
tienei, šių metų Korp! Giedros 
laureatei. Buvusios Korp! Gied
ros laureatės yra: Gintė Damu-
šytė, Juzė Daužvardienė, Alina 
Grinienė, Albina Pajerskaitė, 
Nijolė Sadūnaitė ir Aldona 
Žemaitytė. 

x Ieškau Stepono Radvilos 
arba jo šeimos. Atsiliepkite, 
skambinkite: J i m Dye , 800-
882-7099. 

(sk) 
x Juozas Bacevič ius patar

naus namų, apdraudų, „income 
tax"' reikalais ir į s igyjant 
va iravimo te ises . Casa Blan-
c a R.E., 6529 S. Kedzie, Chi
c a g o , IL. tel. 708-403-7334, ar
ba 312-778-2233. 

(sk) 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5969 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

bės atgavo nepriklausomybe 
1990 metais ir tapo Jungtinių 
Tautų narėmis, buvusios Sovie
tų Sąjungos vadai, šiuo metu 
norį tapti Rusijos prezidentu, 
vėl pasisako, kad reikia okupuo
ti Baltijos valstybes. Tad Lietu
vai, Estijai ir Latvijai gresia 
naujas pavojus. Lietuva, Latvija 
ir Estija reikalauja Amerikos 
vyriausybe aiškiai pasisakyti 
prieš tokius Rusijos vadų pareiš
kimus, grasinančius Baltijos 
respublikų laisvei ir nepri
klausomybei. 

Lietuvos, Latvįjos ir Estijos 
konsulai rengia specialų susi-
rinkimą-mitingą ir kviečia 
visus lietuvius, latvius ir estus 
dalyvauti birželio 14 d. 12:30 
vai. po pietų, Daley aišktėje, 
Čikagos miesto centre ir 
pareikšti bendrą protestą prieš 
Rusijos prezidentinių kandida
tų agresyvią politiką 

Amerikos Lietuvių Taryba ra
gina tą dieną visus lietuvius 
dalyvauti šiame svarbiame ren
ginyje. 

Taip pat kviečia dalyvauti 
ALTo Čikagos skyriaus rengia
mame birželio išvežimų paminė
jime, kuris bus birželio 16 d. 
Marųuette Parko l ietuvių 
bažnyčioje 10:30 vai. dienos ir 
po pamaldų tuoj pat įvyksian
čiame parapijos salėje genocido 
aukų pagerbime. Minėjime pa
grindine kalbą pasakys „Dir
vos" redaktorius dr. Jonas 
Jasaitis. 

ALTo Info. 

.Matching Fund" 200 dolerių 
ir daugiau įnašų padvigubinimo 
dėka, Draugo fondas jau įžengė 
į milįjono antrąją puse. Nuošir
džiai dėkojame visiems, kurie 
pavasario vajaus „Matching 
Fund" laikotarpyje (gegužės ir 
birželio mėnesiais) fondą pa
rėmė 200 dol. ar daugiau įnašų, 
antra tiek fondui gaunant iš 
mūsų „Matching Fund" mece
natės. Jai priklauso didžiausia 
mūsų padėka ir pagarba. 

Nemažai Draugo fondo narių 
yra įnešė į fondą arti tūkstan-
ties dolerių. Juos labai kvie
čiame papildyti įnašus iki 1,000 
dol. birželio mėnesį, fondui gau
nant padvigubinimą iš „Mat
ching Fund". Visi tūkstantinin
kai (ir su didesne suma) yra 
Draugo fondo garbės nariai. Jų 
vardai ir pavardes bei organiza-
rijų pavadinimai yra įamžinami 
Draugo fondo garbės narių 
bronzos lentoje. Įamžinti garbes 
narių lentoje galima ir mirusius 
artimuosius bei nusipelniusius 
asmenis, pagal garbė* narių 
laipsnius, su atitinkamu įnašu. 
Draugo fondo garbės narių 
bronzos lenta „Draugo" admi
nistracijos patalpų žymiausioje 
vietoje šiandien ir kitame šimt
metyje žymės vardus ir pavar
des labiausiai nusipelniusių vie-
nintelio lietuvių dienraščio 
„Draugo" išlaikyme už Lietuvos 
ribų, tuo palaikant lietuvybe 
plačiame pasaulyje, kuriai tar
nauja „Draugas" ir Draugo 
fondas. 

„Matching Fund" įnašai 

Mokslo metams pasibaigus Aleksiukas 
gamtoje. 

i-ajoja apie vasaros stovyklą ir iškylas 
Nuotr Rasos Conklin 

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

(sk) 

x K i e k v i e n ą š e š tad ien i , 
Jaunimo centro kavinėje, 5620 
Lithuanian Youth Center Dr., 
Chicago, IL, vyksta Poilsio 
vakarai. Skamba lietuviška 
muzika. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Kviečiame visus pasiklausyti 
bei pašokti. 

(sk) 

x ŽEMĖ L. P R O D U C -
TIONS praneša, jog po ilgų ir 
sunkių derybų visos mūsų radi
jo laidos grąžinamos į seną, 
įprastinį, rytinį laiką. Nuo š.m. 
balandžio 29 d. klausykitės 
mūsų laidų kasdien nuo 10 Ud 
U v. r. per WNDZ radijo stotį 
750 AM bangomis . Darbo 
dienomis siūlome informacinę 
STUDIJA R, šeštadieniais isto
rine VERSME, o sekmadieniais 
kultūrinę-pramogine radijo lai
dą VAIRĄ WNDZ dirba 5,000 
vatų pajėgumu ir laisvai 
pasiekia Illinos, Indiana, Michi-
gan bei V/isconsin lietuvius. 
Visais radijo reikalais, įskaitant 
komercinius skelbimus, mirties 
pranešimus bei organizacijų 
žinutes, kreiptis adresu: ŽEME 
L. PRODUCTTON8, LITHU
ANIAN NEWS RADIO 750, 
P.O. BOX 1161, OAK PARK, 
IL 60904, o redalbįjoe tel. 
7063864666. ŽEMĖ L. PRO-
DUCTIONS - vienintelis radijo 
informacinis tinklas aptar
naujantis išeivįją 7 dienas per 
savaite. Pasiklausykite! 

(sk) 

Su 1,200 dolerių: 
Jonas Markvaldas, garbės 

narys, Cicero, IL. 
Su 500 dolerių: 

DALYVAUKIME BAISIOJO 
BIRŽELIO MINĖJIME 

LEMONTE 

55-rių metų birželio trėmimų 
sukakties minėjimą ruošia LB 
Lemonto apylinkes valdyba, 
talkininkaujant Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijai, bir
želio 16 d., sekmadieni, Pasau
lio lietuvių centre; 10:46 v.r. bus 
vėliavos pakėlimas lauke prie 
PLC, 11 v.r. - iškilmingos 
pamaldos misįjos bažnyčioje. 
Mišios skiriamos už mirusius ir 
gyvus tremtinius bei už visas 
komunizmo aukas. Mišias au
kos misįjos kapelionas Algirdas 
Paliokas, SJ, jam asistuos 
svečias kun. Kazimieras Amb
rasas, SJ, kuris pasakys tai 
dienai pritaikytą pamokslą. Po 
Mišių bažnyčioje, bus trumpa 
akademinė ir koncertinė minėji
mo dalis. 

Milių metu giesmes ir minėji
mo koncertine dalį atliks misi
jos choras, diriguojant muz. 
Birutei Mockienei, vargonais 
palydint Rasai Poskočimienei. 
Meninėje programoje dalyvaus 
sol. Praurimė Ragienė, smuiku 
pritariant dr. Leonidui Ragui, 
akompanuojant muz. Faustui 
Stroliai. Pagrindinis minėjimo 
kalbėtojas bus kun. Kazimieras 
Ambrasas, SJ, baigės pogrindžio 
kunigų seminariją buv. okupuo
toje Lietuvoje, o dabar gyve
nantis Montrealyje, Kanadoje. 
Tuoj po minėjimo didžiojoje 
salėje bus pietūs. 

S t D i . 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 Weet Cennak R o a d TeL 
(312) 647-7747. m 

Dr. Juozas ir Barbara Plikai-
čiai, garbės nariai, iš viso 
1,500 dol., Arlington Hts., IL. 
Su 400 doleriu: 

Juozas Mikulis, g a r b ė s 
narys , i i viso 1,400 dol., 
Westchester, IL. 
Su 200 dolerių: 

Aldona ir Vincas Šmulkščiai, 
garbės nariai, iŠ viso 1,800 
dol., Chicago, II. 

Lucy Kikilas, Kenosha, WI. 
Petronėlė ir Leonas Krajaus-

kai, garbės nariai, i i viso 1,200 
dol., St. Petersburg, FL. 

Ligia ir Julius Bardauskai, i i 
viso 250 dol., Chicago, IL. 

Vytautas ir Genovaitė Muso-
niai, i i viso 400 dol., Oak Lawn, 
IL. 

Rūta ir Vytautas Graužiniai, 
Elgin, IL. 

Ferdinandas Liktorius, i i viso 
600 dol., Ft. Lauderdale, FL. 

Stasė Kazlienė, i i viso 700 
dol., Chicago, IL. 

Kiti vajaus įnašai 

Su 100 dolerių: 
Vincas Salčiūnas, i š viso 430 

dol., Port St. Lucie, FL. 
Grsiina Kenter, iš viso 600 

dol., Danbury, CT. 
Su 30 dolerių: 

Stasė Bublienė, iš viso 185 
dol., Birminham, ML ~~ 
Su 26-20 dolerių: 

Ritonė ir Teodoras Rudaičiai, 
a.a. Juozo Kapočiaus atmini
mui, ii viso 550 dol., Oak Lawn, 
IL. 

Bronė Motušis, i i viso 320 
dol., Cicero, IL. 

Anelė Karmuza, Waterbury, 
CT. 

Visiems nuoširdžiai dėkoja
me. 

Fondo iždininkas 

IŠ ARTI IR TOLI 
METINIS GOLFO 

TURNYRAS LABDARAI 

„Pagalba Lietuvai" vadovybė 
praneša, kad trečiasis George 
Perles Golfo turnyras i.m. liepos 
15 d. vyks PaintCreek golfo lau
kuose, Lake Orion, ML 1994 m. 
turnyras davė 24,000 dol. gryno 
pelno; 1995 m. gryno pelno gau
ta — 9,000 dol. Pinigai buvo 
naudojami paremti „Betanįjos" 
ir „Carito" sriubos virtuves, 
Lietuvoje, kurioms vadovauja 
arkivyskupas Audrys Bačkis, o 
taip pat ir medicinos siuntų 
išlaidoms sumokėti. 

Golfo komitetui vadovauja 
buvęs Michigan State universi
teto lietuvių kilmės futbolo 
vyriausias treneris George Per
les. Garbės komitetą sudaro: 
Detroito arkivyskupas kar
dinolas Adam Malda, Michigan 
valstijos gubernatorius John 
Engkr, JAV senatorius Spencer 
Abraham ir JAV atstovas (Re-
presentative) Jos Knollenberg 
Golfo dienos pirmininkas — 
Robert Baris. 

Vakare vyks ir iškilmingas 
banketas. Visuomenė kvie
čiams dalyvauti ir paremti „Pa
galba Lietuvai" veiklą. Daly
vavimo kaina 200 dol. golfi-
ninkui (šis mokestis apims golfo 
registraciją, dovanas, pietus, gė
rimus ir vakarienė). Vien ban
kete dalyvavimo kaina - 50 dol. 
asmeniui. Dėl registracijų golfo 
turnyrui ir banketui, kreipkitės 
pas Robertą Boris, 4457 Fair-
way Court, Waterford, MI 
48328. Tslefonss - (810) 
6824)096 ir faksas - (810) 
692-520L 

• 1914 m. rugpjūčio 15 d. 
atidarytas Panamos kanalas. 


