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Seime svarstomas piliečių teisių
į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimas
Vilnius, gegužės 22 d. piliečiams nuosavybės teisės į
(BNS) — Seimas ketvirtadienį miesto teritorijai
priskirtą
pradėjo priiminėti kontrover žemę būtų atkuriamos į tuos
sinį piliečių nuosavybės teisių sklypus, kurių vertė neviršytų
į išlikusį nekilnojamąjį t u r t ą 180,000 litų.
atkūrimo įstatymą.
Kita pagrindinė nuostata,
Parlamentarai kol k a s nedėl kurios ketvirtadienį apsis
balsuoja dėl kiekvieno projek prendė Seimas — dėl atlygini
to straipsnio, bet renkasi liku mo piliečiams uz valstybes
sias nesuderintas pagrindines išperkamą nekilnojamąjį tur
alternatyvas. Galutinis įsta tą.
tymo projektas parengtas su
Seimas
pasirinko
darbo
derinus Seimo valdybos suda grupes projektą, pagal kur)
rytos darbo grupės bei krikš numatoma po keletą atlygini
čionių demokratų
frakcijos mo už žemę a r nekilnojamoj;
projektus.
turtą būdų. Daugelio svars
Pirmiausia Seimas pasirin tyme kalbėjusių Seimo narių
ko esminį principą dėl nuosa nuomone,
t a i lankstesnis
vybės teisių į miesto žemę sprendimas už krikščionių de
atkūrimo sąlygos ir tvarkos. mokratų siūlytąjį, pagai kurį
Po valandą trukusių svars už žemę būtų atlyginama tik
tymų
parlamentas
n u t a r ė žeme, o už nekilnojamąjį turtą
remti Seimo darbo grupės — pinigais.
nuostatą, kad nuosavybės tei
Krikščionių demokratų frak
sės atkuriamos į savininko tu cijos atstovas Albertas Šimė
rėtą žemę, bet ne didesnio nas svarstymo metu pažy
kaip 150 h a ploto, įskaitant mėjo, kad darbo grupės va
miškus ir vandens telkinius. riantas, nors ir atrodo lanks
Tačiau realiai neatlygintinai tesnis, neužkerta valdininkų
bus piliečiams grąžinami skly piktnaudžiavimo galimybės.
pai iki 0.2 didžiuosiuose mies
Konservatorius Andrius Ku
tuose ir 0.3 ha kituose mies bilius žadėjo, kad iki įstatymo
tuose.
priėmimo dar galima nuspręs
Pagal atmestą krikščionių ti, kaip užkirsti valdininkų sa
demokratų frakcijos siūlymą, vivalės galimybę.

Baltijos valstybių siekius
geriausiai atitiktų santykių
su Rusija plėtojimas
Maskva, gegužės 21 d. (Interfax-BNS) — Baltijos valsty
bių interesus „geriausiai ati
tiktų visokeriopas santykių su
Rusija plėtojimas", trečiadienį
per
spaudos
konferenciją
Maskvoje pareiškė
Rusijos
prezidento padėjėjas tarptau
tiniams santykiams
Sergej
Prichodka.
Į žurnalistų klausimą, a r
Baltijos valstybių siekis įstoti
į NATO rodo, kad jos nepasiti
ki Rusija, prezidento padėjėjas
atsakė teigiamai.
S. Prichodka nurodė, kad
praėjusią savaitę pasirašy
tame Rusijos ir NATO Steigia
majame akte klausimai dėl
galimybės pakviesti Baltijos
valstybes į NATO, neaptarti.

Drauge prezidento padėjėjas
priminė, k a d Rusija katego
riškai nepritaria NVS valsty
bių įstojimui į NATO, ir jeigu
tai vis dėlto įvyks, „Rusija
turės nuspręsti, kaip reaguos į
vienus ar kitus įvykius".
Anot S. Prichodkos, „visiškai
natūralu", kad Rusija ir NA
TO skirtingai aiškina kai ku
rias Steigiamojo akto, kuris
bus pasirašytas gegužės 27 d.
Paryžiuje, nuostatas.
„NATO narės, kaip ir reikia
tikėtis, pabrėžia laimėjimus,
kuriuos jos, jų nuomone, pa
siekė per derybas su Rusija, o
Maskva atkreipia dėmesį pir
miausia į tai, kad ši sutartis
yra interesų balansas", pa
aiškino S. Prichodka.

Lenkų atstovai Seime
nepatenkinti tautinių mažumų
švietimu
Vilnius, gegužės 22 d.
(BNS) — Lenkų tautinės ma
žumos atstovai Seime toliau
tvirtina, kad Lietuvoje pama
žu naikinama lenkų švietimo
sistema.
Spaudos konferencijoje ket
virtadienį Seimo narys J a n a s
Senkevičius teigė, kad karto
jasi buvęs nepriklausomos
Lietuvos scenarijus: lietuvių
mokykloms sudaromos neva
geresnės sąlygos, lenkai ver
čiami vaikus leisti į lietuviš* Seimo Liberalių refor
m ų frakcija nutarė pradėti
rinkti būtinus 36 Seimo narių
parašus, kurių reikia Konsti
tucijos pataisai inicijuoti. Pa
taisa numato sumažinti am
žiaus reikalavimą kandida
tams į prezidentus. LLS no
rėtų iškelti prezidento rinki
muose savo pirmininko Eu
genijaus Gentvilo kandida
tūrą, tačiau jam dar nėra 40
metų, o būtent tokia amžiaus
riba numatyta Konstitucijoje.
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Socialdemokratai mano
„kairėje" likę vieni
Vilnius, gegužės 22 d. — dešinioji partija, gal net de
i BNS) — Socialdemokratų šinesne už konservatorius"
frakcijos seniūno pavaduoto teigė R. Dagys.
j a s Rimantas Dagys spaudos
Socialdemokratai prašys
konferencijoje
ketvirtadienį
vyriausybės sustabdyti
sakė nesuprantąs k a i kurių
privatizavimą
LDDP veiksmų. „Kai jie buvo
valdžioje, buvo už strateginių
Socialdemokratų frakcija
objektų privatizaciją, o dabar nusprendė, kad jeigu Vyriau
palaiko socialdemokratų pozi sioji rinkimų komisija <VRK;
ciją", sakė jis. Pasak jo, nesu įregistruos jų iniciatyvinę gru
prantama, kodėl LDDP nariai pę, kitą savaitę socialdemok
Seime balsuoja kaip socialde ratai kreipsis į vyriausybę su
mokratai, nors tai prieštarau prašymu, kad parašų rinkimo
ja LDDP programai.
akcijos metu vyriausybė ne
R. Dagys mano, kad toks pradėtų jokių privatizavimo
LDDP elgesys yra nekorektiš procesų.
kas, o jeigu LDDP nariai to
Socdemai į VRK kreipėsi
kiu būdu nori įrodyti, kad yra trečiadienį, prašydami įregist
ne vieni, turi tai įrodinėti dar ruoti jų iniciatyvinę grupę dėl
bais, o ne tokiu elgesiu.
strateginių objektų privatiza
„J bendrą opoziciją su vimo referendumui surengti.
LDDP niekada neisime, nes iš
VRK savo sprendimą priims
esmes esame dvi skirtingos penktadienį, o jeigu jis bus
partijos", sakė R. Dagys ir paskelbtas „Valstybės žinio
pabrėžė, kad LDDP valdymo se",
socialdemokratai galės
metai parode, kad ji nėra kai pradėti rinkti parašus. Refe
Balandžio 22 d. Lietuvos Seime viešėjo Italijos Semta pirn i akas Nicoia Mancino. kuris domėjosi problemomis rioji partija. „LDDP — stam rendumui surengti reikės per
ir sunkumais, su kuriais susiduria Lietuva kelyje į Vakaru institucijas, vystant demokratijos idėjas. .,Jūsų gyva biajam kapitalui atstovaujanti
2 mėnesius surinkti 300,000
širdis, kuri vel plaka po daugelio sunkių metų", sakė Italijc* Senato vadovas Lietuvos Seime.
partija. Mūsų manymu, LDDP Lietuvos piliečių parašų.
r
Gintaro Mačiulio nuotr.: (iš kairės) Italijos Senato pi n.:ninkas Nicoia Mancino, Lietuvos Seimo pirminin
ko padėjėja užsienio reikalų klausimais Jolanta Jacovskie:.^. pirmininko atstovė spaudai Loreta Zakarevičienė
ir Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis.
(„Seimo kronika")

Užsienio lietuviams sumažėjo
galimybės kandidatuoti
prezidento rinkimuose

tro frakcijos seniūną Egidijų
Bičkauską pareme LDDP pir
mininkas Česlovas Juršėnas,
centristų vadovas. Seimo vice
pirmininkas Romualdas Ozo
las.
D a u g u m a valdančiosios kon
servatorių partijos atstovų pa
taisai nepritarė, įskaitant ir
Seimo pirmininką
Vytautą
Landsbergį bei jo pirmąjį pa
vaduotoją
Andrių
Kubilių.
Tačiau konservatorių frakcijos
seniūno pavaduotoja
Rasa
Rastauskienė sakė, kad kon
servatoriai balsavo įvairiai.
Kartu ji siūlė paskelbti mora
toriumą iki prezidento rin
kimų bet kokiems siūlymams
keisti Konstitucijos straips
nius, apsprendžiančius kandi
datų į prezidento postą iškė
limą.

V i l n i u s , gegužės 22 d. saikos a r pasižadėjimo kitai
(BNS) — Seimas dar kartą at valstybei būtu-*leista rinkti
metė centristų pastangas pa prezidentu asmenis, kurie yra
naikinti sėslumo reikalavimą teismo nuteisti už nusikalti
Lietuvos piliečiams, norin mus a r d a r nebaigę atlikti
tiems iškelti savo kandidatūrą teismo paskirtos bausmės bei
prezidento rinkimuose.
asmenis, kurie būtų teismo
Vieną Centro sąjungos ini pripažinti neveiksniais.
ciatyvą pakeisti Konstitucijos
Tik 29 Seimo n a r i a i pritarė
78 straipsnį Seimas atmetė tolesniam šios pataisos svar
prieš kelias savaites. Ketvirta stymui. 43 p a r l a m e n t a r a i bu
dienį Seimas grįžo prie dar vo prieš, 4 — susilaikė.
ankstesnio projekto, kuris bu
Ketvirtadienį Seimo nariai
vo svarstytas balandžio pra
daugiausia
ds-kutavo
apie
džioje.
lygių
galimybių
visiems
Lietu
Pagal šį projektą, kandida
tui į prezidento postą ne tik vos piliečiams sudarymo prin
nebūtų keliamas reikalavimas cipą. Iniciatyvos autorių Cengyventi 3 metus Lietuvoje, bet
ir nebūtų taikomi tokie p a t
reikalavimai, kaip ir kandida
tui į Seimo narius. Jeigu būtų
pritarta tokiai Konstitucijos
K a u n a s , .egužės 22 d. priemonių", sakė Kauno karpataisai, iš kandidato būtų ne
(BNS) — Kauno medicinos diochirurgijos klinikos vado
reikalaujama atsisakyti prieakademijos Kar-diochirurgijos vas, docentas Rimantas Beneklinikos gydytojai i r ligoniai tis.
JAV ruošiama
šaukiasi paga^Dos, nes j a u
Širdies operacijoms atlikti
sutartis gali nuvilti daugiau kaip savaitę nėra at Kauno kardiochirurgijos klini
liekamos skub: >s širdies ligų kai trūksta būtiniausių prie
NATO narystės
operacijos.
monių — vožtuvų, kateterių,
siekiančias
„Dabar 20-o ai širdies ope filtrų, kt. preparatų.
racijos laukiar. :ų ligonių gali
„Klinikos gydytojai jau ne
valstybes
išsivystyti mioK.irdo infarktas, sitiki suiaukti paramos iš
V a š i n g t o n a s , gegužės 22 d. kai kurie gali r.irti, nes klini
Sveikatos apsaugos ministeri
(BNS) — JAV Valstybės de ka neturi pagrindinių darbo
jos", sako R. Benetis. Pasak jo.
partamentas pareiškė, kad pa
klinika ne kartą bandė su
siekta pažangos plėtojant nau
rengti konkursus pirkti medi
*
Baltijos
v
a
l
s
t
y
b
i
ų
gink
jus santykius su Baltijos vals
cinos
įrangai, tačiau j i e neį
luotųjų pajėgu adovybė gegu
tybėmis.
vykdavo
del ministerijos pa
Interviu „Amerikos balsui" žes 19-20 d. si.-itikimo Rygoje
reigūnų
kaltės.
pritar
sumanymui
Valstybes departamento atsto metu
Klaipėdoje skubi kardiochiįsteigti
bendri:
mokyklą
kari
vas nurodė, kad nauji ryšiai
rurgine
pagalba neteikiama
mezgami „labiau kultūrinėje, ninkams — P Jtijos gynybos
nuo
kovo
mėnesio, o vilniečiai
kolegiją. Mok> -Ja bus įsteigta
o ne saugumo sferoje".
ne
kartą
buvo
atvykę į Kauną
Pasak jo. rengiamas susi Estijoje, T a r t u ^ i a m projektui
skolintis
operacijoms
reika
tarimas tarp JAV ir Baltijos taip pat prita: i Danija. Nor
lingų
priemonių.
valstybių neturėtų būti lygi vegija, Suomi; ir Švedija.

kas mokyklas, lenkų mažuma
diskriminuojama, verčiant vi
sus dalykus mokyklose moky
tis valstybine kalba.
Kitas Seimo narys Gabrie
lius J a n a s Mincevičius taip
pat tvirtino, kad lenkų mažu
ma švietimo srityje yra diskri
minuojama. Pasak jo. milijo
nai litų skiriama didžiulių lie
tuviškų
mokyklų
statybai,
kurios vėliau stovi apytuštės,
o lenkiškoms mokykloms vals
tybės biudžete vis nenumato
ma lėšų.
G. Mincevičius piktinosi
Švietimo ir mokslo ministeri namas su NATO ir Rusijos su
jos rengiamu lenkų mokyklų sitarimu dėl ateities santy
integravimo planu iki 2000 kių.
Lietuva iki šiol puoselėjo
metų, pagal kurį visos lenkiš
viltį,
kad ruošiamas susitari
kos mokyklos bus sujungtos
mas
priartins
ją ir kitas Balti
su lietuviškomis.
jos
valstybes
prie
NATO ir at
„Tokiose mokyklose bus
vers
kelią
jų
narystei
sąjun
auklėjami žmonės be tau
goje
tybes, jie nežinos, kokia jų tik
roji tautybė bei kalba", teigė mokyklų išlaikymui bei vado
-J. Mincevičius.
vėlių leidimui ir atmeta kalti
Lietuvos vyriausybė nuolat nimus tautinių mažumų tei
skiria lėšų tautinių mažumų
sių ignoravimu.

Kauno kardiochirurgai ir j ų
pacientai šaukiasi pagalbos

* Seimo - t i k o s ir pro
c e d ū r ų kom - j a antradienį
nustatė, kad i retai daugelis
Seimo narių ; ' v y k s t a į posė
džius be pr-' asties, tačiau
nutarė netaik ti Seimo statute numatyti. nuobaudų. Atlyginimai šį k rtą nebus mažinami, komis ai „atsižvelgus
į tai, kad d a r : < Seimo kadencijos pradžia r Seimo nariai
dar neišmoko -uderinti darbo
su savo visuon <nine veikla".

* L i e t u v o s k u l t ū r o s mi
n i s t e r i j a paskelbė geriausio
lietuvių dramaturgijos pasta
tymo 1997 m. konkursą. Jo or
ganizatoriai nori paskatinti
režisierius domėtis valstybine
dramaturgija, statyti spektak
lius profesionaliųjų teatrų sce
nose. J a u ne pirmus metus
rengiamas konkursas yra pa
vadintas dramaturgijos ty
rinėtojo Antano Samulionio
vardu.

Pabėgėlių centre Pabradėje
kilo riaušės
ro vadovybė ir maištą sukursčiusi nelegalių migrantų
taryba. Pasitarime nelegalai
pažadėjo užtikrinti taiką, ta
čiau centro viršininkas teigia
turįs pagrindo nepasitikėti jų
žodžiais.
"Įsitikinau, kad tai nenu
spėjami žmonės — į akis šyp
sosi ir kalba vienaip, o apsisu
kę daro savo, todėl niekada
nežinai, kada vel ims virbais
badyti", sakė Pabradės pabė
gėlių centro direktorius Eval
das Tuinyla.
Pasak jo, ketvirtadienio pa
sitarime nelegalai jau aiškino,
kad jiems viskas patinka, ir
jie maištavo tiesiog nesupratę
kai kurių taisyklių.
Pasak centro direktoriaus,
nelegalams nusibodo ištisus
metus sėdėti Lietuvoje, todėl
savo išsišokimais jie tikisi su
laukti spaudos ir Seimo dė
mesio. J i e nuolat reikalauja
sudaryti sąlygas grįžti į Bal
tarusiją, iš kur vėl jie galėtų
bandyti nelegaliai patekti į
Vakarus.
„Mane stebina, kad nelegalų
Atėjus pavasariui ir sušilus taryba kelia vis tas pačias pro
orams, į Lietuvą per Baltaru blemas, nors puikiai žino, kad
siją plūstelėjo didele Azijos mes galime padėti tik legaliai
valstybių pabėgėlių banga. išvykti iš Lietuvos", sakė di
Nespėjant jų išsiųsti atgal, rektorius. Legalūs keliai yra
Pabradės pabėgėlių centras turint dokumentus už savo
yra perpildytas, dabar jame pinigus grįžti į tėvynę, arba
gyvena apie 600 žmonių
turint Rusijos vizą. patekti į
Baltarusiją. Dauguma nelega
T a i k a p a b ė g ė l i u centre
lių migrantų iš Azijos nei vi
laikina, s a k o centro
zos, nei dokumentų neturi.
vadovybė
Apie nelegalų protestus del
Pabradės užsieniečių regis blogų gyvenimo sąlygų, neva
travimo centro vadovybė tei jie neišleidžiami į miestą apsi
gia, kad sustiprinus apsaugą, pirkti. E. Tuinyla sake, kad
padėtis centre ketvirtadienį vykti Į Pabradę nedraudžia
buvo kontroliuojama, tačiau ma, tačiau dėl miestiečių
būgštaujama,
kad ramybe skundų sugriežtinta išleidimo
tvarka.
Penkis
nelegalus
tarp pabėgėlių laikina.
mieste
būtinai
turi
lydėti
vie
Ketvirtadienį dėl išvakarėse
nas
prižiūrėtojas.
centre kilusio nedidelio maišto
Ketvirtadienį, pasak direk
tarėsi aukšti Vidaus reikalų
ministerijos pareigūnai, cent- toriaus, centre jau buvo ramu.
nors įtampa nesiliovė iki pa
* B a i g i a m a s r e n g t i Igna ryčių.
linos atominės elektrines pa
naudoto branduolinio kuro
KALENDORIUS
saugyklos projektas. Pagal jį
G e g u ž ė s 23 d.: Deziderijus,
iki kitų metų pavasario sau
gykla bus pastatyta ir panau Andriejus. Merkurijus, Gertaudoto kuro talpintuvai nebus tas.
laikomi specialiame baseine,
G e g u ž ė s 24 d.: Vincentas.
Joana. Zuzana. Gina
nes jis jau pilnas.

Vilnius, gegužės 21-22 d.
(BNS) — Trečiadienį Pabra
dės pabėgėlių centre kilo riau
šės, kurias sutramdė iš Vil
niaus atvykę specialiosios po
licijos būriai, pranešė Lietu
vos televizija.
Pabėgėlių centro gyventojų
nepasitenkinimas kilo dėl blo
gų gyvenimo sąlygų. Televizi
jos reportaže buvo matyt
pabėgėlių plakatai anglų kal
ba „Nustokite mus laikyti gy
vuliais", „Tai ne pabėgėlių sto
vykla, o kalėjimas".
Apie jokius sužeidimus ar
smarkesnius susidūrimus te
levizija nepranešė. Stovyklos
administracijos atstovas sakė,
kad pabėgėliai su lazdomis la
bai staiga ėmė kontroliuoti
centro teritoriją, nušalino sar
gybinius ir administracijos pa
reigūnus. Pasak atstovo, cent
ro personalas buvo tapęs
įkaitais. Iš televizijos prane
šimo galima spėti, kad atvy
kus specialiosios paskirties
policijos būriui,
pabėgėliai
nesipriešino ir niekas nenu
kentėjo.

DRAUGAS, penktadienis. 1997 m. gegužes men. 23 d.
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JAV
$55.00
$40.00
$3000
a l p i n i s t ą Vladą Vitkauską.
Kanadoje ir kitur
(U.S.) $60 00
$45.00
$35.00
viena prieinama kaina įskai
Clevelando LSK „Žaibo" vy į š t e s ė j o .
Užsakant i Lietuvą;
tytų dviejų naktų nakvynes,
(Air cargo)
$100.00
$55.00
ALPINISTAS V. VITKAUSKAS
rų krepšinio komanda, kaip
„Žaibo"5 krepšininkai Austra
neribotą golfo žaidimą ir dvie
Tik šeštadienio laida
$55.00
kviestieji švedai, dalyvavo 46- lijoje buvo gražiai priimti ir
Užsakant į užsienį
PASIRUOŠĘS „ATRASTI" AMERIKĄ
jų dienų maitinimą (pusryčius
oro paltu
$500.00
$250.00
je Australijos Lietuvių Sporto svetingai globojami per visą
ir
vakarienę).
Kaip
visada,
tu
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85 00
Žymusis alpinistas Vladas Wyoming, N'evados, Californi
šventėje, 1996 m. gruodžio 27- žaidynių laiką. Grįžo namo
rim mintyje ir kviečiame golfijos
ir
Arizonos
kalnynus.
Svar
Vitkauskas,
sėkmingai
įvyk
Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
31 d . Melbourne. Australijos pilni gerų įspūdžių ir savo iš
Administratorius - Valentinas Krumplis
dęs savo „Lietuvos vėliavos žy biausi taikiniai — Grand Te- ninkų artimuosius, aišku, už
Lietuvių Fizinio
auklėjimo vyka patenkinti.
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
golfą jiems nereikės mokėti.
tons
(Wyoming)
ir
Mt.
Whitgį"
—
įkopęs
į
pasaulio
sąjungos <ALFAS) pavedimu,
amb
•
Administracija
dirba
kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
ney
(Califcrnia)
vienos
aukš
Registraciją atlikti ir turny
aukščiausias viršukalnes ir jo
šią šventę suruošė Melbourno
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba
čiausių
Amerikos
viršukal
ro mokestį sumokėti bus pra
se iškėlęs mūsų trispalvę, da
• Redakcija už skelbimu turinį neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamos,
Lietuvių Sporto klubas ^Var
gavus prašymą ką nors skelbti.
šoma iš anksto. Registracijos
bar pasiryšęs apkeliauti, vie nių.
PABALTIJO
pas", pirmininkaujamas Rimo
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
VI. Vitkauskui priėmimai — lapai ir smulkesnė informaci
iš pačių žavingiausių pa
Mickaus.
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopiją.
SPORTO ŽAIDYNĖS nus
pagerbimai dar
numatomi ja žinomiems golfininkams
saulyje,
Rocky
Mtns.
kalny
Varžybos vyko 7-se sporto
New Yorke Washingtone, am birželio mėn. bus
LIETUVOJE
išsiųsta
nus.
šakose: krepšinio, tinklinio,
basadoje
ir
Sunny
Hills,
FL.
paštu,
o
taip
pat
skelbiama
Futbolas
Čikagoje
Gegužės 27 d. alpinistas at
Birželio 25-ąją prasidedan
lauko teniso, golfo, stalo teni
Alpinistas
iš
Atlantos
atgal
į
vyks į Atlantą. Tuoj pat iš ae
§
čiose 2-ose Baltijos jūros šalių
so, plaukimo ir biliardo.
Si p f a C s S S į s . ar PO TRIJŲ PERGALIU PRALAIMĖJIMAS
rodromo, A. Nako globoje, pra tėvyne išvvks birželio 21 d.
Sporto šventė buvo pradėta sporto žaidynėse pageidauja
AJ*.
norint asmeniškai susisiekti
Sunku tikėtis, kad viena riau, nes šį kartą jau žada
gruodžio 27 d., penktadienį, dalyvauti 11 šalių sportinin deda kelionę į Colorado, Utah,
su
varžybų
organizaciniu
kokuri
komanda ir geriausia, aikštėn išeiti ir G. Kavaliaus-portininkų
pamaldomis St. kai. Organizatoriai tikisi, jog
mitetu;
prašoma
rašyti
turnylaimėtų
visas rungtynes. To- kas. Todėl bus galima pamatyMary Star of The Sea baž varžybose dalyvaus daugiau
ŠACHMATŲ IR RAKETBOLO
ro
vadovui:
Rimvydas
Rimkus,
kie
įvykiai
labai retai pasitai- ti ir V. Žuromsko kombinacinei
2,000
sportininkų.
nyčioje. Atidarymo iškilmės
PIRMENYBĖS
BALTIMORĖJE
ko
net
ir
geriausiųjų
vienetų jas, kurias jie parodo žaisdami
6
Oak
Brook
Club
Drive
#K
vyko Albert Park krepšinio
Helsinkyje lankęsis žaidynių
tarpe.
O
ką
bekalbėti
apie St. Xavier universiteto rink
206,
Oak
Brook,
LL.
60521stadione. Po atidarymo dar organizacinio komiteto įgalio
Š.m. balandžio 26 d.. BalŠachmatų v a r ž y b o s
mūsiškę „Lituanicą".
1324.
tinėje. Beje, tada bus žaidžia
buvo sužaistos dvejos krep tinis Sigitas Stasiulis. Suo
Todėl praėjusį sekmadienį ma prieš lenkų „Legoviją",
Taip pat galima kreiptis
šinio rungtynes. Vakare įvyko miai į žaidynes ketina dele timorėje. MD. vyko 1997 m. Š.
Šachmatų pirmenybėse da
(gegužės 18 d.) ir „Lituanicą" kuri yra vidutiniško pajėgu
susipažinimo pobūvis Mel- guoti beveik 90 sportininkų, Amerikos Lietuvių šachmatų lyvavo tik 5 žaidėjai, nors bu kompiuteriu į VVEB SITE:
ir
raketbolo
'RacąuetbalL
pir
HTTP: // MEMBERS . AOL . suklupo išvykoje Skokie mies mo. Čia „Lituanicai" turėtų
;>ourno Lietuvių namuose, ats dalyvausiančių
dešimties
vo laukiama daugiau. Esant
menybės,
kurias
surengė
Balte prieš „Vikings" vienuolikę. tekti ketvirtoji pergalė šio se
COM/LITHINFO.
kirai suaugusiems ir atskirai sporto šakų varžybose. Šios
timorės lietuvių „Atletų" klu mažam dalyvių skaičiui, vi
Č.L.G.K. valdyba Šio švedų įsteigto seno klubo zono futbolo pirmenybėse. To
Skandinavijos valstybės spor
unimui.
bas, savo 25-mečio sukaktuvių siems žaidėjams sutikus, vie
futbolininkai, kurių sudėtyje jai ir palinkėkime,
E.Š.
" Vyrų krepšinio varžybose to vadovai palankiai įvertino proga. Šalia šių varžybų, dar toj numatytų 5-kių ratų švei
dabar vyrauja airiai, buvo šiek
APMOKESTINS
alyvavo 7 komandos. Buvo žaidynių organizatorių sutartį vyko ir vietinio pobūdžio tink carų sistema 2-jų dienų var
Cartšac Diagno&s, LTD.
tiek geresni už mūsiškius, bet
SPORTININKUS
6132 S. Kedzie Ave.
.aidžiama
„Round
Robin" su Lietuvos avialinijomis, 40 linio turnyras. Dabartinis, tik žybų, nutarta vykdyti 2-jų
pasekmė 3-0 gal buvo kiek per
Chicago, IL 60629
kiekviena prieš kiekvieną; procentų sumažinusiomis lėk neseniai išrinktas LAK pirmi ratų „Round Robin" (kiekvie
Tai 773-436-7700
Lietuvos parlamentas nu didelė.
-istema. Gruodžio 28 d. „Žai tuvų bilietų kainas varžybų ninkas yra Vytautas Brasaus- n a s su kiekvienu) vienos die
Gaila, kad šį kartą negalėjo RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
bo" vyrai nugalėjo Melbourno dalyviams.
kas, tačiau 25-čio sukaktuvinį nos turnyrą, žaidžiant su tarė, kad mūsų sporto žvaigž žaisti sužeistas S. Bružys, o
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
LSK .Varpą III" 46:41. GruoGausiausia žaidynėse turėtų renginį suruošė senoji klubo trumpintas 30 minučių J3ud- dės, priklausančios įvairioms
širdies ir kraujagyslių Kgos
r
kelio
į
tolimąjį
Skokie
nesura
komandoms
užsienyje,
privalo
ižio"29 d. „Žaibas" įveikė Mel būti Rusijos delegacija. Joje valdyba, kuriai pirmininkavo den Death partijas.
Valandos pagal susitarimą
do kitas pagrindinis žaidėjas
bourno -Varpą II" 40:23 ir žada būti beveik 300 sporti Regina Sajauskienė. Visos
Turnyre laimėtoju ir 1997 20% savo uždarbio mokėti Lie
Melbourno „Varpą I" 56:44. ninkų. Kiek mažiau sporti sportinės varžybos buvo gerai m. Š. A. ietuvių meisteriu ta tuvos iždui, pradedant 1 9 % — D. Smulkys. Tad, žaidžiant
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
be pakaitų, buvo sunku kovoti KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
3
Gruodžio 30 d. žaibiečiai lai- ninkų bus latvių ir estų dele suorganizuotos ir praėjo labai po Vyta t. tas Nasvytis (Cleve m. vasario 1 d.
Pokalbyje su žurnalistu iš prieš atkaklius šeimininkus.
7722 S. Kezie Ave.
gacijose. Švedija ketina at sklandžiai. Vakare. Lietuvių lando „Žaibas"), surinkęs 7
>iekė dar dvi pergales,
Jie j a u pirmojo kėlinio vidu
Chicago, IL 60652
s
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(
š
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Antroje
vietoje
siųsti
150-157
sportininkus,
niėdami prieš Sydnejaus LSK
namuose vyko iškilmingas 25ryje iš baudos, „Lituanicos"
Kab.
tel. (773) 471-3300
reiškė,
kad
j
a
m
reikės
vykti
į
liko
1996
metų
laimėtojas
Ed
norvegai
—
dar
mažiau
—
47..Kovą" 67:55 ir Adelaidės „Vy
mečio minėjimas, kuriame bu
gynimui nespėjus susiorgani
Vilnių
ir
kalbėtis
su
parla
vardas
Staknys
(New
Yorko
53.
tį" 48:46. Gruodžio 31 d., pas
vo apžvelgta klubo sportine
Žaidynių dalyvių skaičių ri veikla nuo pradžios iki šiai LAK) su 5 taškais. Toliau mento atstovais, kurie iškėlė zuoti, pelnė labai lengvą įvar
kutinėse
savo
rungtynėse
DR. AB. GLEVECKAS
tį.
Žaibą:-" nugalėjo Geelongo boja atskirų valstybių sporto dienai ir pažymėti nusipelnę buvo Jonas Pocius (Baltimorės šį klausimą. J u k jis 50% savo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Po pertraukos aikštės pers
finansinės
gali LAK darbuotojai. Ten pat bu LAK) 4 t., Davė Chapman uždarbio jau atiduoda JAV
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
LSK .Vytį" 65:54. Tuo būdu federacijų
varą
turėjo „Vikings" futboli
3900 W.9S S t Tai. 706422-0101
žaibiečiai savo išvyką užbaigė mybes. Be to. žaidynių dieno vo apdovanoti ir sportinių var (Balt. LAK) 3 t. ir Ray Ka iždui. Jeigu parlamentas neat
Valandos pagal susitarimą
sisakys šio sprendimo, Sabo ninkai, todėl nenuostabu, kad
-u 6-mis pergalėmis, nepra mis vyks kai kurių sporto žybų laimėtojai. Sukaktuvės činskas Balt. LAK) 11.
Pirmad. 3v.p.p.-7v v . antr 12:30-3v.p.p
į
mūsiškių
vartus
krito
dar
du
šakų pasaulio ar Europos buvo užbaigtos šauniu poky
Laimėtojui teko dr. Algirdo niui reikės mokėti 2.4 mln.
dinėje nei vienų rungtynių.
treč uždaryta, ketvirt 1 - 3 v p.p.
todėl
nerealu liu. Tenka pastebėti, kad bal- N'asvyčio Pereinamoji taurė, litų, Marčiulioniui — 1.8 mln., įvarčiai (beje, abu įmušti su
L'ždarius sportines varžybas pirmenybės,
penktad ir šeštad 9 v.r. • 12 v\p.p.
galva).
Nesisekė
ir
„Litua
šventė buvo užbaigta nuotai- tikėtis aukščiausio lygio spor timoriečiai jau nuo seniau pa įsteigta 1982 m., kurios laimė Karnišovui 600,000 litų. R.
nicos" šauliams V. Žuromskui
ARAS ZUOBA, M.D.
-ingu Naujų Metu sutikimo tininkų dalyvavimo žaidynėse. sižymi gerai
organizuotais tojas pernai buvo Edvardas Kurtinaitis, būsimas sporto
bei
R, Urbonavičiui, kurie ne
INDRĖ
RUDAITIS, O.D.
Paraiškų
priėmimas
daly
skyriaus
direktorius
pareiškė,
Staknys. Pirmų trijų vietų lai
pokyliu.
sportiniais renginiais.
surado varžovų vartų.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
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žaidynėse
p
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a
t
ę
s
t
a
s
iki
kad
mūsų
garsiausi
sportinin
mėtojai
gavo
specialias
ŠAL„Žaibo" išvykoje dalyvavo:
1020 E Ogden Ave.. Suite 310
Po rungtynių vienas iš ko
FASS-gos žaidynių plaketes, kai, garsinę Lietuvos vardą,
Napervlle. IL 60563
Russell Boliam — komandos gegužės 15-osios.
mandų
vadovų
—
G.
Bielskus
kurias
paskyrė
ŠALFASS atsisakys
atstovauti
savo
Te). (630)527-0090
Pasak žaidynių organizaci mažiausiai penkerius metus.
vadovas ir kapitonas. Marius
pažymėjo, kad nusiminti nėra
3825 Higniand Ave .
Žaidynių organizacinio ko Šachmatų komiteto vadovas kraštui, o kai kurie jau negrįš
komiteto
materialinio
Tatarūnas. Richard Borusz- nio
Tower 1 .Suite 3C
ko,
nes
„Lituanicos"
futboli
kowski. Richard Mack-Mačiu- techninio aprūpinimo tarny miteto direktoriatas susitiko Vytautas Nasvytis. Buvo ir ir atsisakys pilietybės. Ko
Downers Grove. IL 60515
ninkai žaidė gana gerai, ypač
Tai. (630)435-0120
kaitis. Joseph Barni. Petras bos viršininko Antano Baužio, su kiekvieno Lietuvos miesto, piniginės premijos už 3 vietas. mentarų parlamento narių
esant nepilnoje sudėtyje. Jie
Varžybas sklandžiai pravedė link turbūt nereikia.
jau įsigyta didžioji dalis var kuriame vyks varžybos, savi
Titas ir John Donohoe.
tikisi, kad ateinančiose rung
būtinos
įrangos. valdybių atstovais. Pagal gali Baltimorės LAK šachmatų
DR. ALGIS PAUUUS
Žinoma. ..Žaibo" komanda žyboms
tynėse (birželio 1 d. 3 vai. p.p.
TVARKĖ AIKŠTE
buvo nevisoje sudėtyje. Su Orientuojamasi į paties aukš mybes remontuojamos sporto sekcijos vadovas Jonas Pocius.
O R T O P E D I N Ė S LIGOS
Lemonte) pasirodys žymiai geCHIRURGIJA
prantama, kad buvo nelengva čiausio lygio inventorių, kuris, bazės, be to kiekviena Lietu
Raketbolo varžybos
„Lituanicai" dar pasilikus
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
rasti žaidėjų galinčių pašvęsti pasibaigus žaidynėms, po to vos sporto federacija rūpinasi
žaisti Lemonte, reikėjo sutvar
•.'.•-ptautinėse savo sporto šakos varžybų or
Tai. (708)742-0255
laiką ir finansus. Žaibiečiai vyksiančiose
„TRAIL BLAZERS"
Nedaug dalyvių buvo ir ra kyti aikštę, uždėti tinklus bei
Valandos
pagal susitarimą
varžybose
ar
Lietuvos
čem
ganizavimu ir reikmėmis.
ruošėsi ištisus metus. Sveikin
ATLEIDO TRENERI
ketbolo pirmenybėse, vos tik 8 tvorelę iš ežerėlio pusės. Čia
pionatuose
g.Ki't;;
M:r.a;i;i
'BNS i žaidėjai: 6 iš Baltimorės LAK
tina, kad šią nelengvą užduotį
P. J. CARLESIMO
EDMUNDAS VIZINAS, M.D..S.C.
daug valandų nuoširdžiai dar
ir 2 iš Clevelando „Žaibo'". Pro bavosi; Antanas Lingis, Jonas
Gegužės 8 d., NBA lygos Specialybe - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
gramoje vyko vyrų (neriboto Rudaitis ir klubo valdybos na Portlando trail Blazers" klubo
amžiaus) vieneto ir dvejeto, ir riai — Bronius Mikėnas ir vadovai spaudos konferenci 6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Tai. 773-585-7755
vyrų senjorų (50 m. ir vyres Leonas Juraitis. Visą medžia joje paskelbė, jog atleidžiamas
Valandos pagal šusterimą
nių) vieneto varžybos. Vienetų gą savo lėšomis nupirko ir iš pareigų komandos trenetis
varžybos ouvo žaidžiama 2-jų klubui paaukojo klubo valdy P. J. Carlesimo.
UH. L HklHkIKIS
minusų .- stema. o dvejetai — bos narys Gediminas BielsDANTŲ GYDYTOJA
Abu sezonus NBA lygoje
„Round Ribin" (kiekvienas su kus. Tokių vyrų, kaip čia iš šiame klube rungtyniavo Ar 9055 S.Roberts Rd..Hickory Hills. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
kiekvicm::
vardintieji, dėka, „Lituanicą" vydas Sabonis.
Te). (708)596-4055
Vyrų vienetą laimėjo Vincas dar gali gyvuoti ir siekti per
Pasitvirtino dar šių metų
Valandos pagal susitarimą
Dūlys 'Balt. LAK), antras galių, garsindama lietuvių pradžioje sklidę gandai apie
buvo Valdas Žiedonis (Rai vardą kitataučių tarpe.
47-erių metų amžiaus P. J.
DR. JOVITA KERBUS
bas" ir trečias — Vytas Dūlys
Carlesimo atleidimą.
LAK). Dalyvavo 7 žaidėjai. apdovanoti trofėjais, šalia to,
DANTŲ GYDYTOJA
„Po rimtos padėties koman
Senjorų vieneto laimėtoju ta visiems turnyro dalyviams doje analizės nutariau pakeis 9525 S.79»i Avs.. Htdcory Hite, IL
po Vald:;.- Žiedonis „Žaibas"),
Tai. (708) 598-8101
rengėjai padovanojo Baltimo ti trenerį", — pasakė „Trail
antruoju iiko Algirdas Veliuo
Blaszers"
prezidentas
Bob
rės LAK marškinėlius. Var
Valandos pagal susitarimą
na <LAK<, buvo 4 žaidėjai.
žybos buvo pravestos labai Wbitsitt. Jo vertinimu, „tokia
Dvejeto varžybose, dalyvau
sklandžiai ir, nepaisant nedi permaina yra būtina, nors P. EUGENE C. DECKER, DDS, PC.
j a n t 4 poroms, titulą laimėjo
delio dalyvių skaičiaus, pra J. Carlesimo šiemet gerai dar 4847 W . 103 S t . Oak L«wn, IL
Vincas ir Vytas Dūliai (abu
Pirmas apyl su Northwestem un-to
ėjo labai draugiška nuotaika. bavosi".
LAK), antroje vietoje palikę A.
„Skaudu, kad daugiau ne- diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
Turnyro vadovas Vincas Dūlys
1
Veliuona (LAK ir V. Žiedonį
už pneinamą kainą. Pacientai
už gerai atliktas pareigas nu betreniruosiu Portlando krep
(„Žaibas*!.
priimami absoliučiai punktualiai
šininkų,
nors
mielai
tai
būčiau
sipelno aukščiausio įvertini
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Visose rungtyse, pirmų ir mo.
ir toliau daręs", teigė spaudos
pi
ik.itu
\ : i > l t", i! i j o r
Tel.708-422-8280
Sporto
Clevelando ./.ait>o Kr'-;,-;r
antrų vietų laimėtojai buvo
amb konferencijoje P. J. Carlesimo.
M Marius Tatarūnas
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ATSTUMTŲJŲ RAUDA
BIRUTĖ KIŽIENĖ
p a r t a m e n t o direktorius Edu
a r d a s T u r a u s k a s , pasitaręs su
ministru Juozu Urbšiu, pa
vedė Lietuvos
pasiuntiniui
Berlyne Kaziui Škirpai rū
pintis lietuvių padėtimi vo
kiečių okupuotoje Sūduvoje,
motyvuojant patogesniu susi
siekimu. Škirpos asmens sek
retorius buvo dr. J. J u r k ū n a s
iš Punsko krašto.
Kol egzistavo Nepriklauso
ma Lietuva Suvalkų krašte
vokiečiai drastiškų priemonių
nesiėmė. Tačiau „1939 lap
kričio pabaigoje Lietuvos Už
sienio reikalų ministerija gavo
žinių, jog Punsko srityje vo
kiečiai ėmėsi veiksmų prieš
lietuvių organizacinį gyveni
mą, ypač švietimą. Toleravimo
Į tokią situaciją pateko Pie padėtis, trukusi iki lapkričio 1
tinės Sūduvos — Suvalkų d., baigėsi, buvo suimtų ir rep
krašto — lietuviai, kai, sąjun resuotų".
(Makauskas
B.
gininkams
nuolaidžiaujant, „Tarp dviejų..." p. 24). K.
nuo Lietuvos buvo atplėštas Škirpa ir J. Pajaujis stengėsi
Vilniaus k r a š t a s su sostine padėti Suvalkų krašto lietu
Vilniumi. Į atplėštąją terito viams. „...1939 gruodyje Puns
riją pateko ir Suvalkų k r a š t e ko agronomo J. Pajaujo ir Rei
gyvenę lietuviai. „Palikti už cho administracijos pareigūnų
administracinės linijos, Pie susitikime buvo išsiderėta,
tinės Sūduvos lietuviai turėjo k a d lietuviai į darbus Vokieti
pakęsti m e c h a n i n ę poloniza joje nebus vežami" (Anna Bociją, pasienio režimą, t.y. be rowska, „Suvalkų krašto lietu
veik k a r i n ė s padėties būklę. vių t r ė m i m a s pagal SSRS —
P a k l u s n u m a s naujajai
val Vokietijos 1941.01.10 susita
džiai ir t v a r k a i buvo išreika rimą". Magistro darbas. Kau
lautas specialiais įstatymais nas.. 1996. p.49). Nepaisant
apvalant k r a š t ą n u o aktyvaus visų Lietuvos vyriausybės at
patriotinio lietuviško elemen
stovų pastangų, grėsmė nuo
to" ( M a k a u s k a s
B. „Tarp
lat didėjo. Tik todėl, kad pasi
dviejų pasaulinių karų. Iš Su
r a š a n t Molotovo-Ribbentropo
valkų k r a š t o praeities ir da
paktą Lietuvos teritoriją pa
barties".
Punskas
„Aušra"
sidalino Vokietija ir Tarybų
1995, p. 23).
Sąjunga, „svetimkilmių" iškel
Po Molotovo — Ribbentropo dinimas iš dabar j a u Reicho
pakto p a s i r a š y m o hitlerinė teritorija
tapusio
Suvalkų
Vokietija labai greitai su k r a š t o nebuvo pradėtas vyk
triuškino Lenkijos valstybę. dyti. Tačiau perkėlimui buvo
Suvalkų k r a š t a s buvo įjungtas ruošiamasi. 1939 spalio mėn.
į Rytprūsių teritoriją. Čia kaip Hitleris įsakė valdžios įstai
i r visoje Lenkijoje buvo įvesta goms ruoštis gyventojų mai
nacistinė „naujoji tvarka". Su n a m s . Etninių tarpininkų biu
valkų k r a š t o lietuviai atsidūrė r a s (VoMi) Lietuvoje gavo
ypatingo
režimo
sąlygose. įsakymą pravesti vietinių vo
Nuo pat okupacijos pradžios kiečių ir lietuvių gyvenančių
vokiečiai ėrr si k r a š t ą n u t a u  Reicho okupuotose žemėse re
tinti mechaniškai. Tai nebuvo gistraciją. Suvalkų krašte pir
koks išskirtinis atvejis. Tai moji lietuvių registracija buvo
išplaukė iš nacionalsocialistų įvykdyta 1939 m. pabaigoje.
vykdomos politikos. D a r 1937
Okupacinės valdžios represi
m. Vokietijoje p r a d ė t a vykdyti
jos k a s k a r t vis griežtejo. Daug
programa „vokiškumui palai
j a u n ų žmonių buvo išvežta į
kyti". J i buvo p a g r į s t a „tautos
Vokietiją darbams. J ų gyveni
ir valstybės vienybės" idėja.
mo sąlygos priklausė nuo šei
Nuo 1939 iki 1943 m. su 15
mininkų malonės: jei šeimi
valstybių Vokietija s u d a r ė su
ninkai buvo geri žmones, tai ir
tartis, kuriomis r e m i a n t i s , vo
maisto gaudavo pakankamai,
kiečiai „grįžo n a m o — į
Reichą". T r y s iš šių sutarčių ir darbas buvo pakeliamas, o
n u m a t ė gyventojų mainus, t.y. jei šeimininkai svetimtautį
vokiečiai iš tų valstybių repa laikė nelygiaverčiu, tai maisto
trijavo į Vokietiją, o iš Vokieti nuolat trūkdavo, o darbo ir
jos „svetimkilmiai" buvo per smūgių buvo pakankamai. Su
lietuviai jau
keliami į tos valstybės teri valkų krašto
t
a
d
a
sužinojo,
kas
yra decimatoriją, kokios t a u t y b ė s jie
cija,
kai
už
vieną
žuvusį
buvo. O k u p a v u s Lenkiją, tokie
gyventojų perkėlimai turėjo aukštesnės nacijos atstovą
būti įvykdyti ir jos teritorijoje. buvo sušaudomi visi kaltieji
Todėl Lietuvos Politikos de giminės vyrai ir, jei dar
trūkdavo iki 10 — tos vietovės

„Normalus žmogaus gyveni
mas yra gyvenimas savo lais
vėje ir nepriklausomoje tau
tinėje valstybėje, kurioje pi
liečiai yra s u i n t e r e s u o t i savo
valstybės bei t a u t o s ateitimi,
saugumu ir gerove, o val
stybė iš savo pusės laiko
savo uždaviniu siekti jų visų
gerovės ir g e r e s n ė s ateities.
Tačiau tas abipusis valstybes
ir piliečių gerovės siekimas
būna s u g r i a u t a s tais atvejais
kai t a u t a k a d a nors n e t e n k a
nepriklausomybės".
(Maldeikis P. „Kodėl ir k a i p bėgome iš
savo tėvynės. Bėgome nuo te
roro. Iš tėvynės išblokštų at
siminimai". Redagavo J u o z a s
Prunskis.
Čikaga, 1980 m.
p. 7).
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Kitą sekmadienį žmonės visais keliais į
bažnyčią lėkė tik rogėmis. Kiti net skambalus
išsitraukė, kad spėtų pasismaginti kol dar ne adven
tas. O J u o z a s dairėsi. Žinojo, kad keliai nebe lineikai,
tai lūkuriavo k a i p švystelės ponaitis ar pora kinkytų
važiu, a r kokiais vienkinkiais šlajukais. Į vidurį an
tros savaitės jis ir pasirodė įvirtęs į dailiai pamargin
tus, su užriestu priekiu Šlajukus. Ir pasikinkęs ne sartuką, kurį kinkydavosi į lineiką, bet eiklų obelmušį
eržilą. P a m a t ę s sumetė, kad tokį eiklūną pasikinkė
norėdamas jo mergaitę smagiai pavėžinti. Niekas ne
galėjo pasakyti, ką mokytas ponaitis gali sugalvoti,
užtat n e g a i š d a m a s įsikišo į rogutę savo bėruką ir
nulėkė į miestelį pas Zeniuką.
Zeniukas negaišo. Užsimetė rudinę ir įgriuvo į ro
gutes.
— Laukiau,
laukiau,
ėmiau galvoti,
kad
išsigandai. Ar jis taip retai pas tą tavo mergaitę telandžioja?
— K a s jį žino. Gal buvo kur išvažiavęs.
— M a n a i , kad jis tą vieną teturi. Turi tokių kaip
reikia, o t a tik paerzinti, tik paviršiukus nugriebti, o

vyrų, visiškai nekaltų, pris
kaičiuodavo ir pasmerkdavo
mirti. Ūkio šeimininko gyvybė
buvo įvertinta tiek, kiek ir jo
kiaules, nes instrukciją vyk
dantis vokietis galėjo nušauti
šeimininką, jeigu jis, ne
turėdamas „šaino" t.y. specia
laus leidimo, papjaudavo savo
užaugintą kiaulę. Tok{ „šainą"
dažnai gaudavo vieną dvi
šeimos, jeigu šeimose buvo
mažai žmonių. Tokios baisios
bausmės siekdami išvengti,
suvalkiečiai įsigudrino sukon
struoti net specialų prietaisą
kiaulei svilinti su tokia prieš
gaisrine sistema, kad buvo
galima tą darbą atlikti tvarte
ar kluone. Priverstiniai dar
bai, kuriuos vykdė visų oku
puotų valstybių vietiniai gy
ventojai, Suvalkų krašto nu
matytiems iškeldinti gyven
tojams buvo dar sunkesni.
Neįmanoma išvardinti visų
okupacinio režimo prievartos
formų ir jų pasekmių. Oku
pantai griebėsi ir moraliniopsichologinio teroro. Suvalkų
krašte, ypač po to. kai Lenki
jos administracija pradėjo var
žyti visas kultūrines organiza
cijas, savo veiklą suaktyvino
Šv. Kazimiero draugija. Jos
skyriai buvo įkurti 29 lietu
viškuose kaimuose. Gražiau
siose vietose, prie svarbiausių
kelių buvo pastatyti šių drau
gijų iniciatyva ir lėšomis
kryžiai. Dar 1939 m. vietiniai
folksdoičiai pradėjo kryžių
naikinimo akciją. Štai ką apie
šią akciją rašoma Igno Šei
niaus knygoje „Raudonasis
tvanas".
„Girdėt kalbų, kad vokiečiai
ketina atiduoti 'trikampį' at
gal bolševikams, kai kas
mano, kad taip jie nepadarys,
išsprogdinę čia visus lietu
viškus kryžius.
— Kryžius išsprogdino? —
mane sprangina nustebimas.
— Neseniai vieną naktį Hit
lerio jugendai padėjo dinamitą

po kiekvienu kryžium. Slaptai
žinoma.
Kaip
paskum
paaiškėjo, jie vadino tai vo
kiško landšafto nuvalymu. Iš
kryžių beliko tik toli išblaškyti
šipuliai.
— Ir vokiečiai, kaip ir
bolševikai, į Dievą nebetiki, jo
nebebijo. — tikėjimu tvirta
ūkininko žmona pakelia veidą
į dangų. — Bet ateis diena,
išmuš valanda, ir Dievas paro
dys vokiečiams, ir bolševi
kams, kad Jis yra, kad jokių
nuodėmių ir skriaudų nepa
miršta".
Suvalkiečių draugijos „Su
valkija" archyve prievarta per
keltųjų žmonių atsiminimuose
ši barbariška nacistų akcija
minima su didžiausiu pasipik
tinimu. Matydami susprogdin
tus, sudegintus ir kitaip su
n a i k i n t a kryžius, žmonės
verkė ir piktinosi vietinių pa
laižūnų veiksmais. Šios akci
jos paaiškinti landšaftų valy
mu niekaip negalima patei
sinti, nes kryžiai buvo naiki
nami ir tokie, kurie stovėjo
žmonių sodybose. Tai buvo
grubus asmeninės
piliečių
teisės pažeidimas, jų religinių
jausmų išniekinimas. Taip na
cistiniai okupantai demon
stravo savo teisės jėgą, siek
dami įbauginti
„svetimkilmius".
1940 m. pab. dar kartą Su
valkų krašto lietuvius okupa
cinės valdžios atstovai sure
gistravo. Tuo metu po Molo
tovo-Ribbentropo pakto pasi
rašymo sekusiais slaptais pa
sitarimais visa Lietuvos teri
torija mainais už buvusios Len
kijos valstybės teritoriją pate
ko į Tarybų Sąjungos įtakos
zoną. Vyko intensyvios dery
bos tarp Vokietijos ir TSRS
dėl gyventojų mainų susitari
mo pasirašymo. Gyventojų
mainai su Estija ir Latvija jau
buvo baigti. Todėl kiekvienam
Suvalkų trikampio lietuviui
buvo aiški grėsmė būti iš

Derlingoji Sūduva

paskum į šiukšlyną, — deste Zeniukas.
Juozas, važiuodamas per sodžių, pasiėmė dar tris
draugus. Kiek pavažiavę, arklį paliko Alksnytes pak
rašty, o paskum pėstute nuėjo pažiūrėti, ką ponaitis
veikia. Niekur nebuvo išvažiavę. O jeigu ir buvo, tai
jau buvo grįžę, arklys stovėjo ,jrie vartų, o viduje degė
šviesa. Čia, pasivedęs vyrus už trobos galo, Zeniukas
visiems paaiškino, ką sugalvojo. Sakė, jis j a u šnekėjęs
su mergaitės tėvu. Tėvas irgi širstas, kad toks velnias
rengiasi jam dukterį apjoti. Bet ką jis gali? Tokiam po
naičiui durų juk neparodysi. Tai jam tiesiai ir pasa
kęs: „Vyrai, darykit ką nors, kol dar laikas". Zeniukas
liepė visiem keturiem eiti į vidų. Sakyti, kad vakaroti
atėję. Kuris nors gali pasisiūlyti pančių pavyti, kitas
liuntų pasukti. Tėvas turi viską gatavą. Patarė vi
siems gražiai elgtis. Įėjus net atsiprašyti, jog nenu
jautė, kad svečių esama. Jeigu būtų žinoję, vakarojimą
būtų kitai dienai atidėję. O jis, Zeniukas, pasiliko
lauke. Koks iš jo vakarotojas. Ponaitis jį gerai pažįsta,
tai pamatęs su vyrais galaižin ką gali pagalvoti. Tada
jiems ir parodęs tokią vešlią dagilio šaką.
— Kai ponaitis eis, išlydėkite Kvieskite, kad kada
naujų šokių pamokytų. Tik išlydėję gerai apstokit, kad
per jus nepastebėtų, kaip aš slinksiu prie eržilo. Ir
būkit atsargūs, nes tas pirmiausiai spirs kaip
padūkęs. Neduokdie, kuriam kaustyta koja pataikytų.
Ir žiūrėkit, kad kuris po šlajukais nepatektumėt.

keltam iš savo gimtinės,
„...kaip palikti gimtas pasto
ges ir eiti į nežinomą vietą... J
tėvynę kiekvienas norėjo, bet
vis dar tikėjo, kad tėvyne ateis
pas juos čia, kad Suvalkų
kraštas bus pripažintas Lietu
vos dalimi" (Anna Berovvska.
„Suvalkų krašto..." p.44).
K. Škirpa Vokietijos Už
sienio reikalų
ministerijoje
aiškinosi, kodėl lietuviai bus
iškeldinami iš Suvalkų kraš
to. J. Jurkūnas nuvyko pas
Suvalkų komisarą von Amon
užtarti savo tautiečių. „Jam
komisaras šaltai paaiškino,
jog lietuvių iškeldinimas nėra
joks nesusipratimas, o vokie
čių nacionalsocialistinės politi
kos sudėtinė dalis" (B. Ma
kauskas. „Tarp dviejų...", p.25).

Danutė

Bindokienė

Ar tikrai Lietuva
nepriklausoma?

Šių
metų gale Lietuva
ruošiasi
prezidento
rinki
mams. Nors dabar rinkiminė
kampanija dar tik užuomaz
gos būklėje, bet netrukus
suintensyves. kaip atsitinka
kiekvienoje
nepriklausomoje
valstybėje, kai
ruošiamasi
rinkti svarbiausius krašto vy
riausybės vadovus. Bet ar Lie
tuva iš tikrųjų yra nepriklau
soma?
Tiesa, 1990 m. kovo 11 d.
buvo paskelbtas valstybingu
mo atstatymo aktas, viena po
(Bus daugiau)
kitos pasaulio valstybės pri
pažino Lietuvos nepriklauso
mybę, nors kai kurioms, pa
vyzdžiui JAV, tas gan ilgai
I LIETUVOS UKl
truko apsispręsti: pripažinti
DAUGIAUSIA
ar nepripažinti. Anuometinis
INVESTAVO JAV
JAV prezidentas George Bush
laukė, kaip į Lietuvos nepri
Statistikos
departamento klausomybės paskelbimą rea
duomenimis, šių metų pra guos Maskva. Tik Gorbačiovui
džioje pagrindinis investuotas ištarus „da", Vašingtonas ry
į Lietuvos ūkį buvo Jungtines žosi sakyti „yes".
Amerikos Valstijos, investavu
Tačiau šiandien ta nepri
sios 663 mln. litų. Iki tol pir klausomybe atrodo tik „po
mavusi Vokietija atsidūrė an pierine", nes Boris Jelcinas
troje vietoje, investavusi 301 žūtbūt užsispyręs išlaikyti
mln. litų.
Baltijos valstybes, o ypač Lie
Tarp didžiausių investuotojų tuvą, Maskvos įtakos sferoje.
— Švedija (275 mln. litų). Be Rusijos pritarimo Lietuva
Didžioji Britanija — (178 mln. neturi teisės siekti NATO na
litų), Luxemburgas — (110 rystės, negali uždrausti rusų
mln. litų).
karinio tranzito į Karaliau
Daugiausia investuota į did čiaus sritį ir, be abejo, dar
meninę ir mažmeninę pre d a u g kitų dalykų, kurie būtų
kybą, maisto prekių, gėrimų ir natūraliai paliekami nepri
tabako produktų gamybą, ry klausomo krašto veiklos aki
šių paslaugas.
ratyje.
Šių metų pradžioje visos tie
Kraupi nuojauta pradeda
sioginės investicijos į Lietuvos pasitvirtinti: Rusija griežtai
ūkį sudarė 2 mlrd. 287 mln. pasisako prieš Lietuvos įsto
litų.
jimą į NATO. Iš tikrųjų tiek
(Elta) griežtai, kad grasina atšaukti
savo gegužes pradžioje pasi
rašytą sutartį su NATO, kuria
taip džiaugėsi JAV preziden
tas ir Vakarų Europos val
stybės. Vien galimybė, kad
ateityje bus svarstoma NATO
naryste Baltijos kraštams, pri
pildo Kremlių įniršiu ir galbūt
siaubu... Tiesiog sunku pa
tikėti, kad trys nedidelės tau
tos, kartu neturinčios nei 10
milijonų gyventojų, atominių
ginklų ar ypatingų gamtinių
t u r t ų išteklių, galėtų būti to
kios pavojingos galingajai Ru
sijai!
Gegužės 21 d. „The Chicago Tribūne" („Russia warns
NATO not to admit 3 Baltic
statės") rašoma: „Kaip dauge
lis rusų yra įsitikinę, jeigu
Lenkija ir Lietuva taptų NA
TO narėmis, tuomet Rusijos
(!) Kaliningrado sritis, buvusi
Prūsijos dalis, atimta iš na
ciškosios Vokietijos Antrojo
pasaulinio karo pabaigoje, bū
tų nedraugiškų sąjungininkų
visiškai atskirta nuo Rusi
jos". Nors ankstesniame para

grafe pažymėta, kad „Baltijos
valstybes, Estija, Latvija ir
Lietuva buvo jėga prijungtos
prie Sovietų Sąjungos 1941 m.
ir savo nepriklausomybę atga
vo tik 1991-taisiais", vienok
drįstama pavadinti Karaliau
čių „Rusijos dalimi".
Iš to akligatvio, kuriame at
sidurtų Maskva, jeigu Baltijos
valstybes būtų priimtos į
NATO, išeitis yra labai pa
prasta: grąžinti užgrobtą Ka
raliaučiaus teritoriją jos isto
riškai teisėtam savininkui —
Lietuvai. Kokią teisę Rusija
turi pasilaikyti Sovietų Sąjun
gos globai po II pasaulinio
karo pabaigos laikinai paves
tas administruoti svetimas že
mes, kai sovietijos sistema jau
keleri metai išnykusi? Kodėl
vakariečiai, ypač JAV, skam
biais šūkiais pasisakančios už
demokratiją, tokią situaciją
toleruoja? Jeigu Karaliaučius
šiuo metu negali būti prijung
tas prie Lietuvos, tuomet gali
ma ieškoti kitų išeičių, kad
vargšei Rusijai rūpestis pa
lengvėtų.
Gegužes 27 d. NATO valsty
bių vadai ir Rusijos Boris Jelcin Paryžiuje turi pasirašyti
NATO ir Rusijos susitarimą,
pagal kurį Maskvai suteikia
mos teisės turėti balsą svar
biuosiuose NATO narių spren
dimuose. Nors sutartis dar
nepasirašyta, „Maskvos bal
sas" girdimas garsiai ir grės
mingai: Baltijos valstybėms
negali būti suteikta NATO na
rystė! Išimtis dar galėtų būti
padaryta Lenkijai, Vengrijai,
Čekų Respublikai, bet jokiu
būdu ne Lietuvai! Kitu atveju
Rusija pakeis nuomonę ir vi
sos derybos dėl jos palankumo
turės prasidėti iš naujo.
Kada pagaliau atsibus JAV
prezidentas Bill Clinton, kada
pravers akis JAV Atstovų
rūmai, kada atsikvošės Va
karų Europa ir supras, kad
rusiškoji meška nebeturi to
kių aštrių dantų, kaip sovie
tiniais laikais. Tiesa, jos mau
rojimas dar labai garsus, bet
nuolatinis virpėjimas
nuo
kiekvieno jos nasrų atvėrimo
nepatenkins apetito: bus rei
kalaujama vis didesnių nuo
laidų bei lengvatų.
Ar ir šiandien Amerikos lie
tuviai, šio krašto piliečiai,
nėra pakankamai įsitikinę
pavojaus Lietuvos laisvei sig
nalais 0 Ko dar reikėtų, kad jie
sukrustų apipilti savo atsto
vus JAV vyriausybėje ir patį
prezidentą prašymais, protes
to laiškais,
telegramomis,
skambinimais? Gal norime
palaukti, kol Vilniaus gat
vėmis vėl pradės riedėti Rusi
jos tankai?

Tai ir buvo viskas. Vyrai suėjo vakaroti. Tėvai neužsiminė. Kai siuntančio arklio keliami garsai
kvietė visus sėsti prie stalo. Užvedė kalbas apie savo išnyko, vyrai į trobą nebegrįžo, atsisveikino ir pa
gimines ir pažįstamus. Senis Bložė ėmė kalbinti po traukė į Alksnytę. Juozas dar kažin ką mergaitei į
naitį. Jis norėjo žinoti, iš kur galima gauti sėklai tų ausį pašnibždėjo ir pasivijo iš lengva nueinančius vy
miežių, kurie šiemet pono laukuose augo. Varpos to rus. Pasivijęs tuoj pastebėjo, kad zakristijono nėra.
kios, kad ir didelis šuo neapžiotų. Juozas paprašė tėvo Rūpesčio pagautas paklausė:
pakulų. Sakė, pasiklausydamas ką kiti šneka keletą
— Kur Zeniukas 0
pančių susuksiąs. Juk ir ateinančią vasarą reikės ark
Visi susižvalgė. Zeniuko nebuvo. Nebuvo niekas jo
lius pančioti. Kirkilaitis net nieko niekam nesakęs pa pastebėjęs nei prie arklio. Visų akys buvo įspirtos į
sistojo ant šalikrosnio, išsitraukė iš riekių porą pliaus ponaitį, ir ne vienas negalėjo sumesti, kada tą dagilį
kų ir ėme balanas skaldyti. Pirmą sykį patekusiam į jis galėjo arkliui pakišti. Gal dagilį tik tyčia jiems pa
tokį, tik savo kalbose paskendusį, kaimiečių būrį po rodė, o pats kokį velnią kitą sugalvojo.
naičiui ėmė darytis nejauku, ir jis, pasakęs mergaitei
— O jeigu... — staiga pasakė Blože. Visi vyrai atsi
užsuksiąs kurią kitą dieną, pakilo išeiti. Pakilo ir suko į jį. — Aš nesakau, bet jeigu arklys numušė į pat
tėvai išleisti, kad neišneštų nakties. Iš paskos ir visi vorį. Gal tebeguli 0
kiti. Kai ponaitis įsėdo į šlajukus, Juozas padavė va
Vyrai atsigrįžo atgal, o Kirkilaitis pasileido teki
deles, o Bložė, primindamas, kad kurią dieną užeis į nas. Nebuvo Zeniuko jokio ženklo.
dvarą sėklinių miežių, ir tuo tarpu kažin kas atsitiko.
— Kai suėjom į vidų. jis ką nors užtaisė ir nuėjo
Obelmušis šoko piestu, spyrė į šlajukus taip, kad gar namo. Gal jau kuris laikas prie pečiaus šildosi, — pa
sas net iš miško atsiliepė, ir padūko lėkti. Visi vos sakė tas pats Kirkilaitis, ir visi vėl pasuko atgal.
spėjo į šalis atšokti.
Nuėję rado rogutėse gulintį.
— O Jėzau, kas dabar jam? — sušuko patvory ant
— Iš kur tu čia? — beveik vienu balsu šūktelėjo
kažin ko klupdama motina.
vyrai.
— Jei būtų vasara, sakyčiau, kad bitės ar širšės
(Bus daugiau I
užpuolė, bet ir nuo tų kažin ar taip siustų.
Kažin kuris dar pasakė, kad gal žebenkštė į
paslėpsnį įsisegė, bet apie dagilį pauodegėje nė vienas
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NERINGA GYVUOJA
Trisdešimties metų
patirtis
1970 metų vasarą iš Putna
mo j Neringą buvo perkelta
tradicine mergaičių stovykla.
Šalia jos įvyko pirmoji stovyk
la lietuvių kilmės vaikams. Jų
suvažiavo dvidešimt keli, bet
didelis jų entuziazmas bei
tėvų pritarimas rodė, kad to
kio pobūdžio stovykla labai
reikalinga. Kitais metais, tė
vams prašant, suorganizuota
stovykla berniukams. Šioms
stovykloms buvo kuriamos
specialios programos, ieško
ma, kaip įdomiai ir kūrybiškai
jas pravesti. Tokiu būdu, ge
rindamas ir pačią stovyklavie
tę, Neringoje išsiyreme į pla
tesnius stovyklavimo vande
nis. Kurį laiką šios stovyklos
augo ir stiprėjo.
1975 m. pradėta ruošti sto
vyklas vyresniam j a u n i m u i —
gimnazistams ir studentams,
kuriems reikėjo kitokio sto
vyklavimo negu jaunesniems
vaikams. Buvusiems stovyklų
vadovams sukūrus šeimas,
pradėta unikali stovykla jau
noms šeimoms — jauniems
tėvams su mažamečiais vai
kais. Turėdami nemažai sto
vyklinės patirties, patys tėvai
sukūrė ir pravedė programą
vaikams.
Porą dešimtmečių šios sto
vyklos žydėjo ir buvo sėkmin
gos. Tada pajustas vėl naujas
lietuvių visuomenės bangavi
mas: stovyklautojų skaičiai
ėmė mažėti. Teko sujungti
mergaičių ir berniukų stovyk
las į vieną stovyklą prave
damą lietuvių kalba. Ang
liškai
kalbančių
vaikų
stovykla plaukė sava vaga, o
šių
stovyklų
alumnai,
norėdami palaikyti ryšį vieni
su kitais ir su Neringa,
pradėjo organizuoti susitiki
mus.
1994 m. Neringa šventė
savo veiklos dvidešimt penke
rių metų sukaktį. Metais po to
lietuviškų
šeimų
stovyklą
šventė dešimtmetį. Taigi neringoje stovyklauja j a u ketvir
ta išeivijos karta. 1994 m. su
ruošta stovykla angliškai kal
bančioms lietuvių kilmės šei
moms, kurios vertina savo lie
tuviškumą ir nori jį įnešti į
savo šeimų gyvenimą. Lietu
viškose stovyklose dalyvauja
ne vien išeivijoje gyvenančiųjų
vaikai, bet vis daugiau iš Lie
tuvos atvykusių šeimų vaikai.
Tad stovyklautojų skaičiai vėl
pašoko. 1996 m. įvyko nauja
stovykla jaunesniesiems, 6—9
m. vaikams, o tuo pačiu metu
stovyklavo 13-16 m. jaunimas,
norintis dar savaite į Neringą
sugrįžti po pikniko Putname,
kuriuo stovykla baigiama.

Kultūrinis Lietuvos kraitis
perduotas kūrybiškais užsi
ėmimais. Stengtasi stovyklau
tojams sudaryti sąlygas gyvai
išgyventi ir pamilti tai kas lie
tuviška.
Krikščioniško auklėjimo sri
tyje buvo stiprinamas jaunimo
religinis sąmoningumas, pa
dedama vaikams pasiruošti
s a k r a m e n t a m s bei ugdyti gy
vą santykį su Kristumi.
Lietuvai atgavus nepriklau
somybe, iškilo reikalas stovyk
lautojus ruošti bendravimui
su lietuviais Lietuvoje. Svarbu
giliau ir pilniaus pažint; ir
įsijausti į savo lietuviškąjį
kraitį, kuriuo dalinamės su
tais, kurie g / v e n a Lietuvoje.
Iš Lietuvos atvykusiems vai
kams, stovykla yra ne vien
maloni lietuviška užuovėja,
bet drauge proga plačiau pa
bendrauti su išeivijos lietu
viais, o ypač papildyti dažnai
apleistą religinį
auklėjimą.
Draugiškoje bendraamžių ap
linkoje,
Lietuvos
vaikams
lengviau atsiverti Dievui, gy
vai pajusti, k a s yra krikš
čionybė ir kaip ji reiškiasi gy
venime.
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ado.aujaiit Danai Grąįauskaitei, dabartio ryšia palaikymui ir Neringos dvasioa

ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicapos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-77B-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

N e r i n g o s alumnų
Neringos stovyklinė pušis
stovykla
netrukus bus trisdešimt metų
amžiaus. Per šį laikotarpį ji
Buvę Neringos stovyklauto
išaugo, kerojo, išsišakojo ir jai, arba alumnai, norintys pa
dar tebeleidžia naujus ūgius.
laikyti šiltus ryšius su drau
gais ir pačia stovyklaviete
Stovyklinis auklėjimas
kartas nuo karto susirenka
pabendrauti. 1996 m. spalio
Seserų sodyboje Putname mėn. Kolumbo savaitgalį su
mergaičių stovykla J m m a - važiavo 37 alumnai pasi
culata" žydėjo 26-erius metus. džiaugti Neringos gamta ir
Tuo laikotarpiu sukurti esmi dvasia. Gruodžio 6-8 d. per
niai stovyklinio
auklėjimo sniego pūgą vėl atvyko būrelis
principai: kaip jaunose širdyse alumnų drauge švęsti Kūčias.
ugdyti krikščionišką ir lietu 1997 metams sudarytas alum
višką sąmoningumą. Progra nų komitetas, kuriam vado
moje suderinti stovykliški, vauja Stefa Normantaitė ir
pramoginiai užsiėmimai su Erikas Narkevičius. Jie žada
auklėjamais
bei mokomais metų laikotarpyje suruošti
momentais. J stovyklas kvie tris
alumnų
savaitgalius,
čiami žymesni lietuvių rašy išleisti aplinkraštį ir Putnamo
tojai, veikėjai, dvasiškiai.
šventės metu paruošti Nerin
Neringoje išlaikyti tie patys gos būdelę su loterija.
principai, nuolat ieškant bū
dų, kaip uždegti vis besi
1997 m . stovyklos
keičiant; lietuviškos išeivijos
Neringoje
jaunimą. Koi Lietuva buvo
okupuota, vaikai supažindi
b i r ž e l i o 27 • liepos 12: sto
nami su tėvu žemės istorija, vykla lietuvių kilmės ang
jos kovomis bei kančiomis. liškai kalbantiems 7-16 m. vai-

DANUTĖ

MAYER

773-284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danute, Mayer Ji professtonaliai, sąžiningai ir '.as
meniškai patarnaus. įkainavimas
vettui.

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES ORAUOMAS.
Agentas Frar* Zapofis ir Off. Mgr Aukse
S. Kana kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS
3208 1fl W*at 95th Strest
TaL (708) 424-8854
(773)581-8654

FOR RENT
Išnuomojamas 5 kamb.

VALOME

2mJeg.buta»

KILIMUS, BALDUS
IR GRINDIS
J. B U B N Y S
773-737-51*8

Administracinis
persitvarkymas
Mergaičių stovykla J m m a culata" ilgus metus gyvavo se
serų vienuolyno globoje. Per
sikėlus į Neringą, kuri speci
fiškai pritaikyta stovyklavi
mui, natūraliai įvyko įvairūs
pasikeitimai. Neringa tapo
atskiras vienetas, skirtas spe
cifiškam tikslui. Nors stovyk
los ir toliau buvo seserų ad
ministruojamos bei vedamos,
stipriai pasiremta pasauliečių
pagalba. Tik bendradarbiavi
mo keliu buvo galima sutelkti
p a k a n k a m a i administracinių,
kūrybiškų bei vaikų globai rei
kalingų jėgų, kad būtų gali
ma sėkmingai įvairias stovyk
las pravesti.
1996 m. rugpjūčio 26 d.
įsteigta Neringos korporacija.
Korporacijos narės yra Nekal
tai Pradėtosios Marijos Sese
rys. Išrinkta devynių narių di
rektorių taryba, susidedanti iš
seserų ir pasauliečių. Tarybos
nariai kelis sykius metuose at
vyksta į P u t n a m o vienuolyną
aptarti einamuosius reikalus.
Neringos administratore pas
kirta Dana Grajauskaitė iš
Kanados, veikli ateitininkė ir
buvusi Neringos stovyklauto
ja. Jos pareiga rūpintis vasa
ros stovyklomis bei Neringos
patalpų išnuomavimu gru
pėms, norinčioms pravesti sa
vo religines, kultūrines ar
mokslines progra aas.

KMIEOK ItEALTOBS
7922 S. Putoki R4.
43«5 S. Archer Ava.

Rafcaingl vairuotojai
„vatot paildng- darbui
miesto centre.
Dėl info. kreiptis tel.
312-664-6214

Brighton Pk. apyl.
Kreiptis tel. 773-376-5686
LEMOMT, En&rcBĘ6&&
F O R S A L E FROM $122,900.00.
VVALKING DISTANCE TO IITHUANIAN CENTER. VVALGREENS,
JEVVEL. LOCATED ON 127th
STREET, 1 BLOCK EAST OF
STATE STREET. OPEN HOUSE
SUNDAYS 12-4 OR BY APPT.

TEL. 630-257-3306
Neringos stovyklautojai drauge su ilgamete stovyklų vedėja ses. M. Igne dainuoja Putnamo lietuvių Šventės
metu. Šią vasarą Neringoje vyks septynios stovyklos anglų ir lietuvių kalba.

kams;
l i e p o s 13 - 27: stovykla 1016 m. lietuviams.
l i e p o s 27 - r u g p 2: stovykla
jaunesniesiems — 6—9 m. vai
kams.
l i e p o s 27 - r u g p . 2: stovyk
la 13-16 m. jaunimui;
r u g p . 3 - 9: stovykla lietu
viškai kalbančioms šeimoms;
r u g p . 14 - 17: stovykla lie
tuvių kilmės šeimoms, ang
liškai.
Susidomėję stovyklauti
a r dirbti Neringoje?
Šių metų lietuviškai kalban
čių stovyklos greitai pildosi —
bus stovyklos pilnos energijos
ir entuziazmo! Nemažai vietų

liko angliškai kalbančioje sto
vykloje. Jei turite giminių, ku
rie nebekalba :ietuviškai, bet
yra susidomėję savo lietuviška
kilme, prašome paskleisti ži
nią apie galimybę stovyklauti
Neringoje.
Taip pat, vis ieškome kūry
bingų, atsakingų, Neringos
dvasios žmonių dirbti stovyk
lose. Jei turite patirties darbe
su vaikais, ir esate pasiruošę
visa energija ir dvasia pasida
linti savo talentais su jaunimu.
prašome kreiptis į Neringos
raštinę.
Norintys registruotis stovyklon. dirbti Neringoje ar sie
kiantys daugiau informacijos;
prašome kreiptis: Neringa, c/o
Dana Grajauskaitė, 600 Liber

ty Hwy. Putnam, CT 06260,
tel. 860-928-7008. email: neringa@neca.com
Straipsnį paruošė:
ses. O. M i k a i l a i t ė i r
Dana Grajauskaitė

• Seniausi lietuviški pini
gai — XII a. 10-17 cm ilgio,
100-110 g svorio pusapvalės
lazdelės formos sidabro lydi
niai. Tai stambūs piniginiai
vienetai, istorinėje literatūroje
vadinami grivinomis. D a r ži
nomi kaip „Lietuviški ilgieji",
monetinai lydi
r Lietuviški
niai" ir kt. Jie yra su įkirtimais
ir be jų. Įkirtimų reikšmė d a r
nėra galutinai išaiškinta.

Eš) miclkind fcdercil

BALTIA EXPRESS

Savings and Loan Association

SIUNTINIAI BE M U I T O l LIETUVA

75 metus aptarnauja lietuvius

•
•
•
•
•

Indėliai iki $100,000.00
Apdrausti Federalinės valdžios
BRIGHTON PARK

2567 WEST 69th STREET

4040 ARCHER AVENUE

BRIDGEVIEVV

SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU.
ORO CARGO PER 10-12 DIENŲ;
AMERIKIETIŠKŲ MAISTO PRODUKTŲ SIUNTINYS U2 $44.00 PER 14 DIENU;
MAROUETTE PARKO TERITORIJOJE SIUNTINIUS PAIMSIME NEMOKAMAI;
NEMOKAMAS DOKUMENTŲ NOTARIZAV1MAS;

PRISTATYKITE SIUNTINIUS JUMS PATOGIU ADRESU:

MAROUETTE PARK
(1-312) 925-7400

CO. LTD.

PBEZ VIDMANTAS RAPSYS

BALTIA EXPRESS CO. LTD.
8327 S. PULASKI RD.
CHICAGO. IL 60652

ARBA

AMBER GROUP
482 THOMAS DRIVE
BENSENVILLE, IL 60106

S K A M B I N K I T E NEMOKAMAI:
1-800-SPAPNAI
1-800-772-7624

(1-312) 254-4470

8929 S - A R L E M AVE
(7081 598-9400

ESEE

MOLD MAKING
iOMlIOSC

LENOER

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos

ZZ-J Mutual Federal Savings and Loan
Association oi Chicago

lOUAl MOUSMG
L E N D E R

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773)^47-7747
Casimir G. Oksas, President
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

J
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LearJng manuteeturer of prerision injec*kxi rrolds s seeking
the folovving quaWed, experienced individuals:
** EJ).M. OPERATOR
"ED.M.TRAJNEE
- M A N U A L Ą N C LATME OPERATOR
-MACMtaST
- LEAD MOLD MAKER
Our tooirooms are bright, clean. smoke-frea, well ventilated and A/C
v#itn modem, up to dale equipment We otfer competitive wages.
exeflent benefrt pkg , (10 pd. hoKdays, vacation, profit sharing. 401K pian,
125 med. & dsp care exp. pian. healtrt ins.. ete ) and overbme.
COMMAND OFF T' H<E
E -ENGLIŠH
" ~
LANGUAGE A MUŠT. Please
contact:
N O R T H W E S T E R N T O O L 8 DIE
3 4 4 5 W. H o w a r d S t

SkokM, Tai. 847-677-9280

m

375 R e n n s r D r i v e
Etato, Tel. 8 4 7 - 6 8 7 - 2 0 3 0
E.OTE. P R I N C I P A L S ONLY

>-
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LAIŠKAI
TAI NE BEDA
Keista: garsusis Nat'l Air &
Space Museum Washington,
DC, įamžino Dariaus ir Girėno
skridimą foto eksponatais. Bet
Darius Udrys (geg. 17 d. nu
meryje) sielvartauja, kad Da
rius ir Girėnas yra per daug
gerbiami Lietuvoj. Ir Vilniaus
aerodromas neturėtų būti pa
vadintas jų vardu, filosofuoja
Udrys, nes jie „nelaimingi"
lakūnai.
Pagal Udrio logiką, tuomet
reikėtų pakeisti ir didžiausio
pasaulyje (skridimų skaičium)
Chicago O'Hare aerodromo
vardą. Mat, šis aerodromas
pavadintas U.S. Navy lakūno
Ledr. Edward H. O'Hare var
du... Jis žuvo Ramiajame
vandenyne 1943 m. Pagal
Udrio keistą
išvadą,
tai
O'Hare irgi garbės nevertas,
nes „pralaimėjo", nepaisant,
kad U.S. Congress jam dova
nojo ir prez. Roosevelt prisegė
labai retą ir patį aukščiausią
Amerikos medalį — „Medai of
- Honor".

•••

Neskaitant neeilinės drąsos,
pasiutiško ryžto, ir stiprios
meilės Lietuvai, Darius-Girėnas savo istoriniu skrydžiu
visgi pasižymėjo pasaulio ci
vilinės aviacijos lapuose. Jie:
1. padarė antrą pasaulinį to
limų skridimų (be sustojimo)
rekordą,
nuskridę
beveik
4,400 mylių;
2. laimėjo 4-tą vietą ilgiau
siai išbuvę ore — 37 vai. 77
m?h.;

3. pirmi visame pasaulyje
oficialiai per Atlantą pervežė
oro paštą;
4. naudodami vien tik du
kompasus, atliko (po Lindbergh) tiksliausią navigacijos
M maršrutą aviacijos istorijoj; '
r
5. paprastu lėktuvu įrodė,
kad galima būtų ir su kelei
viais pradėti transatlantines
keliones, kurios prasidėjo tik
1938 m.;
6. įrodė aklo skridimo inst
rumentų būtinumą ir žymiai
. paskatino jų išradimą;
\ -7. padarė aviacijos stebuklą,
vien tik pakildami su vieno
variklio lėktuvu, pakrautu re
kordine 1,360 svarų našta.
„Chicago Tribūne" 1933 m.
rašė: „Jų žygis, nepaisant tra
gedijos, visuomet turės aukštą
' Vietą tolimų skridimų istori
joj". Tai sentimentas, kurį ta
da kartojo viso pasaulio spau
da. O jei svetimas šiandien
nežino, kas tas Darius ir Gi
rėnas — tegu Udrys nesirū
pina. Statistika neseniai pa
rodė, kad 67% amerikiečių ne
bežino, kas Charles Lindbergh
buvo!
Užuot praleidęs nemigo nak
tis emociškai pergyvendamas
Dariaus ir Girėno „kėlimą į
šventuosius", Udrys geriau
padarytų, jei truputį pasiskai
tytų pasaulio aviacijos istori
jos.
Taip, Lietuva turi tūkstantį
bėdų, bet Dariaus ir Girėno
gerbimas nėra viena iš jų.
Karolis (Charles)
Ruplėnas
Chicago, IL
KAIP DĖVĖTI
KARŪNĖLĘ
Lietuvaitės, dėvėdamos tau
tinius rūbus, savo galvas puo
šia karūnėle!
Išeivijoje lietuvaitės dau
giausia savo karūnėles užsi
deda ant pakaušio. Tai „mo
dernusis" stilius.
Lietuvoje karūnėlė užsidedama ant viršugalvio, den
giant kaktos viršų. Tai senų
laikų iškilmingasis stilius.
Klausimas: kaip karūną, ka
rūnėlę dėvėti — naujoviškai
a r senoviškai?
Senieji istorijos šaltiniai ro

• NAUJOS KNYGOS • GAUNAMOS „DRAUGE'

do, kad baltų t a u t u moterys
prūsės, latvės ir lietuvės karū
nėles dėvėdavo daugiausia ant
viršugalvio, dengiant kaktos
viršų.
Šį senąjį stilių matome kny
gose: Lietuvių Enciklopedija.
14:199, 223 ir 5:161. Encycl
Lituania, 3:297. V. Sruogie
nės „Lietuvos istorija", psl.
119, 165, 315, 383. 405. 557.
684-5, 756-7, 775-6, 809. 877
„XX a. Lietuvių dailės istori
ja", 182. A. Šapokos „Lietuvos
istorija", 277 ir 299. Maž. Liet.
Tar. E n c , 1:424-5.
Kaip kad žinome, joks kara
lius, jokia karaliene savo ka
rūnos nedėvi ant pakaušio, ne
bent Jogaila (ž. A. Šapokos
"Lietuvos istorija", 95 psl.).
Išeivijoje mūsų lietuvaitės,
saugodamos savo Šukuoseną,
karūnėlę nustūmė a n t pa
kaušio.
Senovės dailininkai, piešę
Kęstučio Birutę, nepritarė pa
k a u s i m a m stiliui (žr. VI. Vijeikio, Lietuva — mano tėvų
žemė", 45, 155, 391 ir 52, 172,
176, 223-4, 383 psl.).
Pakaušinį stilių matome En
cycl. Lit. 4:28, 29, 84, 506 bei
minėtoje VI. Vijeikio knygoje
55, 151, 153, 164-6, 172-183,
234 psl.
Būtų gerai, jei dėl karūnėlės
tinkamo dėvėjimo stiliaus at
silieptų mūsų tautinių dra
bužių žinovai. Autoritetams šį
reikalą paaiškinus, linkima,
kad mūsų tarpe esanti savo
tiška disharmonija užsibaigtų.
Eugenius Gerulis
St. Pete Beach, FL
MIELI TAUTIEČIAI
Dėkojame už paramą, kurią
paskyrėte Lietuvai ir jos
žmonėms. J ū s ų pagalba ir pa
ramai* organizuojant A.P.P.L.E vasaros k u r s u s Lietuvoje,
prisideda prie švietimo plėtros
šiuolaikinės
atsikuriančios
Lietuvos sąlygomis, o mūsų
šalies pedagogams tai puiki
paskata eiti ieškojimų ir atra
dimų keliu.
Tikimės, kad mūsų gražus
bendradarbiavimas n e n u t r ū k s
ateityje. AP.P.L.E kursų or
ganizatoriai labai nuoširdžiai
išklauso visų Lietuvos peda
gogų norų, įsigilina į porei
kius, todėl kursuose aptaria
mos temos visada yra labai
aktualios. Dėkodami J u m s už
paramą tikimės d a r n a u s ir
prasmingo mūsų bendradar
biavimo ateityje.
Zigmas Z i n k e v i č i u s
Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministras
PALIKIME RINKĖJAMS
SPRĘSTI
Širdingai sutikdamas su Po
vilo Žumbakio teiginiu, jog
nedera konstitucijos keisti dėl
vieno asmens ambicijų, drįstu
atkreipti dėmesį į kelias klai
das balandžio 25-tą dieną
išspausdintame P. Žumbakio
straipsnyje:
1) Valdas Adamkus spaudos
konferencijoje (kurioje asme
niškai dalyvavau) sakė pasi
ruošęs atsisakyti Amerikos pi
lietybės, kai tik paaiškės, ar
j a m bus leidžiama kandida
tuoti į Lietuvos prezidentus
(P. Žumbakio teigimu, Adam
kus sakė atsisakysiąs JAV pi
lietybės, jeigu bus išrinktas
prezidentu);
2) ar Valdas Adamkus yra
nuolatinis Lietuvos gyvento
jas, nustato ne P. Žumbakis,
arba kiti publicistai, o įsta
tymas. Lietuvoje yra teisi
ninkų, kurie įsitikinę, jog
Adamkus pastaruosius trejus
metus patenkino
1995-ųjų
metų gruodžio mėnesį priimto
įstatymo dėl asmenų, laikomų
nuolat gyvenančiais Lietuvoje.

SNIEČKUS 33 METAI VALDŽIOJE
Vytautas

Tininis

Sniečkus LTSR administracijos vadovu išbuvo net 33 metus.
Per tą lamą Sovietų Sąjjngoie Įvyko įvairių politinių permainų.
keitėsi jos vadovai, tačiau Sniečkus taip ir liko neišjudintas. Tuo
daug kas stebėjosi ir Lietuvoje ir už jos ribų. Tad kokios šio
politinio ilgaamžiškumo priežastys9 Atsakyti t tai
vienareikšmiškai- sunku, [rodyti, kad geresnio nėra- vienas
svarbiausių bet kurio politiko uždavinių. Sniečkus su tuo puikiai
susidorojo. Kaip jis tai padare- ir norima parodyti šioje knygoje

Vilnius, 1995
Kaina- $7.00 Su persiuntimu JAV - $ 9 . 0 0
Illinois valstijos gyv. prideda $0.79 Sa;es Tax"

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ
REPLĖSE 1940-1944
Albinas Gražiūnas

Kun. Kęstutis Ralys su savo parapijos globojamais vaikučiais N. Daugėliškėse.
sąlygas. Jeigu taip, tai jokios
konstitucijos pataisos nerei
kia, nes tuo atveju Adamkus
patenkino esamus kandidata
vimo į prezidentus reikalavi
mus. Tai ko gero turės nusta
tyti teismas, nes, tarp kitko,
pačiame minėtame įstatyme
esti neaiškumų;
3) aptardamas konstitucijos
reikšmę, P. Žumbakis klaidin
gai teigia, jog konstitucija yra
„sutartis tarp gyventojų ir
valdžios". Advokatas Žumba
kis turėtų žinoti, jog neįma
noma sudaryti sutarties su
kažkuo, ką pati sudaroma su
tartis sukuria. Konstitucija
yra sutartis tarp valstybės gy
ventojų. Taškas. Gyventojai
savo konstitucija sukuria val
džią, apibrėžia, kokius įgalio
jimus ji turės ir kaip jos galios
bus ribojamos. Valdžia nėra
viena sutarties „pusė".
Nelabai man aišku, kokiu
pagrindu P. Žumbakis rašo
tokius dalykus: „Prezidentui
Algirdui Brazauskui 'reikia
skubios pagalbos", arba 'Cent
ristai turėtų žinoti, kad jų
kandidatas (Adamkus) neturi
galimybės laimėti' ", kai nau
jausios rinkėjų nuomonės apk
lausos rodo kaip tik priešin
gai, jog Adamkus (26% t ir Bra
zauskas (24%; žymiai palan
kiau vertinami už Vytautą
Landsbergį (13%).
Jeigu Adamkus susilaukia
tokios paramos, ar kartais ne
reiktų palikti Lietuvos rinkė
jams spręsti, ar jį išsirinkti
prezidentu? J u k panašiai ne
dera riboti rinkėjų pasirinki
mo vien del to, kad kai kurie
mūsų akivaizdžiai nenori, kad
tam tikras asmuo taptų Lietu
vos prezidentu.
Darius Udrys
Praha
AČIŪ „SAULUTEI"
„Saulutė" yra organizacija
šelpti Lietuvos vaikams, esan
tiems našlaitynuose ir daugia
vaikėms šeimoms. Ją suorga
nizavo Indrė Tijūnėlienė ir la
bai sėkmingai vadovauja. No
rėdama gauti daugiau lėšų
šalpai, rengia įvairius meni
nius renginius. Šį sykį pasik
vietė iš Lietuvos muzikos
mokytoją, vaikų choro vadovę,
solistę Laimą Lapkauskaitę ir
šio choro jauną, labai talen
tingą
dainininkę
Neringą
Nekrašiūtę. Šioms dviems dai
nininkėms taip pat talkino ir
Jaunimo centro lituanistines
mokyklos choro mokytoja ir
vedėja Dalia Gedvilienė su
choristais.
Reikia tarti nuoširdžiausią
ačiū „Saulutei" už gražų kon
certą, nes Jaunimo centras se
niai i bematė tiek daug jaunų
veidų. Centro patalpose ir
lauke skambėjo jauni balsai,
primeną laikus, kada tokius
krykštavimus
girdėdavome
kas šeštadienį ir sekmadienį.
Didžiosios sales ir balkono
vietos buvo užpildytos muzi
kos mėgėjais, nors tą dieną
buvo ir daugiau renginių. Su

nusivylimu reikia pabrėžti, daug j a u n ų šeimų, neseniai
kad nematėme koncerte aukš atvažiavusių iš Lietuvos. Jų
tųjų visuomenės veikėjų.
vaikai yra įsijungę į Dalios
J koncertą atsilankė senato Gedvilienės vadovaujamą vai
rius R. Durbin ir pagyrė „Sau kų chorą. Reikia tikėtis, kad
lutės" darbus, nes jis pats, naujieji
imigrantai
pamils
būdamas Lietuvoje, aplankė Jaunimo centrą ir pradės daž
porą našlaitynų ir matė kaip nai lankytis, nes jie yra mielai
vaikučiams dalinamos dova laukiami.
nos, atsiųstos iš Amerikos ge
Antanas Paužuolis
radarių.
Chicago, IL
Koncerte
teko
pastebėti

A.tA.
ANTANAS RAGAUSKAS
Gyveno Cicero, IL
Mirė 1997 m. gegužes 22 d., 3 vai. ryto, sulaukęs 80
metų.
Gimė Lietuvoje. Kauno apskrityje. Pakuonyse. Amerikoje
išgyveno 38 m.
Nuliūdę liko: žmona Marcelia, duktė Jūrate, žentas
Mečys, sesuo Onutė Lietuvoje, svainė Barbara ir daug
sūnėnų bei dukterėčių Lietuvoje.
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai.
Velionis pašarvotas gegužės 23 d., penktadienį nuo 2 iki
9 v.v. Vance laidojimo namuose, 1424 S. 50 Ave., Cicero, IL.
Sv. Mišios už velionį bus atnašaujamos Šv. Antano bažnyčioje
penktadienį, 5 vai. p.p. Velionis bus atlydėtas į bažnyčią, po
Mišių grąžintas į laidojimo namus.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužes 24 d. Iš laidojimo
namų 10 vai. ryto bus nulydėtas ir palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: žmona, duktė, sesuo ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Vance Funeral Home. Tel. 708-6325245.

Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas šioje knygoje nušviečia
1940-1942 metų sovietinę ir 1941-1944 m. vokiečių okupaciją.
Knygoje aptarti analitiška; ir objektyviai Sovietų Sąjungos
padaryti nusikaltimai per vienerius okupacijos metus Lietuvoje.
Redagavo mokslinis red. habil. dr. Kazys t r i n g i s .
Išleido ..Tėvynes sargas". Vilnius 1996 m. (398 ps!.)
Kaina s u persiuntimu JAV - $15.00
Illinois valstijos gyv. prideda SI .05 "Saies Tax"

ŽEMAITE AMERIKOJE
Dalia Noreikaite Kučėniene. PhD.
Julijos Žemaites-Žymantienes lankymasis š i a p u s Atlanto,
1916-1921 metais, jos darbai, kūryba, veikla pristatoma, re
miantis to laikotarpio periodika, dar neatspausdintais laiškais ir
grožines literatūros palikimu Amerikoje. Žvelgiama į Žemaitę
kaip į pirmąją lietuvių rašytoją, klasikę, pergyvenusia egzodą
Amerikoje ir šio šimtmečio pradžioje pirmąją aprašiusią ateivių
praradimą: tėvynės i'gesį, kalbos dezintegraciją, bei imigrantų
nepritapimą naujame krašte, pirmąją lietuvę f e m i n i s t ę
Amerikoje, pavojingą politikę ir naujų viešnių prozoje autore.
Kaina - $17.00 Su persiuntimu - $ 2 0 . 0 0
Illinois valstijos gyv. prideda S1.75 "Sales Tax"

Jūratė Vyliūtė
VLADAS BALTRŲŽĄITIS
OPEROS SOLISTAS "
Monografija. Vilnius:
"Scena", 1996. - 448 psl.
Knygoje aprašomas Vilniaus
operos teatro solisto Vlado
Baltrušaičio, pasitraukusio į
Vakarus dramatiškas kūrybos
ir gvvenimo kelias, remiantis
solisto dienoraščiais, laisTčais,
artimųjų ir kolegų atsiminimais
bei to meto spauda.
Gaunama DRAUGE.
Kaina -15.00 dol
Su persiuntimu -19.00 dol.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
„Motina, man žemė tavo vardą mena,
Vyturėliai čiulba jį gražiai kasryt*
Aidas man krūtinėn tartum laimė teka.
Ir per širdį eina kaip rasa skaidri".
Bernardas Brazdžionis

AtA.
JUZĖ BRAZDŽIONIENĖ
ANDRESHUNAITĖ
Jau suėjo 10 metų, kai mūsų mylima ir neužmirštama
Mamytė apleido šio pasaulio vargus. Nors žentas ir anūkai
gyvos nepažino, bet Tave lanko ir pažįsta žodžiu. Visi ti
kimės. <ad susitikai su mylimu Teveliu ir Seneliu Baliu ir
kartu leidžiate amžiną gyvenimą Dievo akivaizdoje.
Jos netekome 1987 m. gegužes 23 d. Palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. Maloniai prašome draugus ir
pažįstamus prisiminti a.a. Juzę savo maldose.
Liūdinti d u k r a Kazytė su šeima.
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TĖVO VASARA

•

Antanina Garmute
Autore gyvu ir sklandžiu pasakojime stiliumi atskleidžia
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių keliu" gyvenimus
tų žmonių, kūne išejc ginti s a v o mylimą kraštą. Antroje dalyje
,,Už gimtines slenksčio" partizanų grupes ..Žilas" apsilankymo
ispūdžiai JAV ;r Kanadoje. Kiti aprašymai vaizduoja skaudų
Karaliaučiaus srities likimą. Garmute tiksliai pristato ir
atskleidžia dabarties ^arčią Lietuvos gyvenimo tiesą, pasakoja
apie jos pačies išgyvenimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius
genocido vykdytojus, kurie priešui yra pardavę garbę ir sąžinę.
Autore tiki ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tautą ;š
komunistines dykynės.
Kaunas ..Aušra", 1996 m. (288 psl.)
Kaina s u persiuntimu JAV - $12.25
Illinois valstijos gyv. prideda S0.88 "Sales Tax"

ANTANAS PAULAVIČIUS
Partizanų dainininkų vckalmo vieneto
. Gmų aidas" meno vadovas

„Kai rašau Tau laišką i Anapus,
Aš nepaminėti negaliu,
Kad gražiausiąjį gyvenimo etapą
Mes praleidome čia žemėje kartu'.
V. Mačernis

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
GVIDAS VALANTINAS
Praėjo skaudūs ir liūdni metai be mylimo Vyro. kuris vi
sada liks mano mintyse ir maldose.
Šv. Mišios bus atnašaujamos gegužes 25 d.. 10 vai. ryto
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Visi artimieji prašomi ta diena prisi
mint a.a. Gvidą savo maldose.
Liūdinti žmona Genė

DIEVAS VAIKŠTO
•

Mūsų laikų legenda
•

viejų dahų romane legendoje papasakota
skaudi ir tragiška Vidmanto Vmgno gyveni
mo istorija, kurios dar nežino visa mūsų
lietuvių irteratūra partizanų vado sūnus.
auklėjamas komunistiškai, nesuvokta tikro
sios kovos pneš okupacija prasmes ir
tampa KGB agentu Spalvingai ir Įtaigiai
tapomi ir kiti herojai tėvo sesuo Izabele- Vėjo dukra, mylima
mergina Ni|Oie- Rože paslaptingoji, kagėbistas Vladas MešKorusJuodoji dvasia Pomanas neleis pamiršti netolimos mūsų istorijos,
žadins mus iš užmaršties
Kaunas: Lietuvių Katalikų Moksle akademijos leidykla
..XXI amžius". 1996 m. (211 p s l )
Kaina $10.00
Kama su persiuntimu JAV - $12
Illinois valstijos gyv prideda S0 88 "Sales Tax"

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. gegužės men. 23 d.

IR APYLINKĖSE
ALTo c e n t r o
valdybos
pirm. dr. J o n o R a č k a u s k o
ir Lituanistikos tyrimų bei
studijų centro pastangų dėka.
trečiadienį, gegužes 21 d.,
Jaunimo
centre
esančioje
Čiurlionio galerijoje įvyko ne
eilinės iškilmės, kurių metu
atsisveikinta su į Kanadą iš
vykstančiu Lietuvos Respubli
kos Vašingtone
ambasado
rium dr. Alfonsu Eidintu ir
įteiktas Gedimino 3-čiojo laip
snio ordinas bei medalis Teo
dorui Blinstrubui.
Pobūvis
pasižymėjo kalbų stoka ir ele
gantiškumu. Kalbėjo dr. Rač
kauskas, pristatydamas dr.
Eidintą. Daug šiltų žodžių už
sienio lietuviams pasakė am
basadorius, pabrėždamas, kad
per trejus su puse metų jis
daug čia išmoko. Su savo tiesiogiu viršininku JAV atsis
veikino Lietuvos gen. garbes
konsulas Čikagoje Vaclovas
Kleiza, po ordino įteikimo kal
bėjo T. Blinstrubas ir jį sveiki
no Amerikos Lietuvių tautines
sąjungos vicepirm. Petras Buchas. Lietuvių šaulių vadas
Amerikoje Mykolas Abarius
įteikė dr. Eidintui įrėmuotą
padėkos raštą. Keli tuzinai
kviestinių svečių turėjo progos
pabendrauti ir pasivaišinti.
Linda V e l e c k y t ė , profesio
nali smuikininkė, atliks dalį
programos Baisiojo birželio
įvykių paminėjime birželio 8
d., 3 vai. p.p., J a u n i m o centre.
Rengia Lietuvos Partizanų
globos komitetas.
„Linų šventė" — tai „Spin
dulio" tautinių šokių grupės
koncertas, kuris vyks Slovėnų
centre, Lemonte. Atvykę pa
matysime įdomią programą,
šoks dideli ir maži, seni ir jau
ni. Spinduliečiai sako visiems
iki pasimatymo
šeštadienį,
gegužes 31 d„ 6:30 vai. vak.
Dar t u r i m e p r o g ą daly
vauti JAV LB XV tarybos
balsavimuose, kurie dauge
lyje apylinkių vyks šį savait
galį. Atlikime savo lietuviš
kąją pareigą — balsuokime!

G e g u ž ė s 26 d., pirma
dienį, yra Memorial Day,
JAV valstybinė šventė, del
to ..Draugo" redakcija, admi
nistracija ir spaustuve bus už
daryta, o antradienio dienraš
tis neišeis. „Draugas" bus iš
leidžiamas trečiadienį, gegu
žes 28 d. Linkime visiems sau
gaus ir malonaus ilgojo savait
galio.
Marijos N e k a l t o Prasi
dėjimo parapijos lietuviai
rengia pietus parapijos išlai
doms sumažinti. Praėjusią
žiemą ypač pabrango apšil
dymas, todėl susidarė nema
žos sąskaitos ir parapijiečiai
ruošia skanius
pietus šį
sekmadienį, gegužės 25 d..
tarp 9 vai. r. ir 1 vai. p.p., pa
rapijos salėje, 44 ir S. California Ave kampas). Tuo pačiu
laiku salėje vyks ir balsavi
mas už JAV LB XV tarybos
kandidatus. Visi lietuviai ragi
nami šiuose rinkimuose daly
vauti. Iki gegužės 25 d. galima
balsuoti ir paštu. Balsavimo
kortelės gaunamos, kreipian
tis į Brighton Park LB apy
linkės rinkimų būstinės pirm.
Joną Spurgį tel. 773-847-5027.
P a s i k v i e s k i m e savo tė
v u s ir t ė v u k u s (būtų gerai
ir uošvių neišskirti...) į Tėvo
dienos pietus. Gražiais padė
kos bei meilės žodžiais prisi
minsime, kiek daug jie svar
būs mūsų gyvenime. Nors tą
vieną dieną išskirtiniu būdu
padėkokime jiems už visus
rūpesčius. Tėvo dienos pietūs
Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje, Lemonte, bus
birželio 22 d., tuoj po Mišių
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijoje. Stalus arba vietas
galima užsisakyti pas Aldoną
708-448-7436 arba Vilę 630985-7216. Pietus ruošia jau
gerai žinomos PLC renginių
komiteto šeimininkės.

Visuomenininko ir kultū
ros darbuotojo Juozo Krei
v ė n o 85 metų gimimo ir 10
metų mirties sukakčių pami
nėjimo akademija jau šian
Tragiškojo b i r ž e l i o įvy dien, penktadienį, gegužės 23
kių p a m i n ė j i m a s ruošiamas d., 7 vai. vak., Jaunimo cen
sekmadienį, birželio 8 d., 3 tro kavinėje (ne 7:30 vai. vak.,
vai. p.p., J a u n i m o centre. kaip buvo skelbiama anks
Kalbės partizanų kovų dalyvis čiau). Programa bus įvairi, ne
Jonas Čeponis. Meninę pro nuobodi. Bus ir kuklios vaišes.
gramos dalį atliks sol. Prau- Visi kviečiami.
rime Ragienė. Nuoširdžiai visi
kviečiami minėjime dalyvauti
Ar turite bėdų su „Drau
ir pagerbti partizaną svečią iš go" pristatymu? Malonėkite
Lietuvos. Išlikusiems gyviems atkreipti dėmesį į šią at
partizanams a u k a s galima karpėlę, užpildykite ir atsiųs
siųsti Lietuvos Partizanų glo kite administratoriui. Tai ge
bos fondui (LPG Fund), 2711 riausias argumentas, kai rei
W. 71st Str.. Chicago. IL kia kreiptis į pašto įstaigas ir
60629.
reikalauti pagerinimų.
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My mailing label

To
;
Orculation marager
DRAUGAS
4545 W 63rd St
Chicago. IL 60629

,

ĮDOMUS ALIAS SUSIRINKIMAS
Š.m. balandžio 18 d. Balzeko
Lietuvių kultūros muziejuje
įvyko pirmas šiais metais
Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS 1
Čikagos skyriaus narių susi
rinkimas. Valdybos pirminin
kas Teodoras Rudaitis pris
tatė naujosios valdybos na
rius, papasakojo apie atliktus
darbus, planuojamus rengi
nius. Jų buvo pasiūlyta įvai
rių, tad kiekvienas galėjo pasi
rinkti, kuriuose jis norėtų da
lyvauti. Daugiausia buvo no
rinčių aplankyti atominę jė
gainę, apžiūrėti Čikagos archi
tektūrines įžymybes ir daly
vauti gegužinėje. Apie rengi
nių laiką bus pranešta.

gali būti deportuotas arba pa
reikalauta kito krašto jį at
siimti. Lietuvoje įtariamam

karo nusikaltimais keliama

kriminaline byla ir, įrodžius
kaltę, jis gali būt: nuteistas
nuo 5 iki 15 metų laisves
atėmimu ar net pasmerktas
mirti. Gintis tokiose bylose,
ypač Amerikoje, yra labai sua
ku. Tam reikalingos milži
niškos lėšos. Gerai, jeigu tau
tinė visuomenė neabejinga to
kioms byloms ir aktyviai daly
vauja bylos svarstyme. Betgi
sudaro fondus gynybai. Taip
buvo teisiant estu-, latvius ar
ukrainiečius. Deja. to negali
ma pasakyti apie iietuvių vi
suomenę. Advokatai P. ŽumSpinduliečiai „joja" pas mylimąsias... Šokis „Džigunas" .choreografija J. Lingio) „Spindulio šokėjai ruošia kon
bakiui dažnai tenka dalyvauti certą, pavadintą „Linų šventė", šeštadienį, gegužės 31 d., 6:30 vai. vak. Slovėnų kultūros centre, Lemonte.
teisiamų lietuvių bylose, ku
Nuotr. Zigmo Degučio
rios nesusilaukia r.ei spaudos,
1994 m. rugpjūčio mėnesį
nei lietuvių visuomenes dė pirmininkas bei Medininkų pi tas apsauginis griovys ir paslies
atstatymo
valdybos
vice
tatytas
per
jį
tiltas.
Medininkų
pilies kieme stomesio. Jo nuomone, tai neat
Medininkų pilies atstatymo vyklavo apie 30 skautų. Ameleistinas abejingumas, nes tos pirmininkas arch. Albertas
bylos yra apie Lietuvos isto Kerelis. Valdyba įkurta 1991 tikslas nėra tik pilies restau- rikos j a u n i m a s turėjo progos
riją ir jos iškraipomus. J u k iš m. (pirmininkas — Leonas ravimas ir apsaugojimas nuo ne tik dalyvauti pilies atstatyiždininkas — tolesnio irimo. Vienas svarbes- mo darbuose, bet ir susi
beveik 400 vadinamųjų karo Maskaliūnas,
Liudas
Šlenys).
ALIAS valdy mų uždavinių yra bokšto- pažinti su Lietuvos praeitimi
nusikaltėlių tyrinta, apie 200
bai
patikėjo
rūpintis
šios Lie donžono patalpų ir kiemo bei dabartiniu gyvenimu,
tenka lietuviams.
tuvos istorijoje svarbios pilies erdvės panaudojimas kultuSvarbi projekto dalis — LieAmerikoje, svarstant karo atstatymu bei lėšų kaupimu. nniams poreikiams. Kiemo vi- tuvos
istorijos
atkūrimas
nusikaltėlių deportacijos by
daus išplanavimu, pritaikant skaidrėse. Istorija bus pateiklas, galima liudyt:, remiantis
jį koncertams, vaidinimams ir ta patrauklia menine forma
Adv. Povilas Žumbakis kalba ALI kitų asmenų, nesančių teisme,
įvairiems sambūriams, rūpi audio-vizualiniu būdu. Vaiz
ar net neapklausmėtų gyny
AS susirinkime balandžio 18 d.
nasi Lietuvos architektų są dai bus palydimi diktoriaus
Pagrindinio pranešėjo advo bos (hearsay), parodymais.
junga.
skaitomu tekstu bei pritaikyta
kato Povilo Žumbakio supa Kai kurie valdžios liudininkai
Nemažiau svarbi yra ir at muzika. Istorija apims svar
žindinti nereikėjo. Jo pasisa dažnai tendencingai iškraipo
statymo proceso visuomeninė biausius Lietuvos įvykius, nuo
kymus įvairiomis
temomis istorinius duomenis, remiasi
reikšmė. Medininkų pilį išgar jos vardo paminėjimo istori
dažnai galima išgirsti per iki galo nepatikrintais faktais.
sino ne tik jos praeities, bet ir niuose šaltiniuose, iki Lietu
Amerikos lietuvių radijo va Pavyzdžiui. valdž:os istorikai
nesenų metų tragiški įvykiai: vos nepriklausomybės atkū
landėles arba
pasiskaityti yra liudiję, kad naciai Kaune
netoli pilies 1991 m. liepos 13 rimo, vėliavos iškėlimo Gedi
spaudoje. Šį kartą P. Žum įsteigė getą gelbėt; žydus nuo
d. buvo žvėriškai nužudyti 7 mino kalne ir Lietuvos Respu
bakis kalbėjo apie genocido lietuvių! Reikia kelti ir nag
jauni muitinės
pareigūnai. blikos priėmimo į Jungtines
bylas Amerikoje ir Lietuvoje. rinėti aktualius Lietuvos isto
Tad pilies atstatymas būtų T a u t a s . Istorija skirta ne tik
Amerikoje karo nusikaltėliui rijos klausimus Mokslo ir kul
kartu ir pagerbimas žuvu atvykstantiems užsienio di
nėra
keliama
kriminalinė tūros simpoziumuose, rengti
siems Medininkų
pasienio plomatams
susipažinti
su
byla. kaip daroma Lietuvoje, o tais klausimais konferencijas.
poste. Atstatymo procese daly svarbiausiais Lietuvos istori
tik civilinė. Jeigu nustatoma, Gaila, kad mūsų mokslinin ALIAS Čikagos skyriaus pirm. Teo vauja ne tik užsienio lietu jos periodais, bet ir skatinti
kad pilietis. įvažiuodamas į kai, ypač istoriką: ir politolo doras Rudaitis.
viai, bet ir vietiniai gyventojai j a u n i m o susidomėjimą garbin
Ameriką, nuslėpė savo nusi gai, mažai domis: karo metų
„tuteišai"', o tai neabejotinai ga Lietuvos praeitimi. Ji bus
kalstamą praeitį ir tuo pažei istorija, ypač kai šis istorijos Įkurtas Medininkų pilies at prisideda prie lietuviškumo rodoma ir Medininkų pilyje
dė imigracijos įstatymus, iš jo periodas susiduria su moty statymo fondas 'M.PA. Fund). ugdymo ir stiprinimo apylin įvairių renginių proga.
gali būti atimta pilietybė, jis vuotais, tendencingais aiški Fondo pinigai negali būti nau kėje.
Po tikrai įdomių ir aktualių
nimais. Mums turi rūpėti tei dojami jokiems kitiems tiks
pranešimų
visi buvo pakviesti
singumas ir objektyvūs istori lams, o tik pilies pagrindinio
Visuomeniškos mirusių
pasivaišinti
ir tęsti diskusijas
niai faktai. Deja, teisingumo bokšto (donžono) atstatymui,
jų pagerbimo i š k i l m ė s prie
betarpiškesnėje
aplinkoje. Da
nei tikros istorijos negalima apmokant už jau atliktus dar
Steigėjų paminklo Šv. Ka
lyviai
galėjo
kartu
su akordeo
tikėtis iš teismų, kur vyrauja bus.
zimiero lietuvių k a p i n ė s e
niste
Stase
Jagminiene
sma
„laimėti bet kokia kaina" pro
Statybos darbus vykdo vals
vyks Memorial d i e n ą — pir
giai padainuoti lietuviškų dai
kuratūros nuotaika.
tybinė įmone
„Paminklai".
madienį, gegužės 26 dieną,
nų.
Darbai,
ypač
pradžioje,
nėjo
tuoj po Mišių kapinėse. Iškil
Ne tik holokausto aukos
Norintieji savo auka pri
mes praveda Bendruomenės šaukiasi teisingumo. Negali sparčiai. Statybai naudojama
sidėti prie Medininkų pilies
pasauliečių komitetas ir Kapų ma palikti nenubaustų tiek technika mažai skiriasi nuo
atstatymo, siųskite šiuo adre
sklypų savininkų
draugija, lietuvių, tiek ir kitų tautų tos, kuri buvo naudota pilies
su: Standard Federal Bank,
garbės sargyboje dalyvaujant genocido bei kitokių karo nusi statymo metu. Kiekvienas ak
c/o
M.P.A.
Fund,
Acct.
šauliams ir ramovėnams. Šių kaltimų vykdytojų. Kol kas muo turi būti parenkamas ir
#101369692, 4129 South Ar
kapinių steigėjai, šiose ka šioje srityje labai mžai pada aptašomas, pritaikant prie
cher Avenue, Chicago, Illinois
pinėse palaidotieji ir visi mū ryta. Tai visų nukentėjusiu j a m skirtos vietos. Didesnius
60632-9985.
PLIAS
pirm.
ir
Medininkų
pilies
at
sų tautos mirusieji bus prisi tautų reikalas.
akmenis tenka skaldyti. Kai
statymo valdybos vicepirm. arch.
Aurelija D o b r o v o l s k i e n ė
minti maldomis, pravedamo
Adv. P. Žumbakis savo pra jau akmuo gerai tinka, ak Albertas Kerelis.
mis Šv. Kazimiero liet. kapini- nešimu sukaustė susirinku menį vėl reikia iškelti, toje
nių direktoriaus kun. Jono siųjų dėmesį ir stebino gausio vietoje paskleisti skiedinį ir
x D ė m e s i o , lietuviai! Nau
Kuzinsko. visuomenes atstovo mis bei giliomis žiniomis apie tada jau galutinai jį įtvirtinti.
j a s JAV imigracijos vizų tik
Algio Regio žodžiu, puošnaus genocido bylas ir jų sprendimo Šiuo metu pasiektas antras
prasidės b a l a n d ž i o
x Baltia E x p r e s s praneša, rinimas
vainiko padėjimu ir visų daly problemas. Pranešėjas būtinai aukštas, kur prasideda tuš
m
ė
n
.
Pasibaigusias
vizas ga
kad vasaros metu siuntinių
vaujančių bendra giesme. Visi turėtų pasidalinti jomis su čiavidures sienos ir daugiau
liu
pratęsti.
Žmonės
iš kitų
Lemonto lietuvių centre n e kviečiami dalyvauti.
platesne visuomene.
plytinio mūro. Darbai įgavo priiminės. Lemonto ir Mar- valstijų gali pasiųsti man duo
Amerikos Lietuvių inžinie spartą ir už dvejų metų tiki quette Parko apylinkių gyven menis paštu. Ed Š u m a n a s ,
rių
ir architektų sąjunga, kar masi juos užbaigti. Dėl stipru tojų siuntinius paimsime iš 5701 L i n d e n , La Grange, IL
„Draugas" yra nuošir
tu
su
kitomis organizacijomis, mo daromi gelžbetoniniai per namų n e m o k a m a i . Artimiau 60525, tel. 1-708-246-8241.
džiai dėkingas Šv. Kazimie
(sk)
dalyvauja
Medininkų pilies at dengimai. Norint atkurti bu sia siunta laivu g e g u ž ė s 27
ro Lietuvių kapinių sklypu
statymo
projekte.
Apie
atsta
vusių
lubų
autentišką
vaizdą,
d. Daugiau sužinosite pas
savininkų draugijai, atsiun
x Akcijų, b o n ų bei k i t ų
kambinę nemokamu tel. 1tusiai gražią auką dienraščio tymo darbų eiga, pailiustruo tvirtinamos medinės sijos.
v
e
r t y b i ų pirkime ir parda
leidybai paremti per Bendruo damas skaidrėmis, papasakojo
Lietuvos inžinierių sąjungos 800-SPARNAI arba 1-800- v i m e jums nuoširdžiai patar
menės pasauliečių komiteto Pasaulio lietuvių inžinierių ir jėgomis bus atkurtas pagrindi 772-7624.
n a u s , duodami komiso nuo
architektų sąjungos 'PLIAS) nių vartų įvažiavimas: iškaspirmininką Algį Regį.
(sk) laidą, Albinas Kurkulis, tel.

SKELBIMAI

x T a u r a g ė s l i e t u v i ų klu
bo gegužinė įvyks b i r ž e l i o 1
d., s e k m a d i e n į
12
vai.
Šaulių namuose, 2417 W. 43
St.
(sk)

Delivery of my dai!y newspaper the DRAUGAS ^as been very
irregular I have keo? track of deiįvery dates as shown beiow 1 hope
this will heip you fmd the reason 'or the Door de'ivery.
Date of Issue

Date Received

Date of Issue

, May 28. 1997

June 4. 1997

May 29. 1997

June 5, 1997

May 30. 1997

June 6, 1997

May 3 1 , 1997

June 7, 1997

1

Date Received

I
I June 3. 1997
I
I
I
I
L

June10. 1997
Sincerety yours.

Lietuviai seneliai Globos namuose ..Bridgeview Health Care Center" su talkininkėmis, suruošusiomis jiems
velykinį stalą
N'uotr A. Tuskenienės
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x TRANSPAK
praneša:
„Statistikos
departamentas
nustatė, kad daugiausia pi
nigų iietuvis išleidžia maistui
— net 52.9 proc., 11.1 proc.
visų vartojimo išlaidų tenka
būstui, kurui ir energijai, 10
proc. — skirta drabužiams ir
avalynei
įsigyti".
Pinigai,
siuntiniai ir k o m e r c i n ė s
siuntos į Lietuvą. Maisto siun
tiniai TRANSPAK, 4545 W.
63 St.. C h i c a g o , IL 60629,
tel. 773-838-1050.
(sk)

312-360-5530 arba jo sūnus
A n d r i u s Kurkulis, tel. 312360-5531, dirbą su O p p e n h e i m e r & Co., Inc. Chicagoje. Iš kitur skambinkite vel
tui: tel. 1-800-621-2103.
(sk)
x A m e r i k o s L i e t u v i ų radi
j a s , vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
p e r WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(sk)
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