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Vilniuje prasidėjo Pasaulio
lietuvių bendruomenės Seimas
V i l n i u s , liepos 2 d. (BNS)
— Trečiadienį Vilniuje pra
sidėjo Pasaulio lietuvių ben
druomenes (PLB) IX Seimas,
kuriame aptariamos lietuvy
bės išlaikymo problemos.
PLB vyriausioji institucija
— PLB Seimas — posėdžiaus
keturias dienas, per kurias
bus sudarytas Seimo prezidiu
mas bei komisijos, priimtas
Seimo reglamentas ir nustaty
ta veiklos programa. Vyks dis
kusijos darbo grupėse, kur bus
kalbama švietimo, kultūros,
religijos, šeimos, jaunimo ir
sporto klausimais.
Liepos 5-ąją, baigiamojoje

Seimo dalyje, vyks kontrolės
komisijos, garbės teismo rinki
mai ir Seimo uždarymas.
Liepos 6-ąją PLB atstovai
dalyvaus Mindaugo karūna
vimo — Valstybės dienos
šventiniuose renginiuose, o
kitą dieną išvyks į Punską,
kur susitiks su šio miesto Lie
tuvių bendruomenes atsto
vais.
PLB Seimai vyko užsienyje.
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, 1992 m. VII Seimas
dar vyko JAV, tačiau daugu
ma apklaustųjų lietuvių ben
druomenių pasisakė už Seimo
surengimą Lietuvoje.

Pažadėta finansinė parama
užsienio lietuvijai

Pasaulio

naujienos

(Remiantis DPA. Reuter. BNS. !NTERFAX. ITAR-TASS. BelaPAN, RIA žinių
agentūrų pranešimais.

Lietuvių fondo pelno skirstymo komisijos ;>o.sedyje dalyva*
Nuotr.: t'iš kaires) Lietuviškosios televizijos Amerikoje .
dijo programos vedėjas Anatolijus Siutas bei spaudos atsti
Končius, Bronius Juodelis ir Edvardas Šulaitis.

spaudos, televizijos bei radijo atstovai,
vai Donatas Ulvydas ir Ramune Rakauskaite; ra— Aldona Šmutkštienė. Aldona Jurkute. Juozas

Pasiūlytas naujas
JAV ambasadorius Lietuvai

Jis teigė, kad nuo 1992
V i l n i u s , liepos 2 d (BNS)
W a s h i n g t o n , D. C , liepos
metų, įgyvendinant tremtinių
- Prezidentas Algirdas Bra
1
d.
(Baltieji Rūmai) — JAV
grįžimo programą, Lietuvoje
zauskas žada, kad, atsigau
prezidentas
Bill Clinton ant
n a n t Lietuvos akiui ir ge jiems pastatyti arba nupirkti
radienį paskelbė karjeros dip
562
butai,
kompensuojamos
rėjant finansinei valstybes pa
lomato Keith C. Smith kandi
dėčiai, didės finansine parama persikėlimo išlaidos, skiriama
datūrą
į ambasadoriaus Lietu
lėšų įsikūrimui, organizuoja
užsienio lietuvijai.
vai
postą,
pranešė Baltųjų Rū
mi nemokami lietuvių kalbos
„Būtent lėšų stygius, o ne at
mų
spaudos
tarnyba.
stumai riboja bendradarbia kursai, steigiamos darbo vie
7
vimą su užsienio lietuviais' . tos ir išduodamos vienkar
Vilnius, liepos 2 d. (DPA.i
pažymėjo prezidentas, kalbė tinė-; pašalpos verslui Lietu
—
Kilus nesutarimams dėl
damas iškilmingame LX Pa voje pradėti.
kainos,
Lietuva nusprendė su
saulio lietuvių bendruomenes
Šiais metais paskirta per 8 stabdyti Ignalinos atominės
Seimo atidaryme antradienį
mln. litų 185 tremtinių bu elektrinės gaminamos elekt
Vilniuje.
tams statyti ir pirkti, taip pat ros energijos tiekimą Baltaru
A. Brazauskas užsiminė
pensiono neįgalintiems trem sijai. 1997 m. pradžioje Balta
apie galimybę JAV, Kanadoje.
tiniams statybai užbaigti.
rusija sutiko mokėti 7.6 cen
Australijoje, Brazilijoje, Ar
tus
(apie 2 JAV centus) už ki
A. Brazauskas kreipėsi į vi
gentinoje, Vokietijoje esan
lovatvalandę,
tačiau dabar
čiuose Lietuvių bendruomenių sus Dasaulio lietuvius, ragin
reikalauja
sumažinti
kainą.
pastatuose įkurti lietuviškas damas įsilieti į numatomus ju
Lietuvos
valstybinės
energeti
vidurines mokyklas ar lietu biliejinius 1000 metų Lietuvos
vių kultūros centrus, tačiau vardo paminėjimo renginius, kos komisijos atstovo Vidman
pridūrė, kad tai padaryti truk teigdamas, jog tai padės susi to Jankausko nuomone, dėl
burti po visą pasaulį iš tokio Lietuvos sprendimo gali
do lėšų stygius.
tautiečiams, padidėti elektros energijos
Lietuvos vadovas teigė, kad sibarsčiusiems
kainos Lietuvoje.
kurių
yra
apie
milijoną.
prieš savaitę Lietuvos vyriau
sybė patvirtino užsienio lietu
vių bendruomenių
rėmimo
1998-2000 metų
programą,
pagal kurią kasmet numato
V i l n i u s , liepos 2 d. (BNS) nerašė.
ma skirti po 3-4 mln. litų
„Šio laiško paskelbimas —
užsienio lietuvių reikmėms. — Kandidatas į Lietuvos pre
kerštas.
Aš ir mano rinkiminis
zidentus
A.
Paulauskas
spau
„Tai gana svari finansinė pa
štabas
griežtai apsisprendę
dos
konferencijoje
trečiadienį
rama, kurią išeivių bendruo
menės turėtų pajusti jau ki teigė, jog pirmoji partija, į neimti pinigų iš persekiojamų
tais metais", sake A. Bra kurią d a r gegužę kreipėsi, žmonių. Klaidų pasitaiko, nuo
niekas
neapsaugotas",
prašydamas paremti jį, buvo jų
zauskas.
Liberalų sąjunga, b e p r a š i a u pabrėžė jis.
A. Paulauskas teigė, kad
paramos
konservatorių
ir
V.Landsbergis
LDDP. o su visomis kitomis buvo paruoštas bendras laiš
pakvietė pasaulio
partijomis konsultavausi", sa- kas kreipimasis į t a m tikrą
lietuvius vienytis
kategoriją žmonių, kurie ga
kėjis.
lėtų paremti jo
rinkiminę
A.
Paulauskas
pažymėjo,
dėl Lietuvos
kad jo rinkiminė kampanija kampanija. A. Paulauskas ir
saugumo
skirsis nuo kitų tuo, kad j i s V. Joniką yra „Rotary" klubo
V i l n i u s , liepos 2 d. f BNS) viešai paskelbs rėmėjus. „Ne nariai.
„Aš tai išsiaiškinsiu, tai, ma
— Seimo pirmininkas Vytau matau ko slėpti, nors žmonės,
tas Landsbergis, sveikinda ketinantys man padėti, sako tyt, raštinės klaida", sakė jis.
mas K Pasaulio lietuvių ben jau dabar jaučiantys t a m tikrą
V i l n i u s , liepos 2 d. 'BNS)
druomenės (PLB) Seimą, pak spaudimą ir persekiojimą",
— Seimas trečiadienį įparei
vietė užsienio lietuvius suvie kalbėjo jis.
A. Paulauskas tikisi centris gojo vyriausybę parengti išva
nyti jėgas, kad būtų sustiprin
tinių
pažiūrų, nekraštutinio karėse priimto piliečių nuosa
tos Lietuvos saugumo garanti
mąstymo žmonių palaikymo ir vybės teisių į išlikusį nekilno
jos.
„Suvokiam, kad bendras kaip pagrindinį tikslą įvar jamąjį turtą atkūrimo įstaty
dina siekį išjudinti nebalsuo mo įgyvendinimo tvarką, iki
mūsų darbas d a r nebaigtas
Mūsų tikslas — pasveikusi ir jančius, ypač jaunimą ir už rugsėjo 15 d. pateikti Seimui
pasiūlymus dėl kompensacijų
saugi Lietuva", sakė V. Lands sienio lietuviją.
Neseniai JAV lankęsis A. už valstybei išperkamą turtą
bergis. Anot jo. tarptautinė
lietuvių veikla suteikia Lietu Paulauskas teigė, kad už dydžio, šaltinių, mokėjimo ter
sienio lietuviai labai neak minų ir tvarkos.
vai garantijų įstoti į NATO.
Iki spalio 1 d. vyriausybe
„Tik būdami NATO, galė tyvūs politiniame gyvenime, ir
sime pasakyti, kad pagrindinį sakė netikįs, kad būsimuose turės parengti lengvatų ir val
darbą padarėme", pabrėžė Sei prezidento rinkimuose jų pa stybės paramos piliečiams,
daugės. „Mano elektoratas gavusiems lygiaverčius žemes
mo pirmininkas.
Pasaulio lietuvius, susirin Lietuvoje. Jeigu jie ateis, gali sklypus už valstybės paimtą
kusius iš beveik 30 pasaulio ma tikėtis sėkmės", pažymėjo žemę, įstatymo projektą.
Seimas taip pat nutarė,
valstybių, taip pat sveikino ar jis.
Komentuodamas prieš sa kad pinigines kompensacijas
kivyskupas metropolitas Aud
rys Juozas Bačkis, Vilniaus vaitę spaudos paskelbtus pra už valstybės išperkamą turtą
nešimus apie jo laišką sulaiky išmokančios institucijos, kol
meras Rolandas Paksas.
Iškilmingame PLB Seimo tajam Plungės verslininkui nepatvirtinta nauja tvarka,
atidaryme buvo sugiedotas Vidmantui Jonikui, kuriuo vadovaujasi galiojančiais vy
Lietuvos himnas, tylos minute prašoma pinigų rinkimų kam riausybės nutarimais, nusta
pagerbti mirusieji PLB Seimo panijai, A. Paulauskas teigė, tančiais kompensacijų išmokė
kad asmeniškai laiško j a m jimo tvarką.
nariai.

Artūras Paulauskas — apie
paramą prezidento rinkimuose
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dėjo dirbti Foreign Service In
stitute, kur šiuo metu yra Fo
reign Area Studies vadovas.
K. Smith, gyv- n antis Kali
K. Smith yra baigęs Brigfornijoje, dirba c plomatinėje ham Young University ir Unitarnyboje nuo 19t 2 metų. J a m versity of Texas. J i s kalba
teko
tarnauti
Meksikoje, vengriškai, ispaniškai ir nor
Ecuadore, Venezreioje, Veng vegiškai, dabar mokosi lietu
rijoje. Norvegijoje ir Estijoje.
vių kalbos.
1983-86 m. i • ith Smith
Kandidatas į ambasadorius
buvo JAV Mis: jos vadovas yra vedęs Nina Brambani
Vengrijoje, 1986-^9 m. — Nor Smith.
vegijoje. 1990-92 m. j i s dirbo
Naujojo ambasadoriaus pa
specialiuoju patarėju JAV At skyrimą dar turi patvirtinti
stovybėje
Rytų
Europoje, JAV Senatas.
1992-94 m. buvo \:>:šųjų ir po
Keith C. Smith pakeistų iš
litinių ryšių vadovas Europos Lietuvos išvykstantį ambasa
ryšių skyriuje. 1994 m. K. dorių James W. Swihart, ku
Smith buvo atsakingas už ris dirbo Lietuvoje trejus me
ryšius Estijoje, "995 m. Pra- tus.

JAV sulaikyti ginklu prekeiviai
tėra sukčiai
V i l n i u s , liepos 2 d. (BNS) lizacijos tarnybos leidimą nuo
— „Interpolo" Lietuvos įstai lat gyventi JAV. Balandį
gos vyriausiasis komisaras sukčiavimo būdu jis pardavė
Aurelijus Racevičius mano, jog jam nepriklausantį butą, o
yra didelė tikimybė, kad JAV liepą pateikė prašymą emi
sulaikyti ir ginklų prekyba gruoti į JAV. Tų pačių metų
kaltinami du Lietuvos piliečiai spalio 13 d. su žmona Sofija A.
tėra paprasčiausi sukčiai.
Pogrebežskis išvyko iš Lietu
Spaudos konferencijoje tre vos. Baudžiamoji byla del jo
čiadienį jis sakė. kad vieno su padaryto nusikaltimo buvo
laikytųjų Lietuvoje įvykdytas iškelta gruodžio 10 dieną.
nusikaltimas yra „švariausias
Šiemet kovo pradžioje „In
sukčiavimo atvejis", todėl pa terpolo" Lietuvos įstaiga. Ge
reigūnai neatmeta galimybes, neralines prokuratūros ir Vil
kad ir Jungtinėse Valstijose niaus miesto apylinkės 1-ojo
duoti pažadai parduoti gink teismo prašymu paskelbė A.
lus yra apgavystė.
Pogrebežskio paiešką visose
„Interpolui"
priklau
Antradienį agentūra Reuter 176
pranešė, kad du lietuviai sančiose valstybėse bei atski
praėjusį
penktadienį
buvo rai kreipėsi į Vašingtono
suimti Miami už bandymą įstaigą. Šis. ir dar vienas Ge
parduoti branduolinius ir ki neralinės prokuratūros tei
tokius ginklu- JAV slaptie sinės pagalbos prašymas, iš
siems agentams, apsimetu siųstas į JAV Teisingumo de
siems Kolumb jos narkotikų partamentą, nesulaukė jokio
atsakymo
prekeiviais.
„Kalbėti api< tai, kad šitie
Pasak vyriausiojo komisaro,
du piliečiai t rėjo galimybę „Interpolo" Lietuvos įstaiga
parduoti
an rikiečiams ar gauna informacijos apie 60-70
branduolinį proc. visų lietuvių užsienyje
kolumbiečiarm
ginklą, yra ab irdas", sakė A. padarytų nusikaltimų. Pernai
pažymėdamas. buvo gauta 350 pranešimų,
Racevičius,
kad kol kas iš \ V negauta jo- daugiausia iš Vokietijos ir
kios oficialios nformacijos, ir Lenkijos. ..Tačiau kas vienoje
„Interpolo" p reigūnai žino šalyje traktuojama kaip nusi
tiek, kiek pa; ešė Reuter ir kaltimas, kitoje nėra nusikal
timas", sakė A. Racevičius,
kitos agentūroAntradieni t Vašingtoną bu pabrėždamas, kad didžioji
vo išsiųstas p kartotinas Ge dauguma pranešimu yra apie
neralines prok ratūros primi bandymus nelegaliai įvežti
nimas, kad ' begalioja pra prekes.
šymas sulaikyti ir perduoti
KAM a t s i r i b o j o n u o
Aleksandrą P grebežskį (pa
Amerikoje sulaikytų
vardė yra ppikslinta pagal
ginklu prekeivių
gautą naujau-ią informaciją
Krašto apsaugos ministeri
iš Lietuvos — red.) už Lietu
ja pareiškė neturinti nieko
voje padarytą nusikaltimą.
Vyriausiasis -comisaras „be bendra su dviem Amerikoje
veik 100 proc. įsitikinęs, kad suimtais ginklų prekeiviais,
JAV sulaikyt s ir Lietuvos kurie tvirtino turį ministerijos
teisėtvarkos p ^reigunų ieško įgaliojimus gabenti ginklus.
,,Turimomis žiniomis, minė
mas įtariama- s yra tas pats
tieji
asmenys nėra dirbę kraš
asmuo. 1996 r e t ų vasarį 28
to
apsaugos
sistemoje arba tu
metų A. Pogebežskis gavo
rėję
su
ministerija
kokių nors
JAV imigracijos ir natūra

Hong Kongas. Kinijos prezidentas ir naujasis Hong Kongo
valdytojas Tung Chee-hwa antradienį, pirmąją Pekino val
džios buvusioje britų kolonijoje dieną, pažadėjo, kad sala išlai
kys savo ekonominę galią, autonomiją bei egzistuojančias lais
ves. Toks dvigubas patikinimas nuskambėjo Honkongui po 156
metų kolonijinio valdymo pirmadienio vidurnaktį grįžus į Kini
jos rankas. Demonstruodami istorinį suvereniteto perdavimą,
pasienį užtvindė Kinijos Liaudies išsivadavimo armijos kariai.
6.4 milijono Hong Kongo gyventojų, iš kurių 98 proc. sudaro ki
nai, nepaisydami nežinomybės del pilietinių teisių ateities val
dant komunistams, grįžimą į tėvynę sutiko džiugiai ir audrin
gai.
Jeruzalė.
Izraelio ministras pirmininkas Benjamin Netanyahu antradienį bandė nuraminti užsienio reikalų ministrą
David Levy. pasiūlęs jam kasdienę taikos proceso su palesti
niečiais kontrolę. 59 metų D. Levy pirmadienį pagrasino atsis
tatydinti del premjero vadovavimo vyriausybei būdo. Tai būtų
ir be to susiskaldžiusią vyriausybę d a r labiau pastūmėję žlugi
mo link. D. Levy apkaltino B. Netanyahu. jog jis neinformuoja
užsienio reikalų ministro apie svarbias problemas, tarp jų poli
tinių paskyrimų bei taikos proceso klausimais.
Maskva. Rusijos Valstybes Dūmos pirmininkas Genadij Selezniov antradienį žurnalistams teigė, kad pirmadienio nutari
mas, 37 metų Rusijos prezidento Boris Jelcin dukrą Tatjaną
Djačenko skiriantis prezidento patarėja, prieštarauja Rusijos
valdininkų įstatymui, kurį patvirtino parlamentas bei pats pre
zidentas. T. Djačenko paskyrimas buvo ilgai lauktas. J i sėk
mingai dirbo Jelcin pernykštėje rinkimų kampanijoje ir nuo to
laiko tapo labai įtakinga Kremliaus aplinkoje.
Tirana. Albanijos prezidentas Saii Berisha pripažino, kad
birželio 29 d. vykusiuose parlamento rinkimuose, jo Demokra
tų partiją nugalėjo socialistai. Pirmadienį kalbėdamas per tele
viziją, prezidentas atrodė ramus ir pailsėjęs. S. Berisha paragi
no savo rėmėjus gerbti rinkimų rezultatus, tačiau nenurodė, a r
jis pats laikysis prieš tai duoto pažado atsistatydinti.
Sarajevas.
Tarptautiniai Bosnijos vietos valdžios rinkimų
organizatoriai antradienį uždraudė juose balsuoti buvusiam
Bosnijos serbų prezidentui Radovan Karadžič. kaltinamam ka
ro nusikaltimais. Europos saugumo ir bendradarbiavimo orga
nizacijos įstaiga Bosnijujc- pranešė, kad R. Karadžič bandė ap
gauti rinkimų prižiūrėtoją ir įtraukti savo pavardę į rinkėjų są
rašą. ESBO uždraudė balsuoti rinkimuose visiems asmenims.
Tarptautinio tribunolo Hagoje įtariamiems karo nusikaltimais
buvusioje Jugoslavijoje.
Vašingtonas.
Kadangi NATO nares sprendimus priima su
sitarimo principu, nedaug politikų mano, k a d kuri nors vals
tybe galėtų smarkiau pasipriešinti JAV nuostatai del trijų val
stybių — Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos priėmimo į sąjungą pir
mame plėtros etape. JAV pareigūnai, sutartinai teigdami, kad
NATO durys liks atviros, siekia nuraminti plėtros pradžioje į
NATO nepateksiančias valstybes: d a r viena nuraminimo prie
mone laikytini aukšto rango JAV pareigūnų vizitai Vidurio Eu
ropoje. Bill Clinton po Madrido ..viršūnių" susitikimo lankysis
Lenkijoje ir Rumunijoje. JAV Valstybės sekretore Madeleine
Albright — Čekijoje ir Slovėnijoje, o gynybos sekretorius VVilliam Cohen — Vengrijoje ir Bulgarijoje.
Briuselis. Antradienį pirmininkavimą Europos Sąjungai iš
Nyderlandų perima mažiausia ES valstybe — Luxemburgas.
Nuolatinis jos atstovas ES Jean-Jacques Kasei pareiškė, kad
kai jo valstybe pirmininkaus organizacijoje, svarbiausias užda
vinys bus ES pasiruošimas pletimuisi į Rytus. Lenkija. Čekija.
Vengrija. Slovakija. Slovėnija. Estija, Lietuva. Latvija. Bulgari
ja ir Rumunija yra padavusios paraiškas del prisijungimo prie
ES. ir liepos 16 d. Europos Komisija ketina paskelbti savo reko
mendacijas apie kiekvienos iš minėtų valstybių pasiruošimą
tapti organizacijos narėmis
lslamabadas.
Pakistano Valstybinė Asamblėja 'žemutiniai
parlamento rūmai) antradienį prieme Konstitucijos pataisą,
neįeisiančią parlamentarams pakeisti savo partines priklauso
mybes. Pataisa skelbia, kad p a r l a m e n t a r a s gali netekti savo
įgaliojimo, jei nepaklus partijos drausmei, balsuos prieš parti
jos politiką ar susilaikys nuo balsavimo, kenkdamas partijos
politikai.
Budapeštas
Vengrijos užsienio reikalų ministras Laszlo
Kovacs pareiškė, jog norėtų, kad NATO aukščiausio lygio susi
tikime Madride būtu nurodytos ne tik pirmosios naujosios są
jungos nares, bet įvardytos ir kandidates, kurios pateks į ant
rąjį išplėtimo etapą Kovacs taip pat sake. kad per anksti at
mesti Slovėnijos ir Rumunijos narystę NATO Jis pareiškė, kad
paskelbus naujuosius narius. NATO turėtu paaiškinti, kodėl
atmetė kitų valstybių kandidatūras.
sutartinių įsipareigojimų", sa
koma trečiadienį paskelbtame
KAM pranešime.
Suimtieji — Aleksandras
Pogrebežskis ir Aleksandras
Daneevas pateikė agentams
galinti nuslėpti sandėri do
kumentą", neva pasirašytą
Lietuvos krašto apsaugos mi
nistro, pagal k u n oficiali gink
luotes gavėja turęįo būti Lie
tuvos vyriausybe
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KALENDORIUS
L i e p o s 3 d.: Sv. Tomas,
apaštalas; Anatolijus, Leonas,
Vaidilas. Rytis.
L i e p o s 4 d.: Šv. Elzbieta Por
tugalė. karaliene '1271 1336);
Ulrikas, Berta, Birute, Aldis
JAV Nepriklausomybes švente
1906 m gimė rašytojas Jurgis
Gliaudą
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. liepos mėn. 3 d.

LIETUVIU
DETROIT, MI

TELKINIAI

rio" k-pos vicevadas Juozas
Kinčius.
Buvo sugiedotas Tau
LIETUVOS
tos himnas. Pagerbiant žu
ELEKTROCHEMIKAI
vusius, buvo padėtas vainikas
DETROITE
prie žuvusiams didvyriams
paminklo. šv. Mišias aukojo ir
Birželio 23-26 d. Detroite pamokslą sakė L.Š.S.I. vyr.
įvyko metinis American Elec- kapelionas kun. Alfonsas Batroplaters and Surface Fini- bonas.
shers suvažiavimas, sutrau
Po Mišių visi dalyviai susi
kęs elektrochemikus teore rinko salėje, kurioje vyko
tikus ir praktikus. Du pra akademija, minint „Švyturio"
nešimai buvo iš Lietuvos k-pos 30 metų veiklos sukaktį
chemijos instituto. Profesorius Programą pradėjo L.Š.S.I. va
Arvydas Survila pranešė apie das Mykolas Abarius, sveikin
vario ir alavo lydinių elektrinį damas visus atsilankiusius.
apdengimą. Pranešimas buvo Vadas Abarius prie garbes
dedikuotas dr. Onai Galdikie stalo pakvietė: L.Š.S.I. vyr.
nei, kuri mirė prieš pranešimo kapelioną , kun. Alfonsą BaKalantos 25-jų mirties metinių minėjime. S.m gegužės 4 d surengtame Šv Andriejaus parapijos salėje,
paskelbimą. Tai yra originali boną; 1-mą vado pavaduotoją Romo
rengėjos — Lietuvių Moterų klubų federacijos Phila.i-lphijos klubo nares ir programos atlikėjai
apdanga — labai žėrinti ir pa Juozą Mikulį, Jūrų šaulių
Nuotr Algio Č e p u l i o
traukli bronza. Kažkas pa vadą, Edmundą Vengianską, Dainavos aplinka. Sudojo nau- kun. Juozas Kluonius. Lietu sąžiningai dirbama. Po pra
našaus į auksą. Survila paro „Švyturio" kuopos 1-ąjį stei- jus suolus laužavietėje, uždėjc vių dieną su ažiavo daug lie nešimų susirinkę dar turėjo
dė taip apdengtus papuošalus, giamą vicepirmininką Juozą naujus vandens nubegimo tuvių iš Detroito, Grand Rap- daug klausimų, kuriuos abu
kurie ejo iš rankų į rankas per Kinčių ir buvusį ilgametį vamzdžius ant svetaines pas ids ir kitų Michigano vietovių, Dudenai mielai atsakinėjo, ra
salę. Šis procesas jau yra var „Švyturio'' k-pos pirmininką tato ir perkėlė automobilių nes tą sekmadieni buvo gindami, kad ir Amerikoje gy
tojamas Rytų Europos įmo Bronių Valiukėną.
sustojimo ženklą į tinkamesnę šventinamai Lietuviškas kry venantieji lietuviai paremtų
nėse.
Profesorius
Romas
Vadas Abarius sklandžiai vietą. Tai tikrai labai gražios žius, kurio liturgines apeigas Dudėnų ir „Lietuvos ryto" šal
Šarmaitis kalbėjo apie chromo apibūdino „Švyturio" k-pos 30 pastangos tvarkant Dainavos atliko kun. J. Kluonius. Tas pos fondą.
padengimą ant cinko. Jis maž metų istoriją ir veiklą. Kuopa stovyklavietę.
vienintelis kryžius tebestovi
Naujiena šių metų geguži
daug per 20 metų nutiesė Lie buvo įsteigta 1967 m. sausio
Norime priminti, kad šiais Šiaurės Michigane, papuoštas nėje buvo tai, kad maistą dali
tuvos elektrochemikų kelią į 15 d. steigėjo Jono Petrulionio metais tradicinė Dainavos jau lietuviškais įrašais ir orna
no virėjų kepurėmis pasipuošę
platų pasaulį. Pavyzdžiui, pastangomis.
nimo stovyklos metinė šventė mentika pagal architektą J. vyrai: dr. Šalna, Algis Augū
praeitais metais šios draugijos
Edmundas Vengiauskas. vyks sekmadienį, liepos 27 d. Daugvilą.
nas, Valteris Beržinskas, Jo
mėnesiniame žurnale net du
Kviečiame
visus
apsilankyti
nas Mildažis. Vyriausios šei
Po
Mišių
bus
pagerbimo
straipsniai buvo iš Lietuvos — L.Š.S.I. jūrų šaulių kuopos va mūsų mieloje Dainavoje, iš
mininkės buvo Roma Milpietūs
parapijos
salėje.
Norin
vienas Šarmaičio su bendra das, sveikino švyturiečius bandyti laimę turtingoje lote
dažienė
ir Janina Šalnienė,
tieji
pietuose
dalyvauti
pra
darbiais ir antras R. Rama šventės proga ir vadui M. Aba rijoje, pasivaišinti skaniu lie
šomi įsigyti bilietus iš anksto kurioms padėjo daug kitų mo
riui
įteikė
pažymėjimus
ir
nausko su bendradarbiais.
sveikinimą iš Lietuvos. Juozas tuvišku maistu, pasiklausyti pas Reginą Juškaitę, nes vietų terų. Gėrimais aprūpino Jonas
Paklausiau Survilos, kodėl Mikulis, „Klaipėdos" kuopos iš pranešimų apie jaunimo sto skaičius yra ribotas. Iki pa Stankūnas ir dr. Henrikas Sotiek daug straipsnių bus skai Čikagos vardu, maloniai svei vyklos veiklą rėmėjų bei šim simatymo liepos 20 d.
lys.
toma iš Lietuvos chemijos in kino 30 metų šventę, lin tininkų suvažiavime. Tuo pa
S. Sližys
Po skanių pietų vyko lai
stituto bendrame tarptauti kėdamas ištvermės ir sėkmės čiu laiku vyks ir visų
mingų bilietėlių traukimai,
niame suvažiavime tarp The žengiant į 40-metį. Juozas mėgiamas „laimės šulinys", P A L M BEACH, F L
kuriems vadovavo Alicija SoElectrochemical Society ir In Kinčius, „švyturiečių" pirmo kurį tvarkys nuoširdūs Daina
lienė. Paskui visi susirinkę
ternational Society of Electro- steigiamo susirinkimo vice vos rėmėjai Veselkos ir Vacys
BALFO GEGUŽINĖ
dainavo lietuviškas dainas,
chemistry rugp. 31 ir rūgs. 5 pirmininkas, padėkojo visiems Lelis. Kad ir šiais metais
pritariant muz. Jono Samošd. Paryžiuje, kur Survila vėl už nuolatinę paramą — pini veiktų turtingi dovanų lai
Balandžio 4 d. buvo saulėta, kos akordeonui. Visi džiaugėsi
pristatys bronzos apdangos gines aukas ir įdėta darbą. mėjimai, jai reikia daug laimi
gražiu oru, pažįstamais ir
- procesą. Jo atsakymas buvo, Bronius Valiukėnas, buvęs kių — dovanų, kurias galima šilta diena. Daugiau kaip 100 žadėjo vėl rinktis kitoje BAL
lietuvių
sTplaukė
į
Jupiter,
jog institutas nutarė plačiai kuopos pirmininkas 11 metų, jau dabar įteikti laimėjimų
Fo gegužinėje, o pirm. Jonas
paskelbti apie savo darbus ir priminė, kad reikia išlaikyti rengėjams Viktorui Veselkai, Carlin parką, į BALFo metinę Mildažis dėkojo visiems padė
sugebėjimus.
Kai
kurie šia kuopą ir stovyklą. Sveiki Vaciui Lėliui ir Vytui Sirgedui gegužinę, suruoštą neseniai jusiems suruošti smagią ge
straipsniai yra ruošiami kartu no 30 metų sukakties proga. arba palikti Dainavos sve išrinktos BALFo valdybos, gužinę ir atvykusiems ir iš
kurią sudaro: Jonas Mildažis
su vokiečiais ar italais. Lietu Vadas Abarius padėkojo vi tainėje.
— pirmininkas, dr. Jonas arčiau, ir toliau.
vių elektrochemikų tarpe yra siems už dalyvavimą šioje
V.P. Šalna — vicepirmininkas, Jo
daug moterų. Apie nikelio ap šventėje.
MOTINOS DIENA
KUNIGYSTĖS AUKSINIS nas Štaras — sekretorius, Vy
danga duoda pranešimą trys
Po iškilmių vyko vaišės. Šei
tautas
Kulpa
—
iždininkas
ir
JUBILIEJUS
moterys mokslininkės — D.
Gegužės 4 d., sekmadienį,
mininkavo moterų vadovė
Algis Augūnas — narys.
Mockute, G. Bernotienė ir R.
kun. Vytautas Pikturna auko
Onutė Selenienė. Skanius viš
Pirmininkas
Jonas
Mildažis
Kun. Juozas Kluonius, kuni
Butkienė. Prof. A. Vaškelis su
čiukus ant anglių kepė Lillian gu įšventintas 1947 m. rug pasveikino gausiai susirinku jo šv. Mišias už Motinas.
bendradarbiais turės net 4
Petravičius ir Liudas Selenis. pjūčio 15 d. šią vasarą švenčia sius ir supažindino su svečiais Mišias užprašė Lietuvos Duk
pranešimus. Vienas jų naujo
Ištroškusius gėrimais vaišino kunigystės auksinį jubiliejų. iš Lietuvos ir kitų vietovių, terų Juno Beach skyriaus val
viškas ir kontraversiškas — iš
Rimgaudas Švoba. Vyko ir Padėkos Mišias aukos prisi tarp jų BALFo Centro valdy dyba. Savo jautriai pasaky
skiedinio vario metalinis pa
vertingų laimikių traukimas, mintinose bažnyčiose, tarp bos pirmininke Maria Rudiene tame pamoksle kun. Pikturna
dengimas per kobalto desidakurį pravedė Danutė Petraus kurių yra Šv. Antano lietuvių ir Palm Beach apylinkės paži prisiminė savo Motiną ir jos
vimą. Neatrodo, jog šis proce
kaitė ir Regina Juškaitė. Arti parapijos bažnyčia Detroite. bomis, apylinkės gyventojais, įtaką jam. Mišių metu giedojo
sas pasidarys veiksmingu, bet
100 asmenų susirinko švęsti 1949 m. pavasarį atvykęs į Lietuvos Seimo nariu Vytautu „Dainos" choras, vadovauja
tai yra naujų kelių ieškojimas.
mas Irenos Manomaitienės.
Jūros dieną, „Švyturio" jūros JAV apsigyveno Detroite ir Dudėnu, ir jo žmona Egle.
Prieš daug metų Romas
šaulių kuopos 30 metų su čia, Amerikoje, pirmąsias šv.
Giedrė Kulpienė, BALFo
Šarmaitis man sakė. kad Lie
kaktį ir maloniai praleisti Mišias aukojo Šv. Antano baž skyriaus vardu M. Rudienei
GEGUŽĖS MĖN.
tuvoje yra sunku elektrochegražų ir labai šiltą sekmadienį nyčioje.
įteikė gėlių puokštę. Pirm. Jo
PABENDRAVIMO
mikams gauti darbą. Tas pats
pavasario gamtoje. Dalyviai
PIETŪS
Padėkos šv. Mišias kun. nas Mildažis pakvietė M. Ru
yra ir šiandien. Tačiau Vil
buvo patenkinti, o rengėjai
Juozas Kluonius aukos liepos dienę tarti žodį. M. Rudienė
niaus elektrochemikai prade
džiaugėsi sėkmingai praėjusia
Gegužės 13 d. pabendravimo
20 d., sekmadienį per lietu susirinkusiems aiškino BAL
da bendradarbiauti su viso pa
švente.
Fo
šalpos
darbo
svarbą
Lietu
pietuose
dalyvavo mažiau
viškas
pamaldas
10:30
v.r.
Šv.
saulio elektrochemikais ir
Regina J u š k a i t ė Antano bažnyčioje, Detroit, vai, prašė susirinkusių ir to žmonių, nes „sniego paukš
pramone. Jų puikus teoretinis
DAINAVOS JAUNIMO
Mich. Detroito ir apylinkių lie liau remti pagalbos reikalin teliai" jau pakėlė sparnus
išsilavinimas ir praktiškumas
STOVYKLA
tuviai prašomi tą datą atsi gus Lietuvoje, džiaugėsi BAL šiaurėn... LB pirm. A. Solienė
jau pradeda duoti vaisių. De
painformavo apie LB Floridos
Dainavos jaunimo stovyklos minti ir dalyvauti garbingose Fo skyriaus veikla.
troitas atvėrė kelias naujas
Lietuvos Seimo narys Vy apygardos suvažiavimą, vy
duris. Paryžius net daugiau jų sezonas prasidėjo birželio 8 d. pamaldose. Gausus atsilanky
atidarys. Aš tikiu, kad Lietu su Lietuvių Fronto bičiulių 41- mas teparodo jubiliatui ne tik tautas Dudėnas apibūdino gy kusį Sunny Hills ir perskaitė
voje irgi išsivystys elektroche ma studijų ir poilsio savaite. pagarbą, bet ir dėkingumą už venimą Lietuvoje, aiškino sa suvažiavimo nutarimus. Ji
mine pramonė, nes jau šian Šiais metais studijų ir poilsio jo pastangas naujųjų imi vo darbą Lietuvos Seime. Jis taip pat papasakojo apie mer
dien tam išsivystymui yra pa savaitėje keturias dienas sve grantų įkurdinimui. Tai buvo teigė, kad Amerikos lietuvių gaitės iš Lietuvos, Saulutės
čiavosi garbingas svečias Lie prieš 47 metus, tačiau kun. pagalba vis dar labai reikalin Misiūnaitės, gijimo pažangą
lankios sąlygos.
ga, ypač dabar, kai reikia Shriners ligoninėje, Tampa,
Saulius Šimoliūnas tuvos valstybės švietimo ir Juozo Kluoniaus pasišven
mokslo ministras prof. Z. Zin timas ir rūpestis padėti arti Amerikos senatorių ir Kongre FL.
mui tebėra gyvas paliestųjų so narių paramos. Tad lietu
kevičius.
Algis Augūnas, naudodama
PAMINĖTOS DVI
Dainava praturtėjo, sulaukė širdyse ir nepamirštinas De viai gali daug padėti rašydami sis Lietuvos radijo, laikraščių
ŠVENTĖS
gražios dovanos — pianino, troito lietuvių telkinio gyve laiškus, ar skambindami Kon ir Internet žiniomis, padarė
greso nariams. Vytautas Du Lietuvos gyvenimo apžvalgą.
Sekmadienį, birželio 29 d.. kurį paaukojo Čikagoje gyve nime.
Mano rašinyje .Garbingas dėnas kalbėjo ir apie kovą su
gražioje .Pilėnų" stovykla nanti Eugenija Kolupailaitė.
KOMITETAS NAUJU
vietėje, arti Manchester mies atvežimu į Dainavą rūpinosi jubiliejus" .Drauge" (1997 m. nusikalstamumu Lietuvoje bei
METU SUTIKIMUI
telio, buvo paminėtos dvi Audrius Polikaitis, o šio suma gegužės 24 d.) buvo klaidingai ekonominį gyvenimą.
Eglė Dudėnienė susirinku
RUOŠTI
šventės — Jūros diena ir nymo pradininkė — Julija paminėta paskutinė kun. Juo
..Švyturio" jurų šaulių kuopos Švabaitė Gylienė iš Lemonto. zo Kluoniaus parapija, iš ku sius painformavo apie Lietu
Tikimės, kad šiuo, labai geru, rios išėjo į pensiją. Tai buvo voje įsteigtą Eglės ir Vyto
Juno Beach susidarė komi
30 metų veiklos sukaktis.
Dudėnų
ir
^Lietuvos
ryto"
pianinu,
naudosis
visos
šių
tetas
ruošti Naujų Metų suti
šiaurės
Michigano
Mackinaw
Jūros dieną rengia Gen. T.
Daukanto, .Klaipėdos" ir .Švy metų ir daugelio ateinančių City — nedidelis miestelis laikraščio labdaros fondą. kimą (1998). Jau numatyta
(kurortinis), kuriame Šv. An Fondas įsteigtas, kad padėti vieta, kur sutikimas bus ruo
turio" jūros šaulių kuopos. metų stovyklautojų grupes.
Birželio 14 d. Dainavoje tano parapijoje klebonu buvo Lietuvoje vargstančioms šei šiamas. Daugiau informacijos
Šiais metais Jūros dieną
rengė „Švyturio" kuopa. Šven prasidėjo Detroito skautų sto kun.Juozas Kluonius. Ten moms, vaikams, seneliams ir paskelbsime po vasaros atos
te prasidėjo vėliavų pakėlimu. vykla ir Dainava pavirto pala 1986 metų vasarą buvo plačiai ligoniams. Kadangi Eglė Du togų, tačiau jau dabar pra
Organizuotai su vėliavomis pinių miestu. Skautai ir švenčiama Lietuvių diena, dėnienė vadovaus fondui, tad dėkime galvoti, kad bus link
buvo einama į kalnelį. Vėliavų skautės šią vasarą atliko daug nors Mackinaw City vieninte visuomet galės patikrinti ar sma ir smagu pabuvoti drau
pakėlimui vadovavo .Švytu gerų darbų, kurie praturtino lis ten gyvenęs buvo lietuvis pagalba tikrai reikalinga, ar gų ir pažįstamų ratelyje.
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KUN. VYTAUTAS
PIKTURNA SVEIKSTA
Gegužės 16 d. kun. V. Pik
turnai Good Samaritain ligo
ninėje, West Palm Beach,
buvo padaryta sunki nugaros
operacija. Po savaites, kun.
Pikturna grįžo į namus, ir
pamažu sveiksta parapijiečių
prižiūrimas.
Pietų Floridos lietuviai linki
mielam kun. Pikturnai sus
tiprėti, vasarą pailsėti, ir ru
denį vėl ganyti savo aveles".
„DAINOS" CHORO
ATOSTOGOS
„Dainos" choras, vadovauja
mas Irenos Manomaitienės,
užbaigė repeticijas ir pradėjo
vasaros atostogas. Paskutines
repeticijos pertraukos metu
choristai linkėjo Irenai Manomaitienei gražios vasaros. Vy
tautas Kulpa perskaitė savo
sukurtą humoristinį eilėraštį,
nusakantį choro darbą. Visi
vėl susirinks rudenį, pailsėję
ir prisirinkę naujų įspūdžių.
LIETUVIAI MEMORIAL
DAY MINĖJIME

UNAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirugųa
9630 S Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL 60415
Tai. 7 0 6 - 6 3 6 4 8 2 2
4149 W 63rd St.

Tsl 773-736-7709

OTcnrasc
INDRĖ RUDAITIS, O O .
AKIU LIGOS • CHIRURGIJA
1020 E.Ogden Ave. Surte 310
Napetv.Ue. IL 60563

TaL (630)527-0080
3825 HigntanO Av«.
Tow*r 1 Suite 3C
Dotmnen Grov*. IL 60515

Tsl. (630)436-0120
DR.LPėTRŠlklŠ
DANTŲ GYDYTOJA
9055S.Roberts Rd.Hickory Hills. IL
1 myha į vakarus nuo Hariem Ave

T 1 . (706)598

—

Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9628 S.7Wi Av»., Htetory HHto, IL
TeL (706) 5 9 6 8 1 0 1
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DOS. P.C.
4647 W. 103 S t , Oak Lawn. IL
Pirmas apyl su Northwestern un-to
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
už prieinamą kainą. Pacientai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kabėti angliškai)
Ts».708-422-8260

Gegužės mėn. Memorial die
nos proga lietuviai dalyvavo L
Royal Palm Memorial Gar- EDMUNDAS VOINAS, M.D..S.C.
dens, West Palm Beach, ka Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
pinėse, minėjime. Lietuvos
vėliavą nešė Vincas Šalčiūnas. 6187 S Archer Ave. (prie Austin)
Tsl. 7 7 3 4 8 5 - 7 7 5 5
Vainiką prie žuvusiems pa
Valandos pagal susitarimą
minklo nešė LB pirm. Alicija
Solienė ir Ona Šalčiūniene.
DR. ALGIS PAUUUS
Lietuvos vėliava buvo iškelta
ORTOPEDINĖS LIGOS
ir lietuvių skyriuje, prie lietu
CHIRURGIJA
vių paminklo.
1185 Dundee Ave.. Ekjin, IL 60120
D R VLADAS VAITKUS
LIETUVOJE
Dr. Vladas Vaitkus birželio
3 d. išskrido į Lietuvą, kur
dalyvavo Pirmajame Tarptautitiniame dantų gydytojų ir Ket
virtajame Lietuvos Stomato
logų sąjungos kongrese. Kong
resas vyko birželio 5-8 d. Vil
niuje. Tuo pačiu laiku vyko ir
didelė dantų aparatūros paro
da Litexpo rūmuose. Oficialios
kongreso kalbos yra lietuvių ir
anglų. Vertimai buvo atliekami
profesionalių vertėjų, kongre
so dalyviai naudojo ausines.
Dalyvių
buvo
iš JAV,
Šveicarijos, Vokietijos, Angli
jos, Prancūzijos, Skandinavi
jos, Rusijos, Estijos, Latvijos
ir Suomijos.
Dr. Vaitkus skaitė prane
šimą: „Viršutinio žandikaulio
ancio osteoplastika" (Maxillary Sinus Augmentation
Graftink Materials).
Tai, rodos, jau ketvirtas dr.
Vlado Vaitkaus apsilankymas
su paskaitomis ir praktikos
darbais Lietuvos stomatolo
gams.
DA .
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• Seniausias rašytinis
•altinis apie lietuvių pago
niškas šventyklas yra XI a.
Adomo Bremeniečio kronika, o
XII a. Vincento Kadlubeko
kronikoje
yra
seniausios
žinios apie sūduvių šventyklų
griovimus.

BANDITŲ GRĖSMĖ RUSIJAI

Danutė

IGNAS MEDŽIUKAS
Įsigalėjęs Rusijoje banditiz
mas gresia sunaikinti j a u n ą
demokratiją ir laisvos rinkos
sistemą. Stiprėjant nusikal
stamų
grupuočių
veiklai,
esant s u t r i k u s i a m šiam įsta
tymų vykdymui, kūrėsi pri
vačios apsaugos organizacijos.
„Visi žino, kad Rusijoje yra
keturios
jėgos:
įstatymus
leidžiamoji, teisiamoji, vykdo
moji ir žiniasklaida. Bet nie
kas nekalba apie penktąją
jėg4»- sako Sergej Gončerov,
viršininkas
buvusios
KGB
grupės, kuri dabar rūpinasi
Rusijos verslo apsauga. —
Penktoji j ė g a yra banditų jėga
ir aš niekad nenorėčiau ban
ditų jėgos statyti penktoje vie
toje. Atrodo, kad banditų jėga
Rusijoje y r a arti pirmosios,
antrosios ir trečiosios".
Nusikalstamumo
tvanas
kyla dėl nesugebėjimo vykdyti
įstatymų, pereinant iš totali
tarinės sistemos į demokratiją
ir kapitalizmą. Sovietų Są
jungos žlugimas sudarė progą
prisigrobti turtų, gamtinių iš
teklių, pelningų fabrikų, ver
slo įmonių, pradedant oro li
nijomis, iki televizijos stočių,
kurias per dešimtmečius savo
rankose turėjo valstybė. Masi
nis nuosavybės perėjimas į
privačias r a n k a s , žingsnis rei
kalingas k u r i a n t laisvos rin
kos ekonomiką, sudarė progą
įnirtingai kovai varžytis dėl
turto, n e s a n t aiškių teisinių
nuostatų.
Buvusieji sovietų
biurokratai, įmonių direkto
riai, agresyvūs verslininkai ir
kriminalinės organizacijos šo
ko prisigrobti veltui turtų suk
tomis kombinacijomis, kyšiais
ar net grubia jėga.
Rusijos ekonomikoje įsiga
l ė j u s i bligarchinė sistema, ku
rioje didžiulės verslo įmonės
(pramonės magnatai) susivienydamos su turinčiais galios
politikais ėmė varžytis dėl
turtų perėmimo, kartais net
pavartojant smurtą. Daugelis
šiandieninės Rusijos stambių
verslo įmoni i vadovų sako, jog
jie pereinamąjį periodą palie
ka praeičiai, ypač santykiuose
su Vakarų investuotojais ir
užsienio akcijų biržomis. Jie,
sako, labai stengiasi nugalėti
kliūtis, k a d taptų tikrais ir le
galiais pramonininkais. Ta
čiau, susidurdami su dabarti
niu Rusijos chaosu, jie patys
stengiasi pasirūpinti apsauga:
samdo apsaugos grupių agen
tus bei asmens sargybinius ir
komercinius šnipus. Šioms pa
reigoms dažnai samdomi bu
vusieji sovietų agentai, perka
mi iš jų ginklai net iš
dabartinių Rusijos policijos
pareigūnų.
Aleksander Minkin savaiti

niam laikrašty „Novaja Gazeta" rašo: „Vyksta baisus ka
ras. Privačios struktūros su
ėmė į savo rankas pramonę,
žemę ir net apsaugą sau pa
tiems".
Gončerov, tarnavęs 15 metų
KGB, sako, kad Rusijos versli
ninkai neturi pasirinkimo, jie
priversti samdyti sau ap
saugą, nes jie nepasitiki val
stybe. „Jūs nematytumėt jų
važiuojančių su palydovais
Maskvoje. Negaliu susilaikyti
nesijuokęs, kai aš m a t a u pen
kis verslininkus, kuriuos pa
prastai lydi 25 palydovai".
Rusijos kapitalistai savo ap
saugai išleidžia milijonus do
lerių. Jie perka šarvuotus au
tomobilius, slaptas kameras,
neperšaunamas liemenes, apa
ratus, kurie nustato sprogme
nis, ir daugybę ginklų.
Jie
samdo Afganistano ir Čečė
nijos karų veteranus savo ap
saugai. Tačiau pinigais jie ne
gali nusipirkti taikos ir ra
mybės.
Gatvės nusikaltimai nėra
pagrindinė problema, pavojin
giausi yra pasamdyti žudikai,
kaip atsitiko su amerikiečių
verslininku Paul Tatum, kuris
buvo nušautas prie įėjimo į
Maskvos požeminį traukinį.
Šis verslininkas turėjo nesuta
rimų dėl viešbučio, kurio dali
nis savininkas buvo Maskvos
miestas. Jo žudikas niekad ne
buvo surastas.
Kaip rašo „Guardian Weekly" (1997.06.15), samdyti žudi
kai labai palietė Rusijos ban
kininkus. Per ketverius metus
buvo 116 pasikėsinimų prieš
bankininkų ir jų tarnautojų
gyvybę. Iš jų
79
buvo
nužudyti, 80-90 proc. atvejų
žudikai nebuvo surasti ir su
laikyti.
Rusijos verslininkai ir Už
sienio firmos dažnai privers
tos kreiptis į patamsių pa
saulį. Beveik kiekviena verslo
įmonė, pradedant šaligatvių
kioskų savininkai, moka už
savo apsaugą. Ta apsauga Ru
sijoje vadinama „Kryša".
Olga Kryštanovskaja, socialogijos instituto departamento
vadovė, sako, kad „kryša",
plačiau imant, yra „Privačios
jėgos sandara", jos esminis
bruožas Rusijos didelių kor
poracijų oligarchijos.
Verslininkai teisinasi, kad
jiems „kryša" būtinai reikalin
ga; be jos jie negali apsieiti,
nes įstatymai ir teismų siste
ma, reguliuojanti ekonominį
gyvenimą kituose kraštuose,
Rusijoje neveikia. Posovietinis
civilinis ir kriminalinis kodek
sas buvo priimtas, bet dažnais
atvejais visai nepaisomas. At
kaklios grumtynės dėl nuosa-

PALAIMINTASIS
JURGIS MATULAITIS
Tęsinys.
Našlaitis J u r g u t i s tik pusket
virtų metų. Tačiau mažas vai
kas greit aprimsta. Tik vėliau
pajunta, ko neteko. Tiesa, dar
liko motina. J i pamokys, kaip
reikia gyventi, išmokys pote
rių, nusives į bažnyčią. J i s ten
vaikiškai stebės, kaip laiko
mos kunigų vienuolių šven
tosios pamaldos. Deja, motina
— nesveika. Ji daugiau gulėjo,
negu vaikščiojo. Liga silpnino
jos ir t a i p menkas jėgas. Nė
šeimos ji tinkamai negalėjo
prižiūrėti. Jurgutis vis dėlto
prie motinos lovos jautėsi ypa
tingoj globoj. Ganydamas žą
sis, k a d a kiti nuskriausdavo,
atbėgdavo pasiskųsti. Motina
nuramindavo,
paguosdavo,
„Tėve mūsų"... pamokydavo.
Kitur visai motiną pavaduoda
vo vyresnioji sesuo Emilija. Ji,
t u r ė d a m a vos 12 metų, buvo

didžiausia ir, galima sakyti,
vienintelė jo globėja. Jautri
širdis atjautė vaiko
būklę. J i tikrai motiną pava
davo: prižiūrėdavo, nuprausdavo. Gavus kokių nors do
vanų atiduodavo Jurgučiui.
Paūgėjęs pradėjo mokytis.
Lankė pradžios mokyklą Ma
rijampolėje, bet maža iš to te
buvo naudos. J u k iš namų
Marijampolėn — 5 kilometrai.
Mažam vaikui kasdien tiek
kelio suvaikščioti — didelis
vargas. Gerai, jei oras gražus,
kelias geras, — o rudenį,
žiemą ar pavasarį pėsčiam ei
ti jau nepakeliama našta.
Dažnai dėl to į pamokas pa
sivėluodavo. Kartais ir visai
neidavo. Namiškiai nelabai tepaisė.
Mokytojas buvo lietuvis To
mas Žičkauskas Jis vaikų
nerusino, bet griežtai laikėsi
ministerijos nustatytos prog

Bindokieaė

Bet jie turi, ko
mes neturim...

Lietuviškas miražas

vybės ir kapitalo dažnai vyks
tamsoje, k u r sunku išskirti,
kas yra legalu ir kas ne.
Verslininkai sako, jog šių
dienų Rusijoje priversti antrą
pusę, kad kontraktas būtų
vykdomas, turi kreiptis į
„Kryšą". Daugelis firmų šią in
stituciją vadina „saugumo de
partamentu" ir jo paslaugomis
naudojasi apsisaugoti nuo kri
minalinių prievartavimų reke
to. Žinovai tvirtina, kad kai
kurios firmos „kryšą" vartoja
įbauginti savo konkurentus,
priversti skolininkus atsily
ginti ar įsigalėti naujose rin
kose.

PROF. V. K E L E R T I E N E I
IR ARK. A. J . BAČKIUI

— GARBĖS DAKTARO
VARDAI

Rusijoje yra įprasta versli
ninkams kreiptis į vadinamą
„raudonąją kryšą", kas reiškia
policiją, kuri dirba kaip dvigu
bas apsaugos reketas.
Kai sausio 23 d. vakare
Maskvoje buvo sustabdytas
BMW automobilis netoli poli
cijos būstinės, juo važiavo ži
nomas nusikaltėlių gaujos va
dovas Vasilij Naumov, kurį
lydėjo du asmeniniai palydo
vai mažame „Žiguli" automobi
lyje. Staiga kitas automobilis
prisiartino iš šono ir paleido iš
automatinio šautuvo 18 šūvių.
Naumov mirė staiga čia pat
prie policijos būstinės.
Jo nužudymo proga laik
raščiuose buvo įdėtas piktas
laiškas, kuriame policijos val
dininkai piktinosi, jog jų
viršininkai jiems nesakė, kad
jie saugoja banditų vadą. Bet
jie buvo įtūžę ne dėl jiems pas
kirto uždavinio, bet dėl mažo
atlyginimo. „Policijos palydo
vai, rizikuodami savo gyvybe,
gauna tik kapeikas, kai vado
vai už šias paslaugas gauna
milijonus", — buvo rašoma
laiške. „Nebūsime nustebę, jei
mes vėl būsime nusiųsti sau
goti mafiją, kai mūsų vir
šininkai
pagal
susitarimą
gaus milijonus, sėdėdami šil
tuose kambariuose".

Birželio 27 d. Vilniaus pe
dagoginiame universitete bu
vo inauguruoti du nauji šios
aukštosios mokyklos garbės
daktarai — Vilniaus arkivys
kupas metropolitas Audrys
Juozas Bačkis ir JAV Illinois
universitete Čikagoje Litua
nistikos katedros vedėja profe
sorė Violeta Kelertienė.
Garbės daktaro vardai jiems
suteikti minint penktąsias
metines nuo to laiko, kai Vil
niaus pedagoginis institutas
įgijo universiteto statusą.
Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininkui Audriui Juo
zui Bačkiui garbės daktaro
vardas suteiktas „už didelius
nuopelnus Lietuvos švieti
mui". Arkivyskupo ; r,ltiatyva
Vilniaus pedagoginia -ne uni
versitete 1993 m. įsteigta Ti
kybos katedra. Diplomai taip
pat buvo įteikti pinnajf.i tiky
bos mokytojų — socialinių
mokslų bakalaurų laidai. Ar
kivyskupas nuolat globoja šią
universiteto katedrą, rūpinasi
studijų planais bei mokymo
turiniu, rekomenduoja dėsty
tojus, lankosi studentų vasa
ros stovyklose, kviečia juos į
seminarus, susitikimus, baž
nytines šventes.
Illinois universiteto Litua
nistikos katedros vedėja profe
sorė Violeta Kelertienė yra
paskelbusi rimtų darbų apie
Lietuvos rašytojų
kūrybą,
glaudžiai bendradarbiauja su
Vilniaus pedagoginio universi
teto mokslininkais.
Inauguruojant
naujuosius
garbės daktarus, dalyvavo
bažnyčios hierarchai, aukštų
jų mokyklų rektoriai, užsie
nio valstybių diplomatai, vals
tybės institucijų pareigūnai.
(Elta)

ramos. Viską dėstė rusų kal
ba. Lietuvių kalbos ir tikybos
būdavo po vieną pamoką per
savaitę. Tikybos mokė kun. V.
Senkus, paskutinis
senųjų
marijonų
generolas,
kuris
prieš savo mirtį pavedė į kun.
Jurgio globą marijonų vienuo
liją. Rusų spaudžiama ji būtų
žuvusi. Iš senųjų marijonų
generolas V. Senkus buvo pa
silikęs vienų vienas. Taip vi
sai netikėtai jis sau pasiruošė
ištikimą sūnų.
Jurgį ištinka vėl naujas
smūgis — 1881 m. gegužės 15
d., sulaukusi 58 m., miršta
mylimoji motutė. Jis skau
džiai atjaučia jį ištikusią ne
laimę.
Našlaitystę gali pilnai at
jausti tik tas, kas jaunatvėje
neteko savo tėvų. Kas giliai
atjaus, k a s ašarą taip mokės
nušluostyti, kaip tėvas ar mo
tina! Tačiau neištiriami Dievo
keliai: Aukščiausioji Apvaizda
gal norėjo Jurgį parengti toli
mesnio gyvenimo darbui ir
vargams.

Dešimties metų našlaitis lie
ka prie brolio Jono, kuriam
buvo pavesti namai, o savo
broliams ir seserims turėjo
išmokėti dalias. Kitų metų ru
denį Jonas veda žmoną — Ve
roniką Vitkauskaitę. Jurgu
čiui jau reikia ir prie marčios
gyventi.
Vasarą ganydavo žąsis, kar
tais raguočius. Tai beveik
kiekvienas kaimietis vaikas
turi pažinti š:os rūšies vargus.
Tačiau Jurgiui nekartą buvo
skaudu. Kam našlaitis pa
siskųs!
Atostogų metu iš Maskvos
parvažiuodavo vyresnysis Jur
gio brolis Andrius, universite
to studentas Pastebėjęs Jur
gio nepaprastus
gabumus,
kaip jis pats sako, 1882 m. va
sarą pradėjo jį rengti į Mari
jampolės gimnazijos I klasę.
„Malonu man buvo su juo
dirbti ir vaikščioti: domėjosi
jis kiekviena žolele, kiekvienu
gamtos reiškiniu; klausinė
davo, iš kur atsiranda žaibas,
kodėl čia tokie, o kitur kitokie

Apsukrūs tie mūsų tau
tiečiai: jau kelintą kartą suge
ba pakliūti į didžiąją šio
krašto spaudą, nors Lietuvos
vardas pastaruoju metu nela
bai dažnai joje paminimas.
Tiesa, tas kai kurių lietuvių
populiarumas ne visų įver
tinamas. Gal iš pavydo?
Liepos 1 d. ne vien Čikagos
dienraščiai sensacingai apra
šė dviejų „lietuvių tautos"
sūnų veiklą Floridoje, kur jie
siūle, galintiems mokėti pra
šomą 1.3 mln. dolerių kainą,
parduoti ne tik gerus raketsvaidžius bei įvairius pabūk
Nuotr. Algio J a k š t o
lus, bet ir branduolinius gink
lus. Jie padarė tik vieną klai
dą
— pirkėjais pasirinko JAV
L I E T U V O J E MOKSLU
slaptuosius federalinės val
UŽSIIMA 16,000 ŽMONIŲ
džios agentus... Na. ir pakliu
vo vyrukai, o dabar net aukš
Praėjusiais metais moksli
čiausios šio krašto vyriau
nėje veikloje Lietuvoje buvo
sybės įstaigos išsitaria, kad
užimta 16,000 darbuotojų.
pasitvirtino nuolatiniai būgš
Tarp šių darbuotojų 5,800
tavimai: buvusieji
sovietų
žmonių turėjo mokslininko
ginklai jau pradėjo sklisti
kvalifikaciją. Daugiausia mok
tarp organizuotų nusikaltėlių.
slininkų dirbo gamtos (1,400 >
O dėl tų dviejų lietuvių...
technikos (1,300) bei huma
nitarinių (daugiau kaip tūks Laikraščiuose rašoma, kad
vienas yra Alexander Progretantis) mokslų srityje.
Mažiausiai dirbama teologi besheski, o antrasis — Alexjos (19 žmonių), matematikos ander Darichev. Žinoma, ži
(257 žmonės) ir agrariniu niose, pateiktose iš Lietuvos
'413 žmonių) mokslu srityse. 'BNS), tos pavardės jau sulie
57 proc. mokslininkų buvo tuvinamos: Aleksandras Pogrebežskis ir Aleksandras Davyresni nei 50 metų.
Komentuodamas šį faktą El ričevas. Antra vertus, žiniose
tai Lietuvos mokslo tarybos ir Miami miesto vardas labai
pirmininkas profesorius Leo lietuviškas — Majamis,
Poetas Maironis „tarpuka
nas Kadžiulis apgailestauda
rio"
— kaip dabar vadinamas
mas sakė: „Susidaro reali
Lietuvos
nepriklausomybės
grėsmė, kad gali nutrūkti
laikotarpis
tarp
1918 ir 1940
mokslinių tradicijų perimamu
metų
—
rašė:
„Mainos
rūbai
mas".
margo
svieto..."
Kadaise,
kai
Didžioji mokslininkų dalis
dirba aukštosiose mokyklose po Antrojo pasaulinio karo
bei mokslo institutuose, pir pabėgėliai iš tėvynės, pusmiausia valstybiniuose. Lietu badžiavo Vokietijos stovyklo
voje yra 15 aukštųjų mokyklų se, gudresnieji griebėsi vers
ir 29 valstybiniai mokslo insti lo: prekiavo silkėmis, kava,
amerikietiškomis cigaretėmis
tutai.
ir kitomis pageidaujamomis
prekėmis, kurias mielai pirko
ir vokiečiai, ir „dipukai".
Nors ir apsukrūs buvo tie po
kariniai „vaizbūnai", bet nie
kam į galvą neatėjo susirasti
vokiškų ginklų sandėlį ir pa
leisti į rinką Trečiojo Reicho
galybės liekanas. O dabar so
vietų ginklams yra ir par
davėjų, ir pirkėjų.
Sutinkame, kad kiekvienoje
tautoje pasitaiko ir šventųjų
ir baisiausių nusikaltėlių. To
kia jau žmonija visada buvo,
visuomet, be abejo, ir bus. Tik
kažkaip vis didėja kartėlis,
kai mūsų tautiečiai, arba bent
Lietuvos piliečiai, teršia gar
bingą lietuvio vard* ne tik sa
Ark. Audrys J Bačkis
vame krašte, bet plačiame pa
auga augalai ir 1.1.", rašo save
atsiminimuose Andrius. Per
vasarą parengė į gimnazija.
Gimnazijon leidžia iš jo da
lios J o n a s . Tačiau Jurgiui
daug tenka iškentėti, privarg
ti. Vaikšto kasdien iš namų.
Retkarčiais, esant blogesniam
orui, pavėžindavo. Šiek tiek
gyvena ir mieste. Reikia kny
gų, bet neturi pinigų. Kreipia
si i brolį. Bet iš čia nevisada
laimėsi. Kartais, sako. del tonet apsiverkdavęs. Labiau at
jausdavo brolis Vladas. Jis
net, sakosi, užmokėjo už
mokslą ir butą. esant Jurgiui
IV klasėje. Tada galėjo gyven
ti mieste. Neturėdamas už ką
nusipirkti, daugiausia naudo
josi savo draugų knygomis.
bet, žinoma, kada tik nuo šių
atlikdavo. Aišku, koks gali
būti ir mokslas! Prie to pri
sidėjo ir kiti vargai Pradėjo
skaudėti koją. Sako, kad na
mie, gulėdamas netinkamoj
vietoj, gavo kaulų sausgėlą.
Vėliau pasirodė, jog tai yra
kaulų tuberkuliozė.

Pirmoje klasėje Jurgis buvo
drauge su dabartiniu J.E. Tel
šių vyskupu J. Staugaičiu Tik
Matulaitukas buvo keliais me
tais jaunesnis. — ^Jurgutis
buvo malonus ir kuklus vaiku
tis, bet niekuo ypatingu nepa
sižymėjo. Jis, matyt, silpnai
buvo paruoštas I klasei, moki
nosi vos vidutiniškai ir dažnai
del ligos apleisdavo pamokas",
taip rašo savo atsiminimuose
iš I kl. laikų jo bendraklasis
draugas. Tačiau Jurgis buvo
gan uolus. Jis mėgo knygas.
Be to. „dažnai užbėgdavo baž
nyčion ir tekdavo matyti beei
nantį kryžiaus kelius", pasa
koja viena Matulaičių kai
myne.
Per atostogas gyvendavo
tėviškėje Knyga buvo jo ne
perskiriamas draugas. Kaimy
nai pasakoja, kad visur, kur
tik jis eidavo, nešdavosi kny
gą. Laisvesnę valandėlę, miš
ke po medžiu arba kur nors ki
tur, skaitydavo. Drauge, žino
ma, padėdavo broliui dirbti.
Priešingu atveju brolis į jį juk

saulyje. Daug iš mūsų pa
grobė priešai karų ir okupa
cijų šimtmečiais bei dešimt
mečiais, tik niekuomet neį
stengė atimti lietuvio savigar
bos. Arba bent taip mes bu
vome įpratę manyti. Pasirodo,
kad komunizmas sugebėjo nu
žudyti žmonių sąžinę...
Gal kas sakys, kad, jeigu tie
vyrukai lietuviai, tai mes
esame marsiečiai! Tačiau jie
du turi, ko daugelis užsienio
lietuvių neturi: Lietuvos pilie
tybę. Jie naudojasi visomis
piliečių teisėmis, net, jei pa
norėtų, galėtų kreiptis į Lie
tuvos Respublikos ambasadą
Vašingtone ar konsulatą New
Yorke, o šios įstaigos pri
valėtų skubėti į pagalbą sveti
mame krašte areštuotiems
Lietuvos
piliečiams.
Nors
daug išeivijos lietuvių taip
pat yra gimę Lietuvoje, bet
mums reikia specialių pra
šymų, formų, nuotraukų, do
kumentų ir įrodymų, o tuo
met, tik po ilgo laukimo, paga
liau gauname Lietuvos pi
liečio pasą.
Tai ne pirmas kartas, kai
panašūs „Lietuvos piliečiai"
pagarsėjo Amerikoje. Pernai
Čikagoje sugauta prekeivių
gauja, užsiėmusi prabangių,
„nusavintų" automobilių eks
portu. Gal jie, visai be blogos
valios, praktikavo sovietijos
ideologiją,
„nubuožindami"
amerikietiškus
kapitalistus,
bet policija su šia sovietine
sistema, matyt, nebuvo susi
pažinusi ir gaujos vyrus pa
laikė paprastais vagimis.
Liūdna, kad Pagrebežskio
ir Daricevo „veikla" pasikar
tos dar ne kartą. Tai he šiaip
sau privatūs plėšikėliai, suk
čiai, vagiliai, bet gerai orga
nizuoti nusikaltėliai, kuriems
nesvarbu, kokiais metodais į
savo bedugnes kišenes pila
auksą. Liūdna ir tai, kad tei
singi Lietuvos piliečiai labai
sunkiai gauna vizą išvykti į
užsienį
pasisvečiuoti,
pa
dirbėti, net mokytis, kai tuo
tarpu visokios padugnės leng
vai praslysta. Kaip ir minėtų
automobilių vagysčių byloje,
kur vienas nusikaltėlis jau ke
lintą kartą atvyko į JAV, vis
kitokia pavarde prisidengęs,
bet buvo gerai žinomas ir Lie
tuvos policijai. Minima, jog
Pogrebežskis galbūt tėvynėje
paieškomas už nusikaltimus.
Ar nevertėtų Lietuvos vyriau
sybei atidžiau užkamšyti vals
tybės sienose skyles, kad tokie
gaivalai neišsprūstų į užsienį
ir negadintų mūsų tautos var
do 0
žiūrėtų kaip į dykaduonį.
Buvo norima, kad Jurgutis
dirbtų kaip ir kiti. Jis darbo
nesibijo: padeda, kiek sveikata
leidžia. Švelnesne, geresnė —
brolienė. Jono žmona. Matyda
ma jo darbštumą, manda
gumą, rimtumą, nupirkdavo
vieną kitą dovanėlę.
Penktąją klasę turi pert
raukti — kojos skausmai pa
didėjo. Pasiliko namie. Kojoj
atsirado žaizda. Vaikščiodavo
kūjokais pasiramsčiuodamas.
Gydytojo pagalba koja šiek
tiek pagydyta. Labiau pasvei
kęs, bet vis tiek dar skaudama
koja. dirbo įvairius darbus.
Nueidavo miškan. Ten pasi
dėjęs šalia kūjokus ir atsisė
dęs ant žemės, padėdavo nu
leisti medžius. Vėliau pava
sarį, vasarą ir rudenį ardavo
jaučiais Galėjo šį darbą atlik
ti, nes nereikėdavo
greit
vaikščioti Ardavo medine žag
re.
( Bus daugiau )
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C L A S S I F I E D GUIDE
NAUJA LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ
SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA
Lietuvių žurnalistų sąjungos
centro valdybos, sudarytos iš
Los Angeles gyvenančių žur
nalistų, kadencija senokai
pasibaigė. Karolio Milkovaičio
vadovaujama centro valdyba
atkreipė į tai dėmesį ir sten
gėsi įvykdyti rinkimus naujai
valdybai išrinkti.
Buvo raštu, per spaudą ir
telefonu kreiptasi į eilę žur
nalistų įvairiose vietovėse su
prašymu perimti tolimesnį
sąjungos vadovavimą, bet no
rinčių neatsirado. Pagaliau at
siliepė New Yorko žurnalistai
ir pasisiūlė naują valdybą su
daryti. Atlikus atitinkamus
formalumus dokumentai buvo
perduoti ir dabar LŽS centro
valdybą sudaro šie New Yorko
žurnalistai: Kęstutis Miklas,
Paulius Jurkus, Romas Kezys,
Julius Veblaitis, Salomėja
Norkeliūnaitė.

„TAUPOS •
METINIS
SUSIRINKIMAS
Š.m. balandžio 13 d. Lietu
vių Piliečių salėje Pietų Bos
tone, įvyko metinis Lietuvių
kredito unijos „Taupos" susi
rinkimas, į kurį atvyko apie
100 narių bei svečių. Metinį
susirinkimą atidarė „Taupos"
prezidentas Arvydas Klimas.
Jis išreiškė gilią padėką vi
siems „Taupos" nariams, pab
rėždamas, kad „Taupa" auga
jų darbo ir pasiaukojimo dėka.
Buvo pagerbti mirusieji: a.a.
Juozas Rentelis, buvęs „Tau
pos prezidentas ir ilgametė
..Taupos" narė a.a. Joana
Siauns >
A. Klimas pranešė, kad
-Taupa" stovi ant stiprių pa
grindų. Po trijų revizijų „Tau
pos" darbas buvo įvertintas
teigiamai. Patikrinimus pra
vedė „Taupos" priežiūros ko
misija. „Taupos" pasamdyta
CUPS (Credit Union Professional Services) ir Federalinė
N'CL'A (National Credi Union
Administration).
Sekretorę Vitą Špakevičiūtę
Auštrienę pavadavusi „Tau
pos" atstovė Jūratė Norkūnaite Aukštikalnienė, per
skaitė praeito metinio susirin
kimo protokolą. Iždininkas To
mas Ashmanskas padarė pra
nešimą iš 1996 metų „Taupos"
balanso ir apyskaitos. Pagal
Ashmansko ataskaitą, „Tau
poje" gruodžio 31 d. buvo
8.918.645 dol. aktyvų. Paja
mos sudaro 691,635 dol.; išlai
dos — 231.306 dol. ir pelnas
62.405 dol. „Taupos" populia
rios kreditines kortelės „Vytis
Mastercard" pajamos sudaro
55.045.00 dol.
Paskolų komisijos pirminin
kas Leonardas Bacevičius pra
nešė, kad 1996 metais „Tau
pa" skyrė 45 paskolas, kurių
suma sudarė 1,834,170.53 dol.
Bacevičius gyrė „Taupos" dar
buotojų Lilianos Stefanijos
Kamblienes. Jūratės Norkūnaites-Aukštikalnienės, Gied
rės Budreckienės ir Grytės
Kuncaitis darbą ir padėkojo
joms už kruopščiai bei są
žiningai atliekamas pareigas.
Priežiūros komisijos pirmi
ninke Danute Eikinienė pa
dare pranešimą apie praėjusį
..Taupos' patikrinimą. Patikri
nimui vel buvo pakviesta
„Credit Union Professional
Services" CUPS). Patikrinusi
„Taupos" darbą. CUPS nus
tatė, kad „Taupos" dokumen
tacija yra vedama pagal visus
nuostatus, tiksliai ir tvarkin
gai, ir „Taupos" balansas ati
tinka jos finansinę būklę.
„Taupą" tikrinusi NCUA taip
pat nustatė, kad „Taupa" veda

REAL ESTATE

Senoji valdyba, kurią sudarė
Karolis Milkovaitis. Ignas Me
džiukas, Vytautas Šeštokas.
Rūta Šakienė ir Petras Maže
lis, atstatė truputį apleistus
centro valdybos reikalus, bet
negalėjo įvykdyti vieno įsi
pareigojimo: išleisti „Lietuvį
žurnalistą". Priežastis yra ta,
kad surinktos reikalingos lė
šos, bet negauta pakankamai
reikalingų rašinių, nors pa
kartotinai buvo įvairiais bū
dais prašoma jų atsiųsti. Net
keli pažadėję jų neatsiuntė.
Perimdami centro valdybą,
ižde radome tik 46 dolerių
iždą. Naujajai centro valdybai,
sudarytai New Yorke, per Neringos darbo savaitgalio dalyviai: birželio 6-8 d. atvykorv- į Neringą valyti, dažyti, statyti ir ruoštis stovyklų
Nuotr. Lilės Kulbienės
davėme 1,730 dolerių iždą, pa programoms, kad Neringa būtų pasiruošusi vasarai.
kankamą JLietuviui žurna
Lietuvai, Latvijai ir Estijai
listui" išleisti. Linkime nauja
JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
pasiruošti
įstojimui į NATO.
jai valdybai sėkmės!
Senatorius
Durbin yra pa
KRAŠTO VALDYBA
Karolis Milkovaitis
ruošęs laišką, kuris skatina
VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBOS,
prez. Clinton paskirti lėšų
Baltijos kraštų galimam įsto
INFORMACIJOS SKYRIUS
jimui į NATO. Sen. Durbin
teisingą ir tikslią apyskaitą
2060 N. !4thSuite2l7,
stengiasi, kad kuo daugiau
bei dokumentaciją.
Arlington, VA 22201
senatorių prisirašytų.
Po pranešimų Arvydas Kli
(703) 524-0698 • FAX (703) 524-0947
Atstovas Solomon toliau ieš
mas pakvietė dalyvavusius
ko papildomų „kosponsorių"
pateikti komisijai klausimus.
sakė,
kad
šiuo
metu
JAV-os
LIETUVOS
Po to buvo nubalsuota priimti
linkusios remti Lenkijos, Ven įrodyti, kad JAV-jų Kongreso
KANDIDATŪRA
pranešimus. 1996 metų apys
grijos ir Čekijos įstojimą į nariai remia Lietuvos kandi
NEPAMINĖTA
kaitos buvo patvirtintos vien
NATO. Nieko nebuvo sakyta datūrą į NATO.
Senatoriai Gorton, Durbin ir
balsiai. Vyko rinkimai į val
Pereitą savaitę pradėjo aiš apie Lietuvą, Latviją ar Es
D'Amato platina rezoliuciją,
domuosius organus bei val kėti, kad neturime pagrindo tiją.
dybos ir paskolų komisijos optimistiškai laukti Lietuvos,
Kitų kraštų atstovai iš to su analogišką atstovo Solomon
narius.
Latvijos ir Estijos greito įsto prato, kad JAV-jos dabar ne rezoliucijai Senato rūmuose.
Kol buvo skaičiuojami bal jimo į NATO. Devyni iš šešio remia Slovėnijos ir Rumunijos
Birželio mėnesyje Senato
sai, Gintaras Čepas pristatė likos NATO narių, susirinkę įstojimo į NATO ir prieš Užsienio reikalų komitetas,
naują kandidatę į Priežiūros aptarti, kuriuos kraštus rei tarautų tokiam pasiūlymui. Senato Lėšų telkimo komite
komisiją — Rasą Starinskaitę. kėtų kviesti į NATO viršūnių jeigu jis iškiltų būsimoje Ma tas ir Atstovų rūmų Lėšų tel
Arvydas
Klimas
pristatė konferenciją Madride š.m. lie drido konferencijoje. JAV-jos kimo komitetas taip pat
Priežiūros komisijos narius: pos mėnesyje, balsavo už Len rems tiktai trijų kraštų kandi svarstys įvairių įstatymų ir
Danutė Eikinienė,
pirmi kijos, Vengrijos, Čekijos, Slo datūras.
nutarimų projektus, susietus
ninkė, Rasa Čepas Rich, narė. vėnijos ir Rumunijos pakvie Jeigu M. Albright nebūtų su Lietuva.
Charles Juskowiak, narįtimą.
taip pasisakius, tai penki
Leonardas Bacevičius per
Kad Lietuva, Latvija ir Esti kraštai būtų buvę kviečiami
ROTARY KLUBAS
skaitė rinkimų rezultatus. Pa ja net nebuvo pasiūlytos, kaip įstoti j NATO, Sūtent: Lenki
PADEDA VAIKAMS
gal juos, penki nariai buvo galimos NATO kandidatės, ja, Vengrija, Čekija, Slovėnija,
perrinkti į valdybą. Tai: Arvy nustebino visus konferencijos Rumunija. Tačiau visų šitų
Plungės Rotary klubas A.
das Klimas, prezidentas. Vita dalyvius ir stebėtojus.
penkių kraštų įstojimas vienu Jucio vidurinei mokyklai pa
Špakevičiūtė Auštrienė, Juo
Belgija. Kanada, Prancū metu labai apsunkintų NATO dovanojo naujos kompiuteri
zas Austras, narys, Regina zija,
Graikija,
Italija, pajėgas. Šių kraštų „suvirš nės technikos, vaizdo magne
Baika, narė.
Liuksemburgas, Portugalija, kinimas'' esamose NATO tofoną ir specialiosios lite
Naujais nariais buvo išrink Ispanija ir Turkija balsavo struktūrose reikalautų tiek ratūros mokytis anglų kalbos.
ti Jonas Skabeikis ir Kęstutis prieš Lietuvos interesus. Di daug pastangų, kad visų kitų
Visos šios priemonės nupirk
Banaitis. Algis Skabeikis, Pe džioji Britanija ir Vokietija kraštų kandidatūros būtų ati tos už rotariečių iš Belgijos do
tras Molis ir Gintaras Čepas pasisakė, kad jos galėtų būti dedamos vis tolimesnei atei vanotus 2,000 dolerių. Prieš
buvo perrinkti Paskolų komi įtikintos remti Slovėnijos ir čiai.
pusmetį šiai mokyklai Plun
sijos naujai kadencijai. Rasa Rumunijos kandidatūrą. Is
gės Rotary klubo nariai dova
Čepas Rich buvo perrinkta į landija pritarė tiktai Lenkijos.
BIRŽELIS JAV
nojo 10 rašomųjų mašinėlių.
Priežiūros komisiją, o nauja Vengrijos ir Čekijos pakvieti
KONGRESE
Mokyklos direktorius Adomas
narė Rasa Starinskaitė buvo mui. Danija, Norvegija ir
Mockus sakė, kad kitais mok
Kadangi
šie
įstatymų
pro
išrinkta į Priežiūros komisiją. Olandija nebalsavo.
slo
metais atsiras nauja disci
jektai, turintys įtakos Lietu
Pirmininkas Arvydas Kli
Madeleine Albright, atsto vos ateičiai, bus sv?rstomi plina, kurioje bus mokoma
mas padėkojo visiems už atsi
vaudama JAV-joms pasisakė, JAV-jų Kongrese ateinančių raštvedybos pagrindų.
lankymą ir pakvietė narius
kad šiuo metu Amerika remtų savaičių bėgyje, mums reikėtų
Daugiausia Plungės rotabei svečius pratęsti diskusijas
Lenkijos, Vengrijos ir Čekijos skatinti savo atstovus juos riečiai, kurių beveik prieš
pasivaišinant lietuviškais gar
įstojimą į NATO.
porą metų registruotame klu
remti.
dėsiais.
be yra 26, bendrauja su da
Atstovas
Hyde
siūlys
rezo
TA
liuciją, kuri siekia lėšų padėti nais ir belgais. (LR)
JAV NATO
• Neringa . Nuo šiol vietos
žvejai, žvejojantys
Kuršių
mariose ir Baltijos jūroje,
mokės perpus mažesnį paten
to mokestį — 1,000 litu 'per
nai mokėjo 2.350 litų). (LR)

KONFERENCIJOJE
Madeleine Albright, JAV-jų
Užsienio reikalų ministerijos
vadovės, pozicija vėliausioje
NATO konferencijoje reikalau
ja komentaro. Ji tenai pasi

atlanta
IMPORT-EXPORT, INC.

sekmadienj, liepos 27 d.
Nek.Pr. Marijos Seserų
vienuolyno sodyboje
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė
11:00

12:00
3:00

4:00
4:30

KonceUbruotot ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas
J E Vyskupas Paulius Baltakis, OFM

VAIŠĖS, užsiėmimai
Neringos etovyklautojg PROGRAMA
Vėliavų nuleidimas
DkJžiųjg dovanų TRAUKIMAS
MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą
UŽKANDŽIAI prieš kelione namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti pasikvieskite ir savo draugus f

Siuntiniai į Lietuvą, Latviją, Estiją,
Baltarusiją, Ukrainą, Kaliningrado
sritį, Maskvą ir Peterburgą.
Persiunčiame automobilius, baldus,
labdaros siuntas. Tel: 630-243-1*88
Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Tik $0.59 už svarą knygoms.
2719 VV.71 Streat,
Chicago, IL 60629
To4:(773H34-2121

1

MISCELLANEOUS

GREIT
PARDUODA
^

RE/MAX
REALTORS

(773) 586-5959

(708) 425-7161
R I M A S L. S T A N K U S
•
•
•
•

Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir parduodame namus
Pensininkams nuolaida

ELEKTROS
(VEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu CMeeaea mieato Mdkną.
Dirbu užmjęaty. Dirbu y Mat.
garantuotai ir sątMngaj.
773-77*3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOHUO, NMftl SUKATOS,
M GYVYBES DftAUOMAl
Agentą* F renk Zapok* * Otl. Mgr.
S Karta kalba ketMttaj.

FRANKZAPOUI
320*U2WwtM
TeL(7W)434*N4
(773)M1-eM4
TAISOME

KMIEOK REALTORS
7922 S. PMUMU R*.

43*5 S. ArdMr A M .

DANUTĖ

MAYER

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO
MASINAS. ŠALDYTUVUS.
ŠILDYMO SISTEMAS,
VIRYKLAS. ORO VĖSINTUVUS.

H.Decfcys
Tel. 773-S66-6624

77*284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute Mayer. Ji professionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimą*
veltui.

HELP WANTED
I for two cnikfren

(ages 2 & 4) Mon-Fri, 4-7pm.
Mušt be «xpenenced, rataMe
and loving. Mušt apeak tome

MISCELLANEOUS

ss.

ieško darbininko,
kuris gautu, vietą gyventi veltui už namo
prieiiorą. valymą ir mažus remonto
darbus +$5 Į vai. už landscapmg* darbą:
žoles pjovimą, kiemo varymą, apttnkos
tvarkymą Kfefce* IsL 200-244-2S73

Engfcsh Call Susen e t 77S-77M217

HELPWAHTH>
OnsMtJMfc)uor
6600 S. KtdZN

Tel 773-926-6264

Nebrangiai parduodu auto.
AUDI 1988 m. CS5000
Tel. 708-448-7266
56 m. moteris gsJ slaugyti
esnoam, prižiūrėti vaikus ir
gyventi kartu. Angliškai nekalba.

Tet 773-737-5604

—mvnsftnoer—
To all our customers f rom
CRAWFORD SAUSAOE CO., IXC.
2310 S. Pulaski, Chicago, IL 60623

773-277-8096

To aH from
LAVVNLANE8
7650 S. Putaata. Chicago, IL

"Everyttiing Fresn As A Datsy"

HAW4th6PJULV
To all our customers from
MT. GREENVVOOO
HARDWAR08UPPLY
3124 W 111th St, Chicago. IL 60655
773-661 -9770

M

rUJ*V«l#jtlV

I

FromST.QeK)ROF8CHURCH
2546 S. Ewing, Chicago, IL
773-7344664

ClA GALĖJO BOTI JOSŲ
REKLAMA AR SKELBIMAS

TRANSPAK
Knygos
siunčiamos
Jūsų
pasirinktai
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą,
0.59 sv., minimumas $25.00.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO.
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė
7116 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706.
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364.
Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas.
MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava,
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai,
razinos, majonezas,riešutai,Žirneliai, agurkai, šokoladas,
aspirinas, vitaminai, 55 svarai.
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava.
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai,
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai,
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas,
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629
Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838.1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
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AMŽINĄ ATILSĮ TAURIAI
LIETUVEI

Marija Magdalena Gureckienė.
Saulėtą vidudienį, birželio
10 d., vilkstinė mašinų pa
lydėjo a.a. Mariją Gureckienė
j amžino poilsio vietą lietuvių
kapinėse Waterbury, Connecticut. Ji dabar ilsisi ant kalne
lio, medžio pavėsy, šalia savo
vyro, mirusio 1970 metais.
Marija Vaišnytė Gureckienė
gimė prieš 99 metus Pliopliuose, Suvalkijoj. Ji augo su
penkiais broliais ir viena sese
rim pasiturinčių ūkininkų šei
moje. Baigusi buhalterijos ir
raštinės vadybos kursus ji dir
bo finansų ir užsienio reikalų
ministerijose. Ištekėjusi už
teisininko Petro Gurecko ji at
sidėjo šeimai, tačiau domėjosi,
kas vyksta valstybės gyve
nime ir, reikalui esant, ėmėsi
veiklos.
T$)41 m. Gureckai gyveno
Panevėžy, kur NKVD dalinys
saugojo kalėjime suimtuosius.
Birželio 25 d., vokiečiams ar
tėjant, kalėjimą saugoję en
kavedistai pabėgo, o tai suži
nojusi, Marija Gureckienė tuoj
pat suorganizavo suimtųjų

išvadavimą. Kai enkavedistai
supratę, kad pabėgo per anks
ti, sugrįžo, kalėjimas buvo
tuščias.
Užėmus vokiečiams, Marija
Gureckienė suorganizavo pog
rindžio
spaudos
platinimo
tinklą, kuris žinias ir atsišau
kimus skleidė po Panevėžio
apskrities keturis valsčius.
Sovietams antrą kartą už
imant Lietuvą, Gureckų šei
ma traukėsi į Vakarus. Tačiau
per suirutę Petras Gureckas
buvo atskirtas nuo šeimos ir
liko Lietuvoje. Marija
Gu
reckienė su sūnumi Algiman
tu atsidūrė pabėgėlių stovyk
lose Vokietijoje, o vėliau at
vyko į Ameriką ir įsikūrė Waterbury, Connecticut.
Prasidėjus sovietiniam at
lydžiui — valdant Chruščio
vui — Marija Gureckienė su
sūnaus pagalba, tol kreipėsi į
senatorius, universitetų prezi
dentus ir daugelį įtakingų
amerikiečių su prašymais pa
dėti jos vyrui atvykti pas
šeimą, kol sovietai jį 1961
metais išleido. Petras Gurec
kas buvo vienas pirmųjų, iš
leistų iš Sovietų Sąjungos.
Marija Gureckienė dirbo
tekstilės fabrike iki pensijos ir
dalyvavo Waterburio lietuviš
kam gyvenime.
Sveikatai pradėjus silpti,
1991 m. Marija Gureckienė
persikėlė į Matulaičio namus,
Putname. Ji ten rado ne tik
pažįstamų bet, savo nustebi
mui, net buvusią bendradarbę
iš Užsienio reikalų ministeri
jos! Jai daug džiaugsmo teikė
Matulaičio namus puošiantys
gėlynėliai ir juos supanti gam
ta. Ji vertino Matulaičio na
muose rengiamus minėjimus
ir džiaugėsi apsilankymais bi
čiulių iš VVaterburio, artimųjų

A.tA.
JUOZAS VASIUKEVIČIUS

(netgi seserėčios iš Lietuvos),
dažnai ją lankančių sūnaus ir
marčios.
Amžiaus naštai sunkėjant,
Marija Gureckienė ėmė vaikš
čioti, pasiremdama lazda, pas
kui „tvorele" (su kuria ji taip
sparčiai žingsniuodavo, kad
šalia einantis turėjo kone ris
tele bėgti), o paskui ir į
vežiojamą kėdę atsisėdo, su
kuria ji į koplyčią ir valgyklą
ilgokai plačiais koridoriais
nuvažiuodavo be pagalbos. Ji
visą laiką gyvai domėjosi vis
kuo, kas vyksta lietuviškam
gyvenime Amerikoj ir Lietu
voj, stebino savo susipažinimu
su vėliausiom žiniom, — kurių
ji semdavosi iš Matulaičio
namuose gyvenantiems ruo
šiamų žinių apžvalgų.

A.tA. JADVYGOS AKELIENES
ATMINIMUI
Gyvenimas mus išblaškė,
kaip lapus, mirtis surinks
mus visus. Šiandieną stovime
prie kapo, Motinos, mirusios
pačiam gražiausiame pavasarį
pereitų metų gegužės 30 die
ną, sulaukus 79 m. amžiaus.
Paliko du sūnus Jurgį ir
Leoną, marčią ir 3 vaikaičius.
Jadvyga buvo lenkų tautos
dukra. Ištekėjo už lietuvio
Jurgio Akelio, mums visiems
žinomo muziko, kuris turėjo
savo orkestrą ir 1959 m.,
grįždamas iš lietuviškų vestu
vių automobilio nelaimėje žu
vo. Jadvyga su Jurgiu po ves
tuvių Vilniuje turėjo nuosavą
valgyklą, buvo visų mylimi.
Po vyro mirties Jadvyga liko
su 2 mažamečiais vaikais.
Butą turėjo lietuvių i v . Kry
žiaus parapijos rajone. Sun
kiai dirbdama, rėme šią pa
rapiją, leido vaikus į parapijos
mokyklą, skaitė lietuvišką
spaudą ją remdama, visada
bendravo su lietuvių bendruo
mene.
Vaikai lietuviškai išauginti,
savo gerąją Mamą palaidojo
labai gražiai, su visomis kata
likiškomis apeigomis, Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėse, ša
lia jos vyro ir vaikų tėvo. Jad
vyga jam buvo pastačiusi pa
minklą, prie kurio ir pati da
bar ilsisi.

Jadvyga Akelienė

Nuoširdžiam mūsų bendraminčiui ir bendradarbiui

Vaikai jai dėkingi, lanko
kapą, puošia gėlėmis. Ir yra
už ką šią brangią mamytę
prisiminti, ne tik kad ji juos
užaugino, išmokino, šalia savo
vaikų ir vaikaičių meilės ji
buvo lietuvių tautai pavyzdin
ga. Jadvyga buvo labai tvar
kinga — puošni ir nepaprastai
geros širdies, mylėjo gėles ir
gyvulėlius. Apleistus šuniu
kus, katytes, kartais ir sužeis
tus, atrasdavo, parnešdavo
namo, aprišdavo žaizdas, neš
davo maisto. Vieną katytę, ra
dus suvargusią su nukasta au
syte, parsinešus namo, ją pa
gydė ir paliko savo namų gy
ventoja, šalia turimos nuosa
vos katės. Jos kiemas viso
kiems benamiams buvo tikras
rojus. Jadvygai atidarius ryte
duris, pamatę gyvulėliai bėg
davo paskui jąją, o, jai išė
jusiai iš namų, tupėdavo ant
šaligatvio, laukdami sugrįž
tant.
A.a. Jadvygr, turėjo pavel
dėjusi šv. Pranciškaus dva
sios, už jos lietuvių tautai,
darbus, aukas, siuntinius ir
už gyvulėlių globą, ją Dievulis
pasišaukė, tik labai trumpai
sirgusią. Vieną rytą, turbūt
jau gyvulėlius pašėrusi, grįžus
į virtuvę sukrito ant grindų ir
sūnaus žmona, netikėtai atva
žiavus ją aplankyti, rado vos
gyvą, nuvežė į Šv. Kryžiaus li
goninę, kur ji už dviejų dienų
mirė.
Mylimi jos vaikai ir vai
kaičiai, stovėdami prie kilnios
Motinos kapo priimkite mano
gilios užuojautos žodžius ir
neverkite, nes meilės darbai,
kaip ir geri žmonės niekada
nemiršta, tik palikę ašarų pa
kalnę persikelia į gerojo Dievo
buveinę.
Ilsėkis ramybėje mylima
Jadvyga.
Izabelė S t o n č i e n e

A.TA.
VINCENT BORIS
mirus, jo brolį ROBERTĄ ir visus artimuosius
širdingiausiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Lithuanian

Mercy Lift

A.TA.
IGNUI MILIAUSKUI
taip staiga ir netikėtai mirus, žmoną STEFANIJĄ,
dukras RASĄ ir DALIĄ, sūnus JONĄ ir RIMVYDĄ
su šeimomis ir v i s u s artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.

Ji daug meldėsi ir už daug
ką, ir vis dažniau, kad Dievu
lis ją jau pasišauktų. Leidęs
jai išgyventi beveik šimtą
metų, birželio 6 dieną — jos

Asta ir Ramūnas
Širveliai
Nora ir Lester Buczek
Rūta ir Jonas Spurgiai

sūnui einant šalia — Dievulis
jos maldų išklausė.

A.TA.
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A.a. Marija Gureckienė pali
ko Amerikoje sūnų Algimantą
su žmona Virginija, vaikaičius
Vytenį ir Neriją Orentienę su
šeimomis, trys proanūkes,
brolį Matą su žmona Antani
na, brolėnus Rimą Vaišnį ir
Vidą Klemienę su šeimomis, ir
brolėną Arvydą Vaišnį su
šeima. Lietuvoje — seserėčias
su šeimomis.
EMV

tragiškai žuvus, vyrui LINUI, tėvams v.s. fil. DANU
TEI ir EDMUNDUI, seserims JŪRATEI, VIDAI ir
DALIAI, broliams ALVYDUI ir SAULIUI, visai
šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.
Kartu su Jumis skausmu ir liūdesiu dalinamės.
Lietuvių Skautų

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1997 m. liepom 2 d., 6 vai ryto. sulaukęs 84 metų.
Gimė Lietuvoje. Šakių apskrityje, Sintautuose. Amerikoje
išgyveno 48 m.
Nuliūdę liko žmona Antanina Bacevičiūte, dukterys: Joa
na Augiene, žentas Džiugas ir Danute Tarbūniene, žentas
Jurgis; sūnus Rimvydas; anūkai: Povilas, žmona April, And
rius, Kristina. Ričardas; proanūke Alexis; sesuo Aldona
Paškevičiene. gyv. Kalifornijoje; svainis Pranas Bacevičius,
gyv. Floridoje.
Velionis pašarvotas liepos 4 d., penktadieni nuo 3 iki 8
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuves įvyks liepos 5 d., šeštadieni. Iš laidojimo
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčia, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Vietoje gelių prašoma aukoti Jaunimo centrui.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, anūkai, proanūkė,
sesuo ir kiti giminės.
Laidotvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus.
Tei. 800-994-7600.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

AtA
ALEKSAS BALTUTIS
1996 m. liepos men Los Angeles, CA. Aukščiausias
pasišaukė mano mylimą Vyrą.
Šv. Mišios bus aukojamos Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje liepos men. 4 d. 8 vai. ryto, liepos men. 6 d.
9:30 vai. ryto, liepos men. 16 d. 7val. ryto; Čikagoje Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčioje liepos men. 6 d. 10:30 vai. ryto;
Londone, Anglijoje kun. dr. Jonas Sakevičius atnašaus šv.
Mišias metinių proga; Meibourne, Australia, šv. Mišios pas
karmelitus liepos men. 4 d. 9 vai. iyt°- Taip pat Meibourne,
Australia paminklo šventinimas Fawkner kapinėse. Liepos
men. 5 d šv Mišias atnašaus kun. Gaidelis Lietuvių Namų
menėje.
Kviečiu visus gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti
už a.a. Aleksą.
Liūdinti žmona Danutė.

Sąjunga

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
PRIMENAME - LIETUVOJE LABAI LAUKIAMA JŪSŲ PAGALBA
PA2ADAME - PRISTATYTI JOSŲ SIUNTINIUS GREIČIAUSIAI
PATARIAME - SIŲSTI TIK PER

BALTIA EXPRESS

AtA
IRENA PRANSKEVIČIENĖ

CO. LTD.

Minint mūsų mylimos Žmonos, Motinos, Senelės, kurios
netekome 1995 m. liepos men. 10 d., mirties sukaktį, šv.
Mišios jos brangiam atminimui už velionę bus aukojamos
š.m. liepos men. 6 d. 11 vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje, Cice
ro, IL.
Prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną
prisiminti velionę Ireną ir pasimelsti užjos sielą.
Nuliūdę vyras Stasys, sūnūs Gediminas ir Edvar
das, duktė Dana, anūkė Jenifer ir anūkas Michael.

PREZ VIDMANTAS RAPSYS

SIUNTINIAI BE MUITO l LIETUVĄ
* SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU;
* ORO CARGO PER 10-12 DIENU;
* AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS UŽ $44.00 PER 14 DIENU;
* MAROUETTE PARKO TERITORIJOJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;
* NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAVIMAS;
* KNYGOS LIETUVOS BIBLIOTEKOMS $0 49 SVARAS
PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS P A T O G I U A D R E S U :
BALTIA EXPRESS CO. LTD.
8327 S. PULASKI RD.
CHICAGO, IL 60652

*»»*
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SKAMBINKITE

AMBER GROUP
482 THOMAS DRIVE
BENSENVILLE.IL 6O106

1-800 SPARNAI
1-800- 7 7 2 - 7 6 2 4

Tenai, gimtam krašte.
Kaip paukščiai mintys renkas.
Benamę širdį neša
Ir tuščios tiesias rankos.
Bern. Brazdžionis

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chicago

**«•«.»»•

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

2212 VVest Cermak Road, C h i c a g o , IL 60608
(773) 847-7747
Casimir G. O k s a s , President

AtA
JUOZAS GRAŽYS

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

Gimė Rokiškio apskr . Lietuvoje. Priklausė atsargos kari
ninkų sąjungai ir Šaulių sąjungai. Vokietijoje buvo paskuti
nis Rothenburg lietuvių stovyklos administratorius JAV-se
gyveno Melrose Park. IL. Mirė 1967 m liepos 3 d., nesulau
kęs Lietuvos laisves, kurios taip troško.
Šv. Mišios už a.a. Juozą bus aukojamos Tėvų Jėzuitų ko
plyčioje. Čikagoje. Prašome visus draugus, gimines ir
pažįstamus prisiminti ir pasimelsti už a.a. Juozą Gražį.
Liūdinti žmona Ernestina ir sūnus Jokūbas su
šeima.

fc$ midkind Padarai
^ ^ ^ ^ ^

Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
MAROUETTE PARK

BRIGHTON PARK

2567 VVEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

(1-312) 925-7400

BRIDGEVIEVV

(1-312) 254-4470

8929 S HARLEM AVE
(708)598-9400

BEE

lOMKUM

IEN0ER

A.tA.
GAILEI R. EIDUKAITEI
KUNSTMANIENEI
tragiškai ir nelauktai žuvus, jos tėvus DANUTĘ ir
EDMUNDĄ EIDUKUS. vyrą LINĄ, seseris JŪRA
TĘ, DALIĄ ir VIDĄ. brolius ALVYDĄ ir SAULIŲ su
šeimomis bei artimuosius giliai ir nuoširdžiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Buvę Pabaltijo universiteto
Danutes ir Edmundo koleges ir kolegos

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. liepos men. 3 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

MIŠKO BROLIS VAIDILA
„SEKLYČIOJE-

Vyresniųjų lietuvių centre daug „raudonų ir ružavų", tai
„Seklyčioje" birželio 11 d., tie, kurie per 50 okupacijos
trečiadienį minėjom Tragiš metų prisitaikė ir gerbė bei
kojo
birželio įvykius, kurie šlovino partiją arba stojo į ją,
P e n k t a d i e n i , l i e p o s 4 d.,
jungia
visų mūsų širdis bend o tada j a u buvo visos durys at
yra Amerikos Nepriklauso
ru
skausmu.
viros: vogė, melavo ir nedirbo.
m y b ė s š v e n t ė . ..Draugo" ad
Apie
tremtinių
bei
partizanų
Dabar tie žmones, arba jų vai
ministracija,
redakcija
ir
kančių
bei
vergijos
kelius
kal
kai, aiškina, kad prie sovietų
s p a u s t u v e nedirbs. Dienraštis
su šeštadieniniu priedu išlei bėjo iš Lietuvos atvykęs, bu buvo geriau, o šiuo metu blo
d ž i a m a s ketvirtadienį. Lin vęs partizanas Jonas Čeponis gai ir dėl to kaltas V. Lands
kime visiems gražaus, sau „Vaidila" — Lietuvos Laisvės bergis. Kaltin;-. jį dėl visko,
kovos sąjūdžio (LLKS) pirmi nes jis yra tas. kuris sugriovė
g a u s ir poilsingo savaitgalio.
ninkas.
Sov. Sąjungą ir nebegalima
susigrąžint
taroinės valdžios.
Svečią
susirinkusiems
pris
Pasižiūrėkite i laikrodi!
Čeponis
sakosi
manąs, kad
tatė
inž.
L.
Maskaliūnas
—
Visi žinome, kad šiame k r a š t e
Dievulis
buvo
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Lietuvos
Partizanų
globos
fon
yra kelios „laiko zonos". Net
sumaišė
sovietiškų
galiūnų
do
pirmininkas,
primindamas,
t a i p netoli nuo Čikagos esan
„razumėlius".
Galėjo
gi jie
kad
1941
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gyvuliniuose
va
čios Michigan valstijos laik
užmest
ant
Parlamento
rūmų
gonuose
į
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per
Atgimimą
porą
bombų
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negavo
5
ru
vėliau... Taigi, dar k a r t ą pri
tada
būtų
po
Landsbergio,
blių
kelionpinigių
į
dieną,
mename, skambinantiems \
Vysk. Hansas Dumpys.
„Draugo" redakciją a r admi mediciniškos priežiūros, šilto „Sąjūdžio" ir Lietuvos neprik
nistraciją: valandos vra — Či maisto ir pieno mažyliams lausomybės (Tik pagalvokit ir
nors kai kas bandė tai „is
Vysk. Hansas D u m p y s , lie k a g o s l a i k u — nuo 8:30 iki
atsiminkit ką rusai darė su
toriškai"
įrodyti).
pos 6 d. išvyksta į š. m. liepos 4:30. Tik tuo laiku telefonu at
čečėnais!). Iki šiol Sov, Sąjun
Antrą kartą sovietams Lie ga vis dar „žydėtų nenugali
8-16 d. Hong Konge vyksian siliepiama.
tuvą
okupuojant
jaunimas ma".
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Liuteronų sąjungos asamblė
Ir kaip mūsiškiams parsi
kraštą
ginti
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savam
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ją, atstovauti Lietuvių evange
davėliams ne gėda, kad iš
likų liuteronų išeivijos bažny r o s i n s t i t u t a s kviečia į dr. Au mirti. Tik Lietuvos partizanų maišo išlindę vel ilgisi sovie
Dundzilos
paskaitą dėka Lietuvoj yra mažiau ko tiškos tvarkos, nes patys nesu
čiai. Antroje delegacijoje iš Vo d r i a u s
kietijos dalyvaus ir kun. Ta „Dievo s a m p r a t a baltų religi lonistų kaip Latvijoj ir Estijoj. geba nei galvoti, nei tvarkytis
Papasakojo, kad J. Čeponis — vis reikalauja kad kažkas
joje". P a s k a i t a anglų kalba,
mara Kelerytė Šmitienė.
gimė
1925 m., Pasvalyje, mo ką duotų. Žmonės nebemoka
Pasaulinė Liuteronų sąjun vyks penktadienį, liepos 11 d..
kėsi
Panevėžyje
ir 1943 m. dirbti. Žemės ūkis sugriautas,
ga, įsteigta Lund mieste, Šve 7 vai. vak., Balzeko Lietuvių
įstojo
į
Kauno
kunigų
semina į jį dirbti sugrįžta buvę Sibiro
k
u
l
t
ū
r
o
s
muziejuje.
Po
paskai
dijoje, savo veiklos 50 metų ju
riją.
1944
m.
įsijungė
į
pogrin tremtiniai, tik jie jau surusėję
tos
—
vaišės.
Daugiau
infor
biliejų, 9-je visuotinėje asamb
dinę
veiklą:
aprūpindavo
par ir jų parsivežtos šeimos tik
macijos
bus
suteikta,
paskam
lėjoje pažymės „Kristuje pa
tizanus
vaistais,
parūpindavo
b
i
n
u
s
312-996-7196.
rusiškai kalba ir tikrai už V.
šaukti liudijimui" šūkio dva
nelegalius dokumentus, pa Landsbergį nebalsuos. Žmo
sioje.
C i c e r o , IL., Šv. A n t a n o laike ryšius tarpe apygardų, nės nebeturi supratimo kas
Pasaulio Liuteronų sąjungai
yra laisvė.
priklauso 122 bažnyčios iš 68 parapijos mokykloje, 1500 leido nelegalią spaudą.
1945 m. įstojo į Tauro apy
Pats J. Čeponis prisimena
kraštų atstovauja 57 milijo S. 49th Court, liepos 9 d..
nams ev. liuteronams pasau trečiadienį, t a r p 7:30 ir 9 vai. gardą ir tapo Birutės rink kai po 10 metų kalinimo iš
vak., vyks anglų kalbos pamo tinės vadu. Dalyvavo dauge leistas iš lagerio galvojo, kad
lyje.
Šįmetinėje asamblėjoje da kos naujai šiame krašte apsigy lyje susirėmimų su priešu. lagery nebuvo taip blogai, nes,
lyvaus arti 400 delegatų, o venusiems lietuviams. Pamo 1946 m. (po Markulio išdavys nors, ir invalidas, bet gaudavo
praves
čia
gimusios tes)
pasaloje
su
NKVD šiokio tokio maisto ir galėjo
kartu su svečiais ir Sąjungos k a s
lietuvaitės
Vida
Kuprytė
ir
Ire
sužeistas,
pakliuvo
į
nelaisvę
egzistuoti, nereikėjo rūpintis
štabu iš Ženevos bus daugiau
negu 1,000 dalyvių. Asamblė n a Giečiūtė. Norintieji pra ir kankinamas už būtus ir kur ir kaip gyvens. Tačiau su
joje dalyvaus ir ekumeninę mokti praktiškos-kasdieninės nebūtus savo ir kitų „nusi sitvarkė — nepražuvo ir su
paskaitą apie išteisinimą skai anglų kalbos, kviečiami atvyk kaltimus" nuteistas 25 me kūrė šeimą bei grįžo namo.
Blogai, kad mūsiškiai nepa
tys "kardinolas Edward Cas- ti liepos 9 d. ir užsiregistruoti. tams kalėjimo. Norilsko lage
Daugiau žinių suteiks Min ry, dirbant kasyklose, per sielgė kaip latviai, kurie vi
sidy iš Vatikano.
d a u g a s B a u k u s , p a s k a m b i n u s sprogimą prarado regėjimą, siems rusams (atvažiavusiems
Po asamblėjos vysk. Hansas
708-863-9849.
bet vėliau, lageriuose kalinčių po 1940 m. įstatymais drau
Dumpys, kartu su žmona Donmed. profesorių padedamas,
na ir kitais delegatais daly
P r a ė j u s į a n t r a d i e n i , lie matymą atgavo. 1958 m. kaip džia per nnkimus balsuoti.
Taip p a t nereikėjo prie val
vaus ypatingame seminare pos 1 d., 8,400 imigrantų iš
š.m. liepos 17-23 d. vyksian 120 valstybių tapo JAV pi invalidas paleidžiamas ištrė džios prileist buvusios val
čiame
pietinėje
Kinijoje, liečiai, įspūdingose prisaikdi mimui į Buriat Mongoliją. Ten džios pareigūnų (kaip viso
vedė lietuvaitę Pranute ir su kiausių partijos sekretorių ir į
Guangzhou mieste ( buv. Kan nimo ceremonijose
Čikagos
1
tone). Šiame seminare bus sie United Center patalpose. Se silaukė 4 vaikų. Įsigijo auto- juos panašių .
mechaniko
specialybę,
bet
ne
kiama dalyvius supažindinti n i a u s i a priesaką davusi buvo
Pasakojo apie „užverbavi
gavo leidimo j a verstis. Baigė
su bažnytiniu gyvenimu Kini 101 moteris iš Lenkijos.
mus", „sekimą" ir skaldymą.
Žemės ūkio akademiją. 1968
joje. Seminarą globos Kinijos
J e i g u a t s i l a n k y t u m ė t e į m. grįžo į Lietuvą. Nuo 1989 Skaldomi dabar visi. (Nema
Krikščionių taryba.
„Draugo" administraciją, ras m. „Sąjūdžio" narys Seime, da nykit, kad nėra „buvusių gerų
Vysk. H. Dumpys Čikagon t u m ė t e kelis stalus, a p k r a u t u s
bar LLKS pirmininkas. Savo dienų" pogrindžio) skaldyto
gris š.m. liepos 23 d.
puikiais lietuviškais leidiniais įvadinį žodį baigdamas L. jai: užverbuoti buvusios val
— knygomis. Visos laukia ge Maskaliūnas prašė, kad padė džios ar LDDP agentai bei tar
Kai
kurie
skaitytojai ros lietuviškos širdies, kad nu tume buv. partizanams jų gy nai.
skundžiasi, kad „Drauge" nes pirktų, priglaustų ir namo venimo saulėlydyje.
Aiškino kaip Panevėžio me
kelbiami išparduodamų kny parsineštų, o paskui su malo
ru
(J. Čeponis gyvena Pa
Svečią pasitikome plojimais,
gų sąrašai. Norime paaiškinti, n u m u perskaitytų.Visos j o s
nevėžyje)
išsirinko „savo žmo
o jis pradėjo kalbėt lyg geras
kad tai nėra knygų po 1 dol. t i k p o 1 d o l e r i ! Ir tik labai ri
gų",
buvusį
tremtinį, o pa
bičiulis, jaunų dienų pažįsta
išpardavimas, o V a s a r i n i s botu laiku, nes, kaip šiame
aiškėjo,
kad
šis
grįžęs į Lie
mas. Sakė, kad tremtiniai,
knygų išpardavimas po 1 k r a š t e įprasta, paskelbtas lie
tuvą
1957
m.
palūžo
ir buvo
kaliniai, partizanai ir mes
dol. Čia rasite daug vertingų tuviškų knygų išpardavimas.
esam vienos šeimos nariai, užverbuotas. Tokių daug. Jie
knygų, kurias galėtumėte pa P o e z i j a , p r o z a , a t s i m i n i 
nes mums visiems rūpi Lietu niekur nedingo.
dovanoti savo draugams ar m a i , m o k s l i n ė s k n y g o s —
va. Labai dėkojo už paramą ir
Prisipažinusių
bendradar
pasiųsti į Lietuvą. Jei pas t i k p o doleri- Jei jau turite
„užnugarį" ne vien tik siunti biavusiais tik 3,000, o kur
kelbtumėme visus knygų pa savo knygyne, nupirkite kelias
niais, bet ir dvasine paguoda, kiti? Net ir paties J. Čeponio
vadinimus — tai reikėtų pu ir per „Transpak" papiginta
kurią juto būdami lageriuose. geras draugas, kartu buvęs
sės laikraščio. Be to. išpar kaina pasiųskite Lietuvos bib
KGB bausdavo už susiraši tremty, vaikų krikštatėvis, tik
duodamų knygų įvairovė nuo liotekoms. ..Draugo" knygyno
nėjimą, išimdavo laiškus, nea dabar prisipažino, kad 5 me
lat keičiasi. Tad. nebodami vedėja turi adresus ir mielai
tiduodavo siuntinių.
tus Sibire ir 25 metus Lietuvoj
vasaros karščių, dažniau apsi p a t a r n a u s . Nepraleiskite pro
Šiuo metu Lietuvoj yra gana savo likimo draugą sekė ir
lankykite „Drauge" ir pasi gos'
naudokite suteiktu malonumu
išsirinkti knygą pačiam, ją pa
vartant, paskaitinejant.
Ketvirtadieni, liepos 3 d.,
7:30 vai. vak.,
Čikagos
Grant Parke vyks įspū
dingas k o n c e r t a s Amerikos
Nepriklausomybes
šventės
proga. Programą atliks Grant
Parko simfoninis orkestras,
diriguojamas David Loebel ir
soliste Elizabeth Norman.. o
koncerto pabaigoje padangę
nušvies fantastiškų sprogme
nų („firevvorks"; salves. Pata
riama vartoti miesto susisieki
mo priemones, nes bus labai
sunku rasti vietą automobiliui
pastatyti, juo labiau, kad
parke taip pat vyksta „Taste
of Chicago" renginys.

Lietuvos Vyčių šokėjų studentų grupė su vadove L. Tautkuviene ir muz. K. Klimavičium. Jie atliko programa
birtelio 21 d. Modernaus meno muziejuje Čikagoje ruoštoje šventėje.

pranešinėjo „kam reikia". Kai
buvo paklaustas kodėl taip
darė, tai paaiškino, kad jį
užverbavę „Angelai" i r dabar
sėdi valdžios viršūnėse ir todėl
bijo priešindamasis savo vai
kams pakenkti. Ir iš kur pas
mus tiek to vergiško prado?
Ir iš kur tas partizanų be
sąlyginis pasiaukojimas, net
iki mirties? Ir tos kraštutinės
savybės tos pačios tautos cha
rakteryje.
J. Čeponis pasakojo apie
slėptuves — bunkerius, kaip
ten buvo drėgna, šlapia, dra
bužiai supūdavo, užpuldavo
parazitai.
Nuo tų nelemtų parazitų
gindavosi visus drabužius užmesdami ant didžiųjų skruz
dėlių skruzdėlynų. Per gerą
pusvalandį apranga būdavo ir
„išdezinfekuota" ir visi gyviai
sunaikinti.
Pasakojo, kaip bijodavo pak
liūti gyvi į priešo rankas, nes
paėmę nukankins, o kankini
mai buvo baisūs.
Partizanai sakydavo, kad
geriau žūti negu pasiduoti,
nes žmogus gali kankinimų
neišlaikyti ir ką nors išduoti.
Šiuo metu Lietuvoj sąlygos
gerėja, nors ir sunku. Dideli
pavojai iš rytų: Rusija tebėra
pikta ir grėsminga. Labai
įdomi J. Čepono teorija apie
Lietuvos „branduolio" išliki
mą. Tą „branduolį" sudaro 3
milijonai žmonių. Nuo XIII XIV šimtmečių, kai prasidėjo
vokiečių O d e n ų JDrang nach
Osten", kovos su lenkais ir ru
sais, nepaisant visų karų,
žudynių ir naikinimų tautos
branduolys iki dabar (išeivius
įskaitant) — 3 milijonai.
Tiesa, papasakojo, kad, kai
buvo pasiūlyta partizanus ap
dovanot medaliais, tai jie sek
dami M. Rudienės pavyzdžiu,
atsisakė, nes ne dėl tuščios
garbės už tėvynę kovojo.
Prašė visų vykti į Lietuvą ir
bandyt kaip nors išblaškyt
tautiečių abejingumą.
Esam labai dėkingi partiza
nui „Vaidilai" — J. Čeponiui
už tokią puikią paskaitą.
Emilija J. Valantinienė

ninko intelektualinius bruo
žus, gilų mąstymą, sumanumą
atsikratant sovietinės pries
paudos. Laisvės kovai vesti, V.
Landsbergis pasirinko ne fizi
nę jėgą — ginklą, bet morali
nius principus — teisėtumą ir
teisingumą, sakė dr. P. Kisie
lius, ir išvardijo V. Landsber
gio būdingus žygius, Lietuvos
nepriklausomybei atstatyti. V.
Landsbergis paskelbė, kad
Lietuvos įstatymai yra aukš
čiau už Sovietų Sąjungos pri
mestuosius. „Baltijos keliu"
parodė tautinės dvasios jėgą.
Ryžtingai siekė Lietuvos ne
priklausomybės, paskelbė jos
atstatymo aktą. Išgavo iš Ru
sijos pripažinimą, jog Lietuva
buvo aneksuota. Prie televizi
jos bokšto „sumušė" rusų ka
riuomenę. Tarptautinėje plot
mėje įgijo „Trijų didžiųjų Rytų
Europos vyrų" vardą, kartu su
Čekijos Vaclav Havel ir Lenki
jos Lech Walęsa. Dr. P. Kisie
liaus žodžiai buvo palydėti
plojimais. Buvo ir daugiau da
lyvių pasisakymų, V. Lands
bergį vertinant kaip politiką ir
diplomatą su ypatinga juri
dine intuicija, kaip idealistą ir
muziką. Mindaugas Baukus,
dalyvavęs V. Landsbergiui su
ruoštuose pusryčiuose, per
davė V. Landsbergio ten pa
reikštą gražų atsiliepimą apie
Cicero lietuvių telkinį, kuris

esąs žinomas Seime, vyriau
sybėje bei kitose aukštose in
stitucijose.
Šitą pirmąjį vasaros sekma
dienį, poilsiauti išleidome mie
ląsias mūsų sueigų šeimi
ninkes: M. Gabalienę, L. Sodeikienę ir J. Ruginienę, ku
rios sueigoms paruošia kavą ir
parūpina pyragus, papuošia
stalus gėlėmis.
Nuoširdžiais padėkos žo
džiais buvo atsisveikinta su jo
mis ir palinkėta gražių vasa
ros dienų. Taip pat, atsisvei
kinta ir su į Lietuvą grįž
tančia Olimpijos ir Mindaugo
Baukų globotine Liudvina,
kuri jautriai dėkojo už globą ir
patirtus iš visų sutiktųjų lie
tuvių nuoširdžius broliškumo
jausmus.
Atsisveikino
ir
atostogų išvykstantis lietuvių
bažnytinio choro vadovas Ma
rijus Prapuolenis. Atsisveiki
no Lietuvon pasisvečiuoti iš
vykstantys: sueigų „spiritus
movens" dr. P. Kisielius ir
iždo „bosas" Kostas Dočkus.
Visi išvykstantieji buvo pa
lydėti gražiais linkėjimais ir
šiltais plojimais. Bet paben
dravimai vyks ir vasaros
metu, nes atsirado šeimi
ninkėms pavaduotojų — savanarių, o M. Baukus, tikime,
visuomet suras naujų reikalų
ir pranešimų.
B. Motušienė

SKELBIMAI

z Amerikos Lietuvių radi
x Lietuvos našlaičius re
jas, vad. Anatolijus Siutas —
mia
daug Amerikos lietu
kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
vių:
Andrius
ir Lionė Kaz
per WCEV 14.50 AM. Tel.
lauskai,
Winchester
MA at
773-847-4903, adresas: 4459
siuntė
$100.
Izabelė
Stan
S. Francisco, Chicago, IL 60632.
kaitis,
Chesterland,
OH
at
(sk)
siuntė — $30, ir M a r i j a
x Akcijų, bonų bei k i t ų
McAllister, Philadelph:a $20.
vertybių pirkime ir parda
Lietuvos
našlaičių
vardu
vime j u m s nuoširdžiai patar
dėkojame aukotojams' „Lie
naus, duodami komiso nuo
tuvos Našlaičių globos" ko
laidą, Albinas Kurkulis, tel.
mitetas, 2711 W. 71 St., Chi
312-360-5530 arba jo sūnus
cago, IL 60629.
Andrius Kurkulis, tel. 312(sk)
300-5531, dirbą su Oppenheimer Co., Inc. Chicagoje.
x TRANSPAK
praneša:
Iš kitur skambinkite veltui:
„1997 m. vasario mėn. pagrin
tel. 1-800-621-2103.
dinių maisto prekių kainos:
(sk) jautienos kg 2.63 JAV dolerio,
ATSILANKYMAI IR
Mažosios Lietuvos Lietu sviesto - 3.55 dolerio" P i n i g a i
ATSISVEIKINIMAI
vių
draugija
Čikagoje, ir siuntiniai į Lietuvą. Mais
vaikų ir mokytojų vardu dėko to siuntiniai. TRANSPAK,
Sekmadieniais Cicero lietu ja už gautą paramą lietuviš
4545 W. 63 St., Chicago, IL
vių pabendravimai po pa koms mokykloms Karaliau
60629, tel. 773-838-1050.
maldų prie kavos ir pyragaičių čiaus krašte. Irma Laisvėnaitė
(sk)
visados yra įdomūs įvairių skyrė $50, Vilius ir Danutė
temų pokalbiais, diskusijomis Trumpjonai $100, Milda Patir atsilankančiais svečiais iš rienė $50 ir Algis Regis $20.
x NAMAMS PIRKTI PA
Lietuvos. Birželio 22 d. į pa Aukas priima: „Karaliau SKOLOS duodamos mažais
bendravimą atsilankė kun. čiaus
kraito
lietuvybei", mėnesiniais įmokėjimais ir
Michael Bradley, pavaduojan 1394 Middleburg Ct., Na- prieinamais
nuošimčiais.
tis kun. dr. Kęstutį Trimaką. perville, IL 60540-701
Kreipkitės į Mutual F e d e r a l
Jis domėjosi lietuvių kalba ir ,
Savings, 2212 West C e r m a k
(sk)
išmoko keletą žodžių Tą sek •
Road. Tel. (312) 847-7747.
madieni pagrindiniu pokalbio
(sk)
x Dėmesio, lietuviai! Nau-:
akstinu buvo Lietuvos Seimo jas JAV imigracijos vizų tik
pirmininko
prof.
Vytauto rinimas prasiWs b a l a n d ž i o
Landsbergio vakarykštis atsi men. Pasibaigusias vizas ga
AMA(". nonriNc;
lankymas „Seklyčioje", kur jis liu pratęsti Žmonės i* •kitų
spaudos, radijo, televizijos ir valstijų gali pasiųsti man duo
visuomenės darbuotojams pa menis paštu. Ed Š u m a n a s ,
Po Krikščioniškos politines minties svarstybų Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje grupelė dalyvių ir svečių U
darė pranešimą. Pokalbio va 5701 Linden, La G r a n g e , IL
kaires dr Jonas Račkauskas. Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras dr Zigmas Zinkevičių* Pilypas Narutis.
dovas dr. Petras Kisielius 30525, tel. 1-708-246-8241.
Povilas Vaičekauskas, dr Juozas Meškauskas Lietuvos Laisves kovos sąjūdžio pirm buvęs partizanas Jonan
N l
r
0
0
(žvalgiai aptarė Seimo pirmi
(sk)
Čeponis ir Pranas Povilaitis
' '"' ^ f "
^t"**

