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P r i i m t a s nekilnojamojo turto
grąžinimo savininkams
įstatymas
V i l n i u s , birželio 5 d. (BNS) naujasis įstatymas y r a geres
— Kairiajai Seimo opozicijai nis už daug kartų taisytą ir
prieštaraujant,
ketvirtadienį Konstituciniame teisme svar
p a r l a m e n t a s priėmė įvairiai stytą ankstesnįjį
įstatymą.
visuomenėje vertinamą Pilie Tačiau ir naujasis įstatymas
čių nuosavybės teisių į išlikusį turi trūkumų, sakė R. Ozolas.
nekilnojamąjį t u r t ą a t s t a t y m o J i s žadėjo, kad dėl esamų
įstatymą.
j a m e konstitucinių teisių pa
Dalis į s t a t y m ą kritikavusių žeidimų Centro sąjungos frak
Seimo n a r i ų pareiškė, kad jie cija paruoš kreipimąsi į Kon
arba r a g i n s prezidentą įsta stitucinį teismą. Tą patį žada
tymo n e p a s i r a š y t i , a r b a kreip padaryti socialdemokratai ir
sis į Konstitucinį teismą dėl jo LDDP.
galimo n e a t i t i k i m o Konstituci
Socialdemokratų
frakcijos
jos n o r m o m s .
seniūnas Aloyzas Sakalas tei
Į s t a t y m a s p r i i m t a s vardiniu gė, kad įstatymui įsigaliojus,
balsavimu, to pareikalavus neaiškioje padėtyje atsidurs
p a g r i n d i n i a m s oponentams — tiek grąžintinų namų savinin
socialdemokratų
ir
LDDP kai, tiek nuomininkai. Abi šios
frakcijų vadovams Aloyzui Sa grupės žmonių bus priverstos
kalui ir Česlovui J u r š ė n u i .
laukti, ko! valstybė nuominin
70 Seimo narių balsavo už k a m s pastatys butus. „Žinant
įstatymą, k u r i s , jeigu jį pasi mūsų biudžeto galimybes, ši
rašys p r e z i d e n t a s
Algirdas diena ir nuomininkams, ir
B r a z a u s k a s , pakeis, sausio savininkams ateis gana ne
mėnesį konservatorių daugu greitai", sakė A. Sakalas.
mos sustabdytą, nuo 1991 m.
J i s kaltino Seimo daugumą
galiojusį analogišką įstatymą.
žmonių
kiršinimu.
„Jeigu
28 Seimo nariai balsavo
j u m s reikia priešpriešos —jūs
prieš jo priėmimą ir 14 parla
mentarų
susilaikė.
Krikš priimat labai gerą įstatymą.
supriešinsit
Lietuvos
čionis d e m o k r a t a s Algirdas J ū s
žmones",
teigė
socialdemo
P a t a c k a s ir jaunalietuvis Sta
sys Buškevičius balsavime da kratų vadovas.
LDDP vadovas
Česlovas
lyvavo, tačiau nebalsavo.
į s t a t y m ą r ė m ė valdančiosios J u r š ė n a s taip pat pavadino šį
koalicijos frakcijos — konser įstatymą „vienu pavojingiau
vatoriai ir krikščionys demo siu ir žalingiausiu", kuriam
kratai, pabrėžę būtinybę a t  įsigaliojus žmonės Lietuvoje
statyti s a v i n i n k ų teises į n e  „bus skirstomi į pirmarūšius
ir antrarūšius".
teisėtai a t i m t ą nuosavybę.
Centro sąjungos vadovas ir
J i s žadėjo, kad LDDP ragins
Seimo vicepirmininkas Romu prezidentą Algirdą Brazauską
aldas Ozolas sakė, kad jo va grąžinti įstatymą Seimui pa
dovaujamos partijos nuomone, kartotinai svarstyti.

Pasaulio

V i l n i u s , birželio 5 d. 'BNS)
— Lietuvos vyriausybė neketi
na rengti p r a b a n g a u s Val
stybės dienos minėjimo, kurio
svarbiausiu renginiu kultūros
m i n i s t r a s Saulius
Šaltenis
buvo n u m a t ę s priėmimą a n t
Stalo kalno Kalnų parke. Šis
priėmimas būtų kainavęs apie
100,000 litų.
Tradiciškai liepos 5-osios —
Valstybės dienos — proga pri
ėmimą rengia prezidentas Al
girdas B r a z a u s k a s , ir prezi
d e n t ū r o s darbuotojai buvo pa
reiškę nusistebėjimą planuotu
vyriausybės renginiu.
N e p r i t a r i m ą šiam renginiui
pareiškė ir kultūros vicemi
nistras F a u s t a s Latėnas, k u 
ris a n t r a d i e n į , drauge su vice
ministru A r ū n u Bėkšta ir
ministerijos sekretore Diana
P a k n y t e , įteikė savo atsistaty
dinimo p a r e i š k i m u s .
Kultūros ministro
veiksmai nenuspėjami,
sako ministerijos s e k r e t o r ė

•

Varšuva. Rusija gali trukdyti Lenkijai kelyje į NATO, tre
čiadienį pareiškė Lenkijos Gynybos ministro pavaduotojas
Andrzej Karkoszka. grįžęs į Varšuvą po dviejų dienų vizito
Maskvoje. Pasak viceministro, iš Rusijos galima tikėtis prie
šiškų veiksmų, kad NATO ir Lenkijos susitarimas del narystės
nebūtų patvirtintas 16-kos NATO valstybių parlamentuose, ta
čiau jis pareiškė neatmetąs karinio bendradarbiavimo su Rusi
ja bei jos pagamintų ginklų įsigijimo galimybių.

Gegužės 24 d. už 25 kilometrų į šiaurę nuo Vilniaus, tarp P rnuškių ir Bernotų kaimų, Lietuvos europos reikalų
ministrė Laima Andrikienė atidengė geografini Europos cen -ą žymintį akmenį. 1989 m. Prancūzijos valstybinis
geografijos institutas nustatė Europos centro vietą, tada pa/ enklintą akmens plokite, kuri, deja, buvo pavogta,
Šį kartą tikimasi, jog 9 tonas sveriantis akmuo deramai pa/ ^mės Guinnes'o rekordų knygoje keliomis eilutėmis
paminėtą Europos centrą, kuriuo jau domisi įvairių pasaulio • alstybių mokslininkai, vokiečiai apie tai sukūrė du
filmus. Pietų Korėja surengė ekspediciją, reportažus ruošė K nnados ir Austrijos radijo stotys,
V. Ščiavinsko nuotr.: (Iš kaires; Vilniaus apskrities vaid 'ojas Alis Vidūnas , Europos reikalų ministre Laima
Andrikienė bei svečiai, dalyvavę atidengiant akmenį.
(LR)

Kultūros ministerijos sekre
torė D i a n a P a k n y t ė n u t a r ė at
sistatydinti iš pareigų, nesu
t i k d a m a su ministro Sauliaus
Šaltenio „chaotiškais ir ne
nuspėjamais" veiksmais, saky
d a m a , k a d buvo labai sunku
vykdyti vyriausybės įstotymu
apibrėžtas ministerijos sekre
torės funkcijas. „Labai sunku
organizuoti d a r b u s , kai ne
aišku, kokie tie darbai", sakė
ministerijos sekretorė.
D P a k n y t e taip pat sake.
kad s u n k u buvo organizuoti ir

personalo darbą, nes vadovybė
su ja nesitarė ir nederino nuo
baudų ar paskatinimų.
Seimo konservatorių frakci
jos seniūno pavaduotoja Rasa
Rastauskienė sakė apie kul
tūros viceministrų atsistatydi
nimą sužinojusi tik iš spau
dos. „Man tai netikėta", sakė
ji ir užtikrino, kad jokių
panašių konfliktų a r nepasi
tenkinimų kitose konservato
rių valdomose ministerijose
nėra. Apie tai nebuvo kalbėta
ir trečiadienį vykusiame kon
servatorių valdybos, kuriai va
dovauja premjeras Gediminas
Vagnorius, posėdyje.
R. Rastauskienė taip pat
teigė, k a d kultūros ministras
S. Šaltenis buvo pasiryžęs pa
tikrinti „kai kuriuos finansi
nius dalykus" ir juos patikri
no.
„Galima galvoti, kad yra ir
objektyvių dalykų, dėl kurių
gali kilti ir žmonių nepasiten
kinimas", sakė konservatorių
frakcijos seniūno pavaduotoja.
S. Šaltenis jau numatė
naujų v i c e m i n i s t r u
kandidatūras
Lietuvos kultūros ministras
Saulius Šaltenis d a r trečia
dienį nutarė patenkinti dviejų
kultūros viceministrų Fausto
Latėno ir Arūno Bėkštos atsis
tatydinimą ir pateikė atitin
kamą siūlymą vyriausybei.
Jis taip pat patenkino mi
nisterijos sekretorės Dianos
Paknytės prašymą atsistaty
dinti.
Pagal vyriausybės įstatymą,
ministras skiria ir atleidžia
ministerijos sekretorių, o vice-

naujienos

Remiantis DPA, Reuter. BNS. INTERFAX, ITAR TASS, BelaPAN. RIA žinių
agentūrų pranešimais.

Atsistatydino Kultūros
ministerijos vadovai
Vyriausybė atsisakė
prašmatnaus renginio
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N e w Yorkas. JT Saugumo Taryba treč:adienį vienbalsiai
pratęsė 6 mėnesiams vadinamąjį „naftos už maistą" susitari
mą su Iraku. Šiuo susitarimu siekiama padėti Irako civiliams
gyventojams,
kurie beveik 7 metus kentė sunkias Jungtinių
tas už 1 turėtą rublį 'taloną).
Tautų
sankcijas.
Irakui buvo leista parduoti naftos už 2 mlrd.
o atkuriamų santaupų suma
dolerių
ir
įsigyti
maisto,
medikamentų bei kitų būtinų reikme
vienam gyventojui bus ne di
desnė kaip 6,000 litų. Kom nų. Praėjusį gruodį įsigaliojusio susitarimo laikas turėjo baig
pensacijų suma bus neriboja tis birželio 7 dieną.
Atkuriamoji sąskaita bus ma, jei iš Rusijos bus atgautos
Tirana. J Albanijos prezidentą Sali Berisha trečiadienio va
atidaroma kiekvienam indėli nusavintos Lietuvos gyventojų karą per rinkimų kampanijos mitingą, kur prezidento kalbos
ninkui. Jis galės turėti tik vie indėlių lėšos.
klausėsi keli šimtai žmonių, buvo mesta rankinė granata, kuri
ną atkuriamąją sąskaitą ir tik
Kompensuoti indėlius reikės nesprogo, pranešė televizija ir prezidento vadovaujama Demok
vienoje Taupomoj' banko ka maždaug 1 milijonui gyvento ratų partija. Pasak pranešimo, po to mitingas tęsėsi, o žmonės
soje. Į sąskaitą bus įrašomos jų. Finansų ministro Algirdo suformavo gyvą sieną prezidentui apginti. S. Berisha prašė al
visos jo vardu atkuriamos san Šemetos teigimu, tam prireiks banų išsaugoti ramybę, užtikrinti orią rinkimų kampaniją ir
taupos.
apie 3.2 mlrd. litų. Išmokėti atvesti valstybę į rinkimus.
Nuvertėjusios santaupos šią sumą tikimasi per 3 me
Vašingtonas. JAV prezidentas Bill Clinton trečiadienį pa
bus atkuriamos santykiu: 1 li tus.
skyrė savo ypatingąjį įgaliotinį Kipre, kuris naujai bandys
spręsti šios padalytos salos konfliktą. įgaliotiniu tapo nusipel
nęs Bosnijos taikos tarpininkas Richard Holbrooke, kuris dau
giau kaip metus buvo pasitraukęs iš valstybės tarnybos. R.
Holbrooke paskyrimas rodo JAV tarpininkavimo misijos tarp
seminarija,
kurios Kipro graikų ir turkų „atgimimą ir atsinaujinimą", pareiškė
Vilnius, birželio 4 d. 'Elta) kunigų
Valstybės departamento atstovas Nicholas Burns.
— Vilkaviškio vyskupas Juo veiklą kontroliavo saugumas.
Žlungant sovietiniam reži
zas Žemaitis pasirašė dekretą,
Paryžius. Prancūzijos Komunistų partija trečiadienį pra
kuriuo Marijampolėje, dabar mui ir stiprėjant tautinio atgi nešė dalyvausianti naujojoje vyriausybėje, kuriai vadovaus so
tiniame vyskupijos centre, at mimo sąjūdžiui, šio dešimt cialistas premjeras Lionei Jospin. Komunistams teks dvi svar
kuriama Vilkaviškio kunigų mečio pradžioje buvo atkurtos bios ministerijos — įrangos ir transporto bei jaunimo ir sporto
Vilniaus bei Telšių kunigų — ir viena nenurodyta žemesnio rango ministerija, pranešė KP
seminarija.
Kunigų seminarija Vilka seminarijos.
atstovai. Tai bus pirmas kartas po 13 metų. kai komunistai pa
viškyje veikė iki 1945 metų,
Vilkaviškio kunigų semina teks į Prancūzijos vyriausybę.
kai sovietų valdžia ją uždarė rija, pasak vyskupijos kancle
Varšuva. Lenkija, norėdama iki 2010 metų pasiekti bent
kartu su Vilniaus bei Telšių rio Juozo Pečiukonio, pradės
jau
mažiausią suderinamumą su NATO, kasmet privalės iš
kunigu seminarijomis. Tuo veikti maždaug po trejų metų.
leisti
savo kariuomenės modernizavimui 1.5 milijardo JAV do
met buvo panaikintos ir kitos kai bus pastatyti seminarijos
lerių.
Tokia išvada daroma JAV „Rand Corporation" slaptame
Vilkaviškio vy.-kupijos admi pastatai a n t Šešupės kranto.
pranešime,
kuris parengtas Lenkijos vyriausybės užsakymu,
nistracinės institucijos. Tik Tačiau seminarijos rektorius
trečiadienį
informuoja
..Gazeta Wybercza". ..Lenkijos ginkluo
1989 m. atkurta ir pradėjo jau paskirtas. Juo tapo Kauno
tosioms
pajėgoms
per
14
metų turės būti išskirta 20 milijardų
veikti Vilkaviškio vyskupijos Vytauto Didžiojo universiteto
dolerių.
Tai
žymiai
mažiau,
negu ta pati firma buvo paskaičia
kurija.
teologijos fakulteto dėstytojas,
vusi
1995
metais.
Tuomet
buvo
nurodyta 35-50 milijardų dole
daktaras
Sovietmečio aikais veikė teologijos mokslų
rių suma. Būtent ši suma tada ir išgąsdino JAV Kongresą. Di
tiktai Kauno tarpdiecezinė Kęstutis Žemaitis.
desnę dalį numatomos sumos Lenkija privalės skirti iš savo
biudžeto".
Stokholmas. Švedijos premjeras, socialdemokratas Goran
Persson pareiškė, kad jo valstybė neprisijungs prie ES vienin
Vilnius, nirželio 5 d. dus nutarimus dėl bendros gos valiutos 1999 m., kai ji bus įvesta, tačiau neatmeta galimy
bės tą padaryti kada nors vėliau. Spaudos konferencijoje jis sa
'BNS) — Lietuvos Seimas ket Asamblėjos įsteigimo.
virtadienį pragojo svarstyti
Asamblėja, kurios pirmasis kė, kad ES vieningos valiutos projektas yra per daug „netvir
nutarimą dėl L etuvos Seimo bendras posėdis planuojamas tas", o Švedijos visuomenės nuomonė apie ją aiškiai neigiama.
Vašingtonas. JAV Kongreso respublikonų atstovai trečia
ir Lenkijos Seirr > narių Asam jau šią vasarą, pirmiausia
blėjos įsteigimo
spręs
dvišalius
politinius dienį pasiūlė naują planą pertvarkyti Valstybės departamentą
Nutarimo ; "ojektą patei klausimus ir teiks suderintus ir paremti NATO plėtimąsi į visą Rytų Europą, tuo siekdami
kęs Seimo pirm:unkas Vytau pasiūlymus valstybių vyriau įgyti balso teisę užsienio politikoje. Kongreso demokratų ma
žuma teigė, kad užsienio politikos reforma ir NATO plėtimasis
tas Landsbert s pažymėjo, sybėms bei Europai.
kad Lietuvos ir Lenkijos par
Seimo nutarimo projekte yra per svarbūs klausimai, kad būtų svarstomi taip greitai.
lamentų g l a u f s n i o bendra numatyta, kad į Asamblėją Tačiau demokratams nepavyko priversti Atstovų rūmus nusi
darbiavimo ir.-tituciją labai abiejų valstybių parlamentai gręžti nuo užsienio reikalų ir svarstyti vidaus klausimą del pa
remia daugelio Kakarų Euro deleguos po 20 savo narių, pri galbos katastrofų atveju. Respublikonų projekto svarbiausias
pos valstybių va ovai.
klausančių
įvairioms Seimo tikslas yra sustiprinti užsienio reikalų organus, panaikinant
Gegužės pabaigoje Vilniuje frakcijoms, proporcingai frak Ginkluotės kontrolės ir nusiginklavimo bei Informacijos agen
tūras, o jų darbą perduoti Valstybės departamentui. Taip pat
Lietuvos Seimo irmininkas ir cijų narių skaičiui.
Lenkijos Seimo -'adovas Jozef
Toks atstovavimo principas siūloma išplėsti Valstybės departamento kontrolę Tarptautinės
Zych pasirašė s sitarimą, kad sukėlė nerimą konservatoriui plėtros agentūrai.
birželio 10-12 d abiejų valsty Jonui Avyžiui, kuris išreiškė
bių parlamenta priims vieno- abejonę, a r nepateks į Asam
KALENDORIUS
* Lietuva ketvirtadieni
blėją
parlamentarai.
savo
prisijungė prie Europos Sąjun
* Vilniuji penktadieni
veikla nesiekiantys prisidėti
Birželio 6 d.: Šv Norbertas,
gos pareiškimo, kuriame svei
bus pasirašyta panaudos šu
prie Lietuvos ir Lenkijos san
vysk.
(1082-1134): Klaudijus.
kinama Rusijos ir Ukrainos
tartis, kuria s- tinės savivalKandida, Paulina, Mpta. Tau
tykių gerinimo.
prezidentų Bons Jelcin bei
dybė stačiatiki i Sv. Dvasios
Seimo nutarimą numatyta Leonid Kučma gegužes 31 d. ras.
vienuolynui po uodą neatlygtinai naudotis ilia Aloksan- priimti kitą savaitę, tuo pat pasirašytoji politinė Draugys
Birželio 7 d.: Robertas,
dro Puškino n ziejaus esan- metu. kai tokį patį nutarimą tes ir geros kaimynystes su Lukrecija. Ratautas. Romantas,
priims ir Lenkijos Seimas.
tartis.
Milda.
čia koplytėle.

Seimo dauguma priėmė
nuvertėjusių santaupų
atkūrimo įstatymą
Vilnius, birželio 5 d. (BNS)
— Seimas ketvirtadienį priė
mė d a u g ekonominių ginčų
sukėlusį Gyventojų santaupų
atkūrimo įstatymą.
Vardiniu balsavimu j a m
pritarė 74 valdančiosios dau
gumos Seimo nariai. Prieš bu
vo 4 ir susilaikė 23 parlamen
tarai.
Lietuvos gyventojų nuvertė
jusius indėlius, buvusius val
stybiniuose bankuose iki 1993
m. birželio 24 d, taip pat
draudimo įmokas, valstybės
išmokas politiniams kaliniams
bei tremtiniams, asmenims,
nukentėjusiems 1991 m. sau
sio įvykių metu bei sąskaitų
lėšas už parduotus gyvulinin
kystės produktus numatyta
kompensuoti iš privatizavimo
lėšų.
Atkurtų santaupų apskai
tos tvarką vyriausybė ir Lietu
vos bankas turi parengti iki
liepos 15 d. Lietuvos taupoma
sis bankas gyventojų išmokų
sąskaitas turi atkurti šiemet,
o pinigus pradėti išmokėti ki
tąmet.
ministrus skiria ir atleidžia
premjeras.
S. Šaltenis sakė jau esąs nu
matęs naujus kandidatus į at
sistatydinusiųjų Kultūros mi
nisterijos vadovų vietas. Mi
nistras sakė esąs „patiklus
žmogus" ir kvietėsi į ministe
riją darbuotojus, tikėdamas,
kad jie dirbs kartu su juo. Tuo
tarpu tie pareigūnai, pasak
ministro, „stojo prieš jį".
P r e m j e r a s nestabdys
pareigūnų
atsistatydinimo
Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius nedramati
zuoja padėties Kultūros mi
nisterijoje ir nežada atkal
binėti jos vadovų, nusprendu
sių atsistatydinti. Jis sakė ne
matąs priežasties darbuoto
jams išeiti ir nemanąs, jog tai
„tinkamiausias būdas santy
kiams aiškintis".
G. Vagnorius pabrėžė, kad
ypatingo rūpesčio padėtis Kul
tūros ministerijoje
nekelia,
ners pripažino nemanąs, k a d
viskas joje butų tvarkoje.
„Tačiau nėra problemų, kurių
nepajėgtu išspręsti ministeri
jos vadovybė ar vyriausybė",
sake jis.

Freetown. Naujoji karinė Sierra Leone valdžia trečiadienį
paskelbė išlaisvinusi 313 Nygeria kareivių, kurie pasidavė per
pirmadienio kovas ir kuriais buvo grasinta pasinaudoti kaip
„gyvais skydais". Pik. ltn. Abdul Sesay kareivių išlaisvinimą
pavadino geros valios gestu prieš pučistų vadovų ir Vakarų
Afrikos atstovų, siekiančių sugrąžinti nuverstą civilių vyriau
sybę, derybas, kurioms birželio 1-osios naktį žlugus. Nygeria
laivai pirmadienį bombardavo Freetovvn ir sukilėliai kartu su
pučistais puolė Nygeria kareivius, kurie gynė viešbutyje esan
čius užsieniečius. Vakarų Afrikos jungtinėse taikos palaikymu
pajėgose tarnaujantys Nygeria kareiviai žurnalistams sake pa
sidavę todėl, kad jų tikslas Sierra Leone yra taika, o ne kova su
jos gyventojais.

Marijampolėje bus įkurta
kunigų seminarija

Pradėta kurti Lietuvos-Lenkijos
Seimų Asamblėja
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$35.00
Užsakant į Lietuvą;
(Air cargo)
$100.00
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OLIMPINĖS NAUJIENOS
Prieš kelias savaites aplan
kiau dabar statomą Sidnėjaus
Olimpinį stadioną, čia darbas
vyksta labai įtemptai ir, jei
metų pradžioje čia dar nieko
nesimatė ir būtum net nepa
galvojęs, kad čia bus pats
didžiausias iki šiol Olimpinis
stadionas, talpinantis 110,000
žiūrovų.
Norima
stadioną
baigti anksčiau numatyto lai
ko, dar 1999 metų kovo
mėnesį. Ir po Olimpiados čia
vyks pagrindinės Australijos
sporto varžybos. Peršviečia
mas stogas žiūrovus apgins
nuo saulės spindulių, tačiau
speciali „polycarbonatų" me
džiaga leis jaustis kaip atvi
rame lauke. Šiame stadione
vyks atidarymo ir uždarymo
iškilmės, atletika ir futbolo
baigmė. Po Olimpiados šis
stadionas bus sumažintas iki
80,000 žiūrovų talpos. Stadio
no pastatymo kaina numatyta
665 mln. dolerių ir jame dirba
arti 5,000 asmenų, kurių
didžioji dalis yra australai.
Prasidėjo j a u ir Olimpinio
kaimelio statyba. Jis vadinsis
„Nevv'ington" ir jame gyvens
15,300 sportininkų ir oficia
liųjų asmenų. Šis kaimelis
nuo pagrindinio stadiono bus
tik 1 kilometro atstume ir jis
aptarnaujamas geromis trans
porto priemonėmis. Šio kaime
lio pastatymas kainuos 470
mln. dol., jo plotas apims 90
hektarų žemės. Čia bus 1,600
butai ir 545 namai. Daugu
moje kambarių gyvens po 2
sportininkus, bet bus nemažai
ir
individualių
kambarių.
Mūsų Sabonis ir kiti krep
šininkai galės nesirūpinti dėl
savo ūgio, nes numatyta jiems
įruošti dideles lovas. Sporti
ninkams maistas numatomas
labai geras, australai nenori
pakartoti klaidos, kuri buvo
Atlanta olimpiadoje, kai buvo
duodami sušaldyti viščiukai ir
vienodai pagamintas maistas.
Sidnėjaus olimpiados valgyk
los numatoma padaryti šviežio
ir skanaus maisto oazėmis. Ir
mūsų sportininkai galės para
gauti kengūros ar ryklio kep
snių ir pusryčiams
emių
kiaušinių.
• • •
Australai labai gerbia savo
buvusius iškiliuosius sporti
ninkus. Įvairiuose minėjimuo
se ar kitose šventėse olimpi
niai ir kiti žinomi sportininkai
čia būna ypatingoje pagarboje.
Naujame Olimpiniame mieste
lyje gatvės bus
pavadintos
garsiųjų australų sportininkų
vardais. Vienos iškiliausių
Australijos ir pasaulio buvu
sių plaukikių, turėjusios kelis
pasaulio rekordus ir 1960 me
tais Tokijo olimpiadoje laimė
jusios 4 aukso medalius,
Dawn Fraser vardu bus pava
dinta pagrindinė pėsčiųjų sta
dione gatvė. Kita atletė, M.
Jackson. pati pirmoji iš Aus
tralijos laimėjusi bėgime auk
so medalį, turės savo vardo
gatvę. Ir mūsų lietuvių drau
gų, buvusių pasaulio ir olimpi
nių medalių laimėtojų latvių
broiio ir sesers Konradų var
dai taip pat bus pažymėti.
• • •
Šiuo metu Australijoje vieši
Rusijos moterų ir Kroatijos
vyrų krepšinio komandos. Šių
komandų vizitu Australijoje
buvo didelis susidomėjimas.
Ypač stipriomis ir aukštomis

rusėmis, kurios čia atvyko,
norėdamos atsirevanšuoti dėl
2 taškų pralaimėjimą pratę
sime Atlanta olimpiadoje prieš
australes ir dėl to nelaimėtą
bronzos medalį. Nors rusės ir
čia, žaisdamos 5 rungtynes
įvairiuose miestuose, žaidė la
bai kietai, buvo net susistumdymų, tačiau įveikti dabar
puikiai žaidžiančių australių
nepajėgė ir visus 5 savo susi
tikimus pralaimėjo.
Negeriau sekasi ir 6 a vie
šintiems kroatams, kurie taip
pat nori atsirevanšuoti austra
lams, kuriems Atlanta olim
piadoje pralaimėjo dviejų taš
kų skirtumu. J a u ir čia a u s 
tralai pasiekė du gražius
laimėjimus, šiuo metu iš NBA
profesionalų varžybų yra su
grįžę ir lietuviams
gerai
pažįstami Atlanta olimpiados
gerieji australai krepšininkai
Heal ir Bradke, padedant
Gaze, sužaidė labai gerai ir
n e m a n a u , kad kroatai turi
galimybių šią seriją rungtynių
laimėti. Jeigu būsimoje Sid
nėjaus olimpiadoje australų
komandoje žais žinomas d a b a r
Čikagoje žaidžiantis aukštasis
Longley, tai ir mūsų krep
šininkams bus labai s u n k u
prieš australus laimėti, nes
dabar ne tik krepšinyje, bet ir
visose sporto šakose, australai
labai intensyviai ruošiasi, ne
sigailėdami išleisti gana dide
lių s u m ų dolerių.
• • •
Kaip ir visose olimpiadose
atskiri sportininkai turės kvalifikuotis ir bus atrenkami pa
gal jų sportinį lygį. Tačiau
Australijos Olimpinis komite
t a s nusprendė, kad kiekviena
t a u t a galėtų olimpiadoje daly
vauti, jie leis toms tautoms be
kvalifikacijos užregistruoti po
6 sportininkus.
Kaip olimpiados šeimi
ninkai, australai dalyvaus vi
sose sporto šakose ir pirmą
kartą dalyvaus vyrų-moterų
tinklinyje, vyrų moterų rankinyje, moterų futbolo ir sin
chroniniame plaukime. Nese
niai čia kilo triukšmas, kai
vienas sporto aukštųjų vadovų
viešai spaudoje pasakė, kad
moterų paplūdimių tinklinis
nėra rimtas sportas, tik geras
televizijai, kur matai gražiai
nudegusias merginas, pui
kiuose bikini kostiumėliuose,
aistringai Šokinėjančias prie
jūros. Po šio pasisakymo pasi
pylė Tinklinio federacijos ir
ypač merginų griežti protes
tai, kai Olimpinio komiteto
prezidentas J. Coates viešai
pareiškė, kad jis ir visas komi
tetas labai remia paplūdimių
tinklinį, kuris yra labai mė
giamas šioje saulės ir vandenų
šalyje ir yra net populiaresnis
už salės tinklinį. Stebėjusieji
Atlanta olimpiadoje ir čia.
Australijoje, galėjo įsitikinti,
kaip sunki ir atletiška yra ši
sporto šaka, ypač kai ilgas va
landas žaidžiama
karštoje
saulėje. Paplūdimių tinkliny
je australes yra tarp favoričių
laimėti auksą.
• • •
Trys savaitės po Šios olim
piados, tame pačiame Sid
nėjaus olimpiniame stadione
prasidės ir žmonių su negalio
mis pasaulinė olimpiada, tai ir
vėl matysime sportininkus iš
Lietuvos.
Antanas L a u k a i t i s

ų Maures Amerikos Lietuvių jaunučiu krepšinio pirmenybių proga.
„Draugo" redaktorei Irenai Regienei, uz nuopelnus -porto propagavimui, buvo įteiktas ank.stvw>niais metais
ŠALFAS sąjungos jai skirtas žymuo. Žymenį tteike LTOK atatovat Jungtinėms Amerikos Valii.joms Vaidas
Adamkus, kelias kadencijas buvęs ŠALFASS-gos CV pirmininkas (dešinėje; ir Čikagos Akademinio sporto klubo
„Lituanica" pirmininkas Rimantas Dirvonis i kairejt
Nuotr. Z. D e g u č i o

DAR APIE Š. AMERIKOS
LIETUVIŲ JAUNUČIŲ
KREPŠINIO PIRMENYBES
ČIKAGOJE
Jau praėjusį penktadienį
šiame sporto skyriuje žodžiais
ir vaizdais buvo atžymėtos
gegužės 17-18 d. Čikagos prie
miesčiuose vykusios Šiaurės
Amerikos lietuvių jaunučių
krepšinio pirmenybės. Tačiau
apie jas būtų galima ir reikėtų
dar ne vieną kartą rašyti, nes
tai tikrai neeilinis reiškinys,
ne vien tik mūsų sporto, bet ir
bendrai — lietuvių jaunimo
veikloje.
Jau ne pirmą kartą reikia
kelti faktą, jog lietuvių sporto
žaidynės sutraukia daugiau
jaunimo negu kiti mūsų išei
vijos tarpe ruošiami renginiai.
Ir tas, žinoma, yra gerai, nes
jei kitos organizacijos dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių ne
gali a r nesugeba patraukti į
save jaunimą, tai bent per lie
tuvių sporto klubus ir tokias
šventes mūsų jaunosios atža
los laikosi prie lietuviškojo ka
mieno.
Taip pat miela, kad šis spor
tinis judėjimas šiame krašte
netrukus švęs savo 50-ją su
kaktį. Čia išaugo jau daugiau
negu dvi kartos ir sporto
aikštelėse matome jau dažno į
šį kraštą atvykusiojo vai
kaičius, o kai kuriais atvejais
— net ir provaikaičius. Taigi
lietuviškojo sporto judėjimas
už Atlanto esančiuose kraš
tuose dar vis rodo savo ga
jumą ir nesimato pavargimo
žymių bent tokioje sporto
šakoje kaip krepšinis.

„armiją" talkininkų, pačiam R.
Dirvoniui galima ramiau atsi
dusti, nors jam darbų ir pa
reigų visada užtenka.

Smagu matyti, kad šiandien
lietuvių sportas jau randa di
desnio pritarimo mūsų pla
čiuose visuomenės sluoksniuo
se ir nebelaikomas „nerimtu"
laiko praleidimu. Kai kurie
vyresnieji net didžiuojasi spor
tininkais ar sporto veikėjais.
Gera buvo 3kaityti Donato ir
Indrės Tijūnėlių pareiškimą,
išspausdintą šių pirmenybių
leidinyje, kuris skamba taip:
„Džiaugiamės ir didžiuoja
mės savo žentu dr. Donatu
Siliūnu, kuris yra puikus vy
ras mūsų dukrelei Dainai, jų
vaikučių Aleksiuko, Daivutės,
Audrytės ir Pauliuko rūpes
tingas tėvas, darbovietėje gai
lestingas gydytojas, mylintis
savo tėvelius bei penkerius
brolius ir sesutę, ir randantis
laiko lietuviškai visuomeninei
veiklai, ypač treniruojant jau
nimo krepšinį. Sveikiname!"
Prie šių žodžių, turbūt, ne
daug ką būtų galima pridėti.
Kaip matome, iš sportininkų
tarpo išauga neeiliniai žmo
nės. J a u kalbant vien tik apie
Siliūnu šeimą, ji viena „Lituanicos" klubui davė eilę krep
šininkų ir, be abejo, ateityje
dar jų susilauksime ir dau
giau. Turbūt susilauksime ir
daugiau trenerių ar kitų spor
to darbuotojų. Reikia pasaky
ti, kad tas pats dr. Siliūnas
Čia, žinoma, nuopelnas ne buvo ir vienas iš čia aprašomų
daugelio mūsų sporto veikėjų. žaidynių organizacinio komi
Kalbant apie krepšinį, Čikago teto pirmininkų.
je, kaip vienų didžiausiųjų
šioje srityje, reikėtų paminėti
Rimą Dirvonį, jau 45 metai
besidarbuojantį
Akademinio
Čia minimame žaidynių lei
sporto klubo „Lituanica" eilė dinyje yra ir daugiau įdomios
se, o šiuo metu dar ir šio klubo medžiagos. Čia gausu įvairių
pirmininką. J a u ne pirmi me sveikinimų. Norisi pacituoti
tai šis kubas net į tolimiausias dalį Lietuvos garbės gen. kon
vietas nuveža savo komandas sulo Vaclovo Kleizos sveikini
metinėms lietuvių sporto žai mo:
dynėms. Dažnai jis dalyviais
„Neklysime sakydami, kad
gausiausiai
atstovauja Š. krepšinis yra plačiai išgarsi
Amerikoje, o ir laimėjimais — nęs Lietuvos vardą visame pa
taip pat pirmaujantis Š. Ame saulyje. Jūs irgi esate to lietu
rikoje.
viško krepšinio šeimos nariai.
Gerai, kad R. Dirvonis į ak Todėl šios pirmenybės tegul
tyvią veiklą įtraukė ir savo dar labiau sustiprina Jūsų
buvusius žaidėjus, dabar tre meilę šiam sportui ir visai
niruojančius šio klubo jaunių Jūsų lietuviškai kilmei".
Labai šilti dviejų aukštų
ir jaunučių komandas. Tokių
tarpe jau turime Algį Jonyną, JAV pareigūnu — Illinois gu
Algj Tamošiūną, Rimą Gul bernatoriaus Jim Edgar ir
biną. Rūtą Sušinskienę. Kęs JAV senatoriaus Richardo J.
tutį Sušinską, Romą Ru- Durbin sveikinimo žodžiai
pinską, Rimą Domanskį, Do Pabrėžtinas yra senatoriaus
natą Siliūną. Romą Polocką. Durbino pareiškimas: kuria
Aliuką Lel| ir kt Turint tokią me: „As a member of the Li-

thuanian-American community and public official, I applaud your continued commitment to young adults". Čia
būtų galima cituoti ir daugiau
gražių žodžių, kuriuose iške
liama sporto reikšmė n e vien
tik lietuviškoje, bet ir kitose
sferose.

Vartant šių pirmenybių lei
dinį, šalia malonių dalykų,
randame gal ir kiek akį rė
žiančių vaizdų. Tai kai kurių
klubų sąrašai, kuriuose mer
gaitės pristatomos su „vyriš
komis" pavardėmis. Šią „nuo
dėmę" papildė ir patys pirme
nybių rengėjai — ASK „Lituanicos" klubas, kuris šiaip ir
pirmenybių suorganizavime, ir
pravedime buvo be priekaištų.
Pagaliau — d a r reikia pa
minėti vieną malonų faktą,
matytą per šias žaidynes. Pir
mąją pirmenybių dieną specia
liu ŠALFASS žymeniu buvo
atžymėta „Draugo" sporto sky
riaus redaktorė Irena Regienė
už jos ilgametę veiklą lietu
viškojo sporto populiarinime.
J a i šis pažymėjimo ženklas
buvo paskirtas j a u kiek anks
čiau, tik laukta progos jį
įteikti. Negalint asmeniškai
atvykti ŠALFASS pirm. Aud
riui Šileikai, šį žymenį I. Regi
nei perdavė LTOK įgaliotinis
JAV Valdas Adamkus ir ASK
„Lituanicos" klubo pirm. Ri
mas Dirvonis.
E d v a r d a s Šulaitig
LIETUVON GRĮŽO
R. KURTINAITIS
Iš Prancūzijos grįžo krep
šininkas Rimas Kurtinaitis.
Dirbti Kūno kultūros ir sporto
departamento
direktoriumi
ruošiasi nuo birželio 1 d.
„Lietuvos aidui" sakėsi, kad
iki tol norįs sutvarkyti buiti
nius reikalus ir šiek tiek
pailsėti. Atostogų neturėjęs
jau gal dešimt metų.

Vyriausia redaktorė - Danute Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
• Administracija dirba kasdien nuo 830 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 830 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turini neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą ką nors skelbti
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopiją.

„LITUANICA* JVEIKĖ „LEGOVUĄ" 3-0
„Lituanicos"
futbolininkai
šio
pavasario
pirmenybių
r u n g t y n ė s e pelnė ketvirtąją
pergalę iš penkių bandymų.
Birželio 1 d. Lemonte krito ir
lenkų „Legovijos" vienuolikė,
kuri buvo nugalėta „sausai" —
3-0. T a i p buvo s u k a u p t a s 12
taškų kapitalas; tiek taškų
dažnai mūsiškiai nepelnydavo
per visą sezoną, o šį k a r t ą
prieš akis y r a d a r trys susiti
kimai.
Praėjusio sekmadienio rung
tynes savoje aikštėje, Lemon
te, stebėjo j a u didesnis publi
kos b ū r y s . Stebėtojai galėjo
pasigėrėti ne tik gražiu mū
siškių žaidimu, bet ir neblogu
p a v a s a r i š k u oru. Reikalą šiek
tiek gadino stiprokas vėjas ir
pirmą)} kėlinį „Lituanica* tu
rėjo kovoti ne tik prieš karin
gus l e n k u s , bet ir prieš vėją.
Todėl įvarčių negalėjo pasiek
ti, bet gerai, kad atsilaikė
prieš lenkų atakas.
Po p e r t r a u k o s prasidėjo daž
ni mūsiškių apsilankymai prie
lenkų v a r t ų . Viename tokių
puolimų baudos aikštelėje len
kai p a d a r ė „mirtiną" pražangą
ir teisėjas paskyrė 11 metrų
baudą, kurią V. Žuromskas
puikiai įvykdė. Po kurio laiko
t a s p a t s V. Žuromskas dar
kartą pasižymėjo. Tačiau žiū
rovus d a r labiau nustebino
energingasis gynėjas R. Siniakovas, kuris persivaręs per
visą aikštę, gražiai įmušė tre
čiąjį įvartį.

liaus į Lombard, IL, kur Sunset Knolls parke išbandys jė
gas prieš čekų „Spartą''. Rung
tynių pradžia 3 vai. p.p. Ši vie
nuolikė yra stiproka; ji pra
ėjusį sekmadienį taip pat 3-0
pasekme nugalėjo „Rams" fut
bolininkus.
Po to dar vyks dvejos iš ank
styvo pavasario atidėtos rung
tynės. Tai susitikimai prieš
ukrainiečių „Lions" išvykoje ir
prieš „Trevians" — namų
aikštelėje, Lemonte.

Sį sekmadienį, birželio 8 d.,
„Lituanicos" futbolininkai ke-

3825 Mighland Ave..
Tower 1 .Suite 3C
Oowners Grove. IL 60515

CanMac Diagnoma, LTD.
6132 S. Kedzie Ave

Chicago, IL 60629
Tet. 773-436-7700
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA,M.D.
Širdies ir kraujagyslių ligos
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kezie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. (773) 471-3300

DR. AB. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ - AKILĮ LIGOS
3800 W.96 St Tai. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmad. 3v p.p.-7v.v.. antr 12:30-3vp.p.
trec. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.
penktad. ir seitad. 9 v.r. - 12 v.p.p.
ARASZUOBA.M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
1020 E Ogden Ave.. Suite 310
NapervMIe. IL 60563

Tai. (630)527-0090

Tai. (630)435-0120
MODESTAS
PAULAUSKAS
T R E N I R U O S VILNIAUS
„STATYBA"

Olimpinis, d u k a r t pasaulio
ir k e t u r i s k a r t Europos krep
šinio
čempionas
Modestas
P a u l a u s k a s palieka Joniškį ir
nuo gegužės vidurio taps Vil
G. EINIKIS R U S I J O J E
niaus
„Statybos" vyrų krepši
GERIAUSIAS
nio komandos vyriausiuoju
Saratovo „Avtodor"" koman treneriu.
dos vidurio puolėjas Gintaras
Nuo 1994 metų M. P a u l a u s 
Einikis,
sporto
dienraščio kas Joniškyje dirbo sporto mo
„Sport Ekspress" tradicinės kyklos direktorium bei treni
apklausos duomenimis, iš ravo Lietuvos krepšinio A
rinktas
geriausiu
Rusijos lygos „Žiemgalos" komandą,
krepšininku, informuoja „Res kuri šiame sezone iškovojo
publika".
bronzos medalius.
LIETUVIAI S P O R T I N I U
ŠOKIU Č E M P I O N A T E

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
Tai. (706)742-0255
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Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
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Europos ypač nesėkmingai — iškovojo
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taures
laimėtojai
Kauno 8 pergales bei patyrė 28 pra
„Sūkurio" klubo pora Artūras laimėjimus. LKL čempionate
Narbutas ir Sandra Čekytė Vilniaus krepšininkai užėmė EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 S t , Oak L*wn. IL
tapo atviro Rusijos sportinių paskutinę — dešimtą — vietą.
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to
šokių čempionato nugalėtojais Sį sezoną „Statybos" krepši diplomu, lietuviams sutvarkys dantis
klasikinių šokių programoje.
ninkus treniravo buvęs ko
už prieinamą kainą Pacientai
Šioje rungtyje varžėsi 45 po mandos žaidėjas Alfredas Vai
priimami absoliučiai punktualiai.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
ros iš 6 pasaulio valstybių.
nauskas.
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LIETUVOS PILIETYBĖ
REGINA NARUŠIENĖ
Labai daug klausimų gau keitė pavardę;
name apie Lietuvos Respubli
5. jeigu dėl paso kreipiasi
kos Pilietybės įstatymą, todėl asmuo, turėjęs Lietuvos Res
pateikiame informaciją, gautą publikos pilietybę iki 1940 m.
iš Lietuvos Respublikos Vi birželio 15 d., vaikas ar vai
daus reikalų ministerijos Mig kaitis, papildomai pateikiami
racijos departamento. Šiame dokumentai,
patvirtinantys
įstatyme išaiškinami du svar giminystės ryšį;
būs dalykai: 1. kokie yra rei
6. tris 35 x 45 mm dydžio
kalavimai Lietuvos Respubli spalvotas ar nespalvotas nuo
kos pasui gauti; 2. kaip įsigyti traukas.
Teisės į Lietuvos Respublikos
pilietybės išsaugojimą pažy
Teisės į Lietuvos
mėjimą tiems, kurie šiuo metu
Respublikos pilietybę
nežada prašyti Lietuvos pilie
išsaugojimas
tybės, bet galbūt norėtų ta
teise pasinaudoti ateityje.
Teisė į Lietuvos Respublikos
Remiantis Lietuvos Respub pilietybę neterminuotai išsau
likos pilietybės įstatymu, Lie goma:
tuvos Respublikos piliečiai
1. asmenims, turėjusiems
yra:
Lietuvos pilietybę iki 1940 m.
1. asmenys, iki 1940 m. bir birželio 15 d., ir jų vaikams
želio 15 d. turėję Lietuvos pi (jeigu šie asmenys ar jų vaikai
lietybę, ir jų vaikai (jeigu šie nerepatrijavo iš Lietuvos), gy
asmenys ar jų vaikai nerepat venantiems kitose valstybėse;
rijavo iš Lietuvos);
2. lietuvių kilmės asmenims,
2. asmenų, turėjusių Lietu gyvenantiems kitose valsty
vos pilietybę iki 1940 m. bir bėse.
želio 15 d., vaikaičiai, jeigu jie
Teisės į Lietuvos Respubli
neįgijo kitos valstybės pilie kos pilietybę išsaugojimo pa
tybės;
žymėjimui gauti asmuo patei
3. lietuvių kilmės asmenys, kia:
gyvenantys kitose valstybėse,
1. nustatytos formos prašy
jeigu jie išvyko iš Lietuvos te mą;
ritorijos iki 1918 m. vasario 16
2. turimą pasą bei doku
d. ir neįgijo kitos valstybės pi mentą, patvirtinanti turimą
lietybės.
kitos valstybės pilietybę arba,
Asmenys, kurie pagal Pilie kad asmuo yra be pilietybės;
tybės įstatymą yra Lietuvos
3. dokumentą, patvirtinantį
Respublikos piliečiai, Lietuvos turėtą Lietuvos Respublikos
Respublikos piliečio pasui pilietybę iki 1940 m. birželio
gauti pateikia:
15 d. Tokie dokumentai yra:
1. nustatytos formos pareiš
išlikę Lietuvos Respublikos
kimą;
vidaus ar užsienio pasai, iš
2. prašymą pasui išduoti;
duoti iki 1940 m. birželio 15
3. pasižadėjimą;
d.;
4. turimą pasą bei dokumen
Lietuvos Respublikos užsie
tą, patvirtinantį kitos valsty nio pasai, išduoti Lietuvos dip
bės pilietybę arba, kad asmuo lomatinių atstovybių ar kon
yra be pilietybės;
sulinių įstaigų po 1940 m.
5. dokumentą, patvirtinantį birželio 15 d.;
dokumentai apie tarnybą
turėtą Lietuvos Respublikos
pilietybę iki 1940 m. birželio Lietuvos kariuomenėje ar dar
15 d. Tokie dokumentai yra:
bą valstybinėje tarnyboje;
išlikę Lietuvos Respublikos
gimimo liudijimai arba kiti
vidaus ir užsienio pasai, iš dokumentai, kuriuose tiesio
duoti iki 1940 m. birželio 15 giai nurodyta apie turėtą Lie
d.;
tuvos pilietybę.
Lietuvos iespublikos užsie
Jeigu šių dokumentų nėra,
nio pasai, įduoti Lietuvos di gali būti pateikiami: doku
plomatinių atstovybių ar kon mentai apie mokymąsi, darbą,
sulinių įstaigų po 1940 m. gyvenimą Lietuvoje iki 1940
birželio 15 d.;
m. birželio 15 d.; priesaikinis
dokumentai apie tarnybą pareiškimas, patvirtintas no
Lietuvos kariuomenėje ar dar taro arba Lietuvos Respubli
bą valstybinėje tarnyboje;
kos diplomatinės atstovybės
gimimo liudijimai arba kiti ar konsulinės įstaigos parei
dokumentai, kuriuose tiesio gūno; užsienio valstybes paso
giai nurodyta apie turėtą Lie patvirtinta kopija ir kiti doku
tuvos pilietybę.
mentai;
Jeigu šių dokumentų nėra,
4. jeigu dėl pažymėjimo ga
gali būti pateikiami: doku vimo kreipiasi asmenys, turė
mentai apie mokymąsi, darbą, jusio Lietuvos Respublikos pi
gyvenimą Lietuvoje iki 1940 lietybę iki 1940 m. birželio 15
m. birželio 15 d.; priesaikinis d., vaikas, papildomai patei
pareiškimą,
patvirtintas kiami dokumentai, patvirti
notaro arba Lietuvos Respub nantys giminystės ryšį;
likos diplomatinės atstovybės
5. lietuvių kilmę patvirti
ar konsulinės įstaigos parei nantį dokumentą, jeigu del
gūno; užsienio valstybės paso pažymėjimo gavimo kreipiasi
patvirtinta kopija ir kiti doku lietuvių kilmės asmuo. Lietu
mentai;
vių kilmę patvirtina dokumen
4. dokumentą, patvirtinantį tai, tiesiogiai ar netiesiogiai
pavardės keitimą, jei asmuo rodantys, kad asmens tėvai ar
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Bėrelis nebenori, kad rytoj pas jį važiuotų.
Liepė šiąnakt pat važiuoti į Vasiliškį, o iš ten Bėrelis
viską sutvarkys. Ir čia sutvarkęs. Šimkei net du rub
lius davęs, kad negailėtų žandarams pilti. Sakė, kad
šiąnakt per Grinkiškį gali ne tik tėvas važiuoti, bet ir
sunkiąsias armotas vežti, ne tik žandarai, bet net joks
šuo nesulos. Taip ir atsisveikinom. Tetėnas išvežė tėvą
į Vasiliškį. Mama labai norėjo važiuoti kartu, ir aš
norėjau, bet tetėnas, tėvukas ir močiutė sakė, kad bus
geriau, jeigu važiuos tik tetėno palydėtas. Sakė, jeigu
kas, dviem vyram bus lengviau išsisukti. Jie išvažiavo
tik du, o mes visi atgal. Aš įsirėkusi įsikniaubiau Į mo
tinos sterblę ir nejutau kaip užmigau. Nejutau nei
kaip tėvukas į vidų įnešė, nei kaip paguldė. Atbudau
kai saulė buvo jau beveik priešpiečiuose. Iš karto pa
galvojau, kad sekmadienis: tėvukas išgynė karves, o
mes važiuosim į atlaidus, bet staiga užgriuvo visa, kas
buvo sekmadienį atsitikę, ir paskui pašokusi iš lovos
nubėgau į trobą.

seneliai, vienas iš tėvų ar
senelių yra lietuviai, taip pat
asmens rašytinis pareiškimas,
patvirtinantis, kad jis laiko
save lietuviu;
6. dokumentą, patvirtinantį
pavardės keitimą, jei asmuo
yra keitęs pavardę.
Jeigu asmuo pageidauja,
kad į pažymėjimą būtų įrašyti
jo šeimos nariai, tai turi būti
pateikti jų giminystės ryšį, pa
vardę, vardą bei gimimo datą
patvirtinantys dokumentai.
Šeimos nariai yra:
sutuoktinis;
nepilnamečiai vaikai (įvai
kiai);
kartu gyvenantys nedarbin
gi tėvai;
neturintys tėvų nepilname
čiai anūkai, jeigu įforminta
globa;
kiti asmenys (kartu gyve
nantys pilnamečiai vaikai,
įvaikiai, kurie neturi savo šei
mos).
Prašymai Lietuvos Respubli
kos piliečio pasui ar teisės į
Lietuvos Respublikos pilietybę
išsaugojimo pažymėjimui gau
ti pildomi lietuvių kalba. Do
kumentai, kurie pateikiami
prie prašymo turi būti išversti
į lietuvių kalbą, dokumentų
kopijos turi būti patvirtintos
notaro, Lietuvos Respublikos
diplomatinės atstovybės ar
konsulinės įstaigos užsienyje
pareigūno arba Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Krašto
valdybos pirmininko. Doku
mentai, išduoti užsienyje, turi
būti legalizuoti Lietuvos Re
spublikos Užsienio reikalų
ministerijos Konsuliniame de
partamente (Vilnius, T. Vaiž
ganto 2) arba Lietuvos ResDublikos diplomatinėse atstovy
bėse ar konsulinėse įstaigose
užsienyje.
Asmenys prašymus gauti
Lietuvos Respublikos piliečio
pasą ar prašymus išduoti tei
sės į Lietuvos Respublikos pi
lietybę išsaugojimo pažymė
jimą pateikia asmeniškai Lie
tuvos Respublikos diploma
tinėms atstovybėms ar konsu
linėms įstaigoms užsienyje,
Pasaulio lietuvių bendruo-
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BALTIJOS JUROS BASEINO
VALSTYBĖS
E. RINGUS
Šiai teritorijai priklauso: Lahai
ankstyvoje planavimo
Švedija, Suomija, Baltijos stadijoje yra projektas atvesti
kraštai, Lenkya, Rusija, Dani- norvegiškas dujas Baltijos jūja ir Vokietija. Ekonominius r o s dugnu į Suomiją, o iš ten į
reikalus svarstyti šių kraštų Baltijos kraštus,
atstovai buvo susirinkę Visby V i s o s skandinavų tautos yra
mieste ir išrinko Švedijos at- ekonomiškai gan stiprics. Tostovą pirmininkauti. Visiems d e l ** ^ūkiama jų pagalbos
tiems kraštams rūpi, visų pir- Baltijos kraštams. Artimesni
ma, atominių stočių ateitis r y š i a i torP Švedijos ir Suomi
ir
nes visi nukentėjo po Čer- J o s 3™ s u Est^a
!**«*•
nobylio avarijos.
Kaip žinoma, Švedija turi gePo Černobylio katastrofos rai išvystytą automobilių ir
švedai nutarė uždaryti savo telekomunikacinę
pramonę
atomines stotis. Įspūdžiams (Volvo, Ericcson), išplatinusi
atšalus, visgi nutarta jas pasi- savo produktus visoje planelaikyti, geriau
prižiūrint, toje. Dalį produkcijos švedų
Tačiau stočių padėtis Rusijoje firmos perkėlė į Suomiją,
ir Lietuvoje, nors ir bandoma, mažiau į Estiją, dar mažiau į
kontroliuojama daug sunkiau. Latviją. Būtų gera sužinoti iš
O tokio paties tipo atominių mus lankančių politikų, kodėl
stočių netoli Baltijos baseino mūsų šiauriniai kaimynai
(apie 500-700 km) su 15 reak- lengvai nukonkuruoja mus?
torių kasdien baimina gyven- Ar tai dėl mūsiškių baimės
tojus, ypač skandinavus, kurie būti nupirktiems? Estijoje jau
kitokių pavojų neturi. Pasiro- užregistruota keli tūkstančiai
do, kad iš visų stočių Ignalina suomiškų firmų, didesnių ir
yra pati saugiausia. Kadangi mažesnių, kaip būsimas išeiji yra artimiausia Švedijos ir ties taškas į Rusijos rinką.
Suomijos kaimynė, švedai de- Nepaisant vargo su rusų
da daug pastangų profesiona- mažumomis bei grasinimais iš
liai ir finansiškai Ignalinos Maskvos, Estijos ekonomika
priežiūrai, nes jos reaktoriai auga kaip ant mielių. Ypač seyra dar stipresni už švediškus, kasi su švediškais ryšiais. Iš
Lietuva su stoties likvidavimu v į sų Baltijos kraštų švedai imneskuba. Ji parduoda 15-20% portuoja 5.6 mlrd. kronų vergamintos energijos kaimy- tės prekių, iš Estijos 2.1 mln.
nams: Karaliaučiui, Gudijai, Kažkodėl daug švediškų ir suoLatvijai ir netgi planuojama miškų poskyrių atidaryta Esparduoti Vokietijai. Švedų ko- tijoje, pvz., suomių elektronirespondentas pasakoja, kad niū aparatų fabrikas Eląotec,
lietuviai pradeda gailėtis, jog kuriame dirba keli tūkstananksčiau neleido rusams už- čiai estų, todėl, kad produkcija
baigti trečio reaktoriaus, ap- Estijoje kainuoja pigiau. Švegaubdami žmonių grandine.
dų baltinių fabrikas (brangių
Vakarų valstybės, su Šve- marškinių) Stenstroms visą
dija priešakyje, siūlo Lietuvai produkciją perkėlė į Estiją,
Ignaliną likviduoti ir pakeisti Švedijoje liko tik administracidujine. Bet tuo ir baigiasi jų Ja- Estai leidžia veikti užsienio
pagalba, žinant, kad dujos gali bankams, bet sugeba su jais
. _.
., .. ^ ..
konkuruoti. Taip jų didžiaubuto parūpintos tik iš Rusuos. s i a g b a n k a s H a n s a b a n k n e t
— ^ _ _ _ _ _ _ _
pajėgė
nupirkti
Latvijoje
menės kraštų bendruomenių Deutsch-Lettische Bank, per
valdybų pirmininkams arba k u n ema daug užsienietiškų
Estai leido
Migracijos departamentui prie verslo reikalų.
steigti
draudimo
bendroves
Vidaus reikalų ministerijos
švedams,
Hansą
Kindlust
ben
(Saltoniškių g. 19, Vilnius).
drovėje
98%
valdo
švedai.
Pasaulio lietuvių bendruo
privatizuotose
ben
menės kraštų bendruomenių Estų
valdybų pirmininkai, priėmę drovėse stipriai dalyvauja vo
iš piliečio dokumentus, patvir kiečiai (gelžkeliai), Esti Tetina asmens parašą ir prie lekom 49% priklauso šve
prašymo dokumentų kopijas ir dams. Iš visų pokomunistinių
asmens dokumentus perduoda kraštų tik estų krona yra per
Lietuvos Respublikos diploma kama Vakarų valstybėse.
Praeitą rudenį latvių premtinei atstovybei ar konsulinei
įstaigai užsienyje, o pastaroji jeras Skele pasiūlė įkurti Bal— Migracijos departamentui, tijos tautų rinką su atviru
JAV LB tikslas visada buvo kapitalų, prekių ir darbo jėgos
išsaugoti ir puoselėti lietuvy- judėjimu. Toks žingsnis esą
bę, ką mes iabai gražiai atli- turėtų parodyti Europai Baltų
kome ir atliekame, ir daug subrendimą tvarkyti smulkius
darbo įdėjome. Dabar, Lietu- vietinius kivirčus ir pasiruovai atgavus nepriklausomybę, šimą dalyvauti Europos Unimes galime tiesiogiai dalyvau- joje.
ti Lietuvos gyvenime, jeigu at________>-_—__|_
siimtume Lietuvos pilietybę ir
• Seniausia Lietuvos sosti
aktyviai pasinaudotume bal
savimo teise. Todėl dar kartą nė — Kernavė. Rašytiniuose
raginame visus atstatyti savo šaltiniuose ji pirmą kartą
paminėta 1365 m.
teisę į Lietuvos pilietybę!

Danutė

Bindokienė

Griežtas
perspėjimas
teroristams
Amerikos teismų sistemos
gerą vardą pastaraisiais me
tais gerokai aptemdė. 0 J. Simpson farsas, kuris nuolat mini
mas su pašaipa ir pasipikti
nimu. Nepaisant, kad kas
dien visoje Amerikoje nagri
nėjama tūkstančiai bylų, nusi
kaltėliams skiriamos baus
mės, nekaltieji išteisinami.
kaip sakoma — vienas supu
vęs obuolys sugadina visą vai
sių pintinę...
Praėjusį pirmadienį, birže
lio 3 d. amerikiečiai vėl atgavo
pasitikėjimą teismo vyksmu.
kai prisiekusiųjų teismas, po
palyginti neilgai užsitęsusio
proceso, rado teroristą Timothy McVeigh be jokios abe
jonės kaltu. Jis prieš maždaug
dvejus metus, 1995 m. ba
landžio 19 d., išsprogdino Oklahoma City buvusį valdišką
pastatą Žuvo 168 žmones,
įskaitant 19 vaikų. Daugiau
kaip 500 buvo sužeistų.
Ar jis bus pasmerktas mirti
už savo nusikaltimą, ar turės
likusį gyvenimą praleisti kalė
jime, sprendimo metu nepa
aiškėjo, bet Oklahoma City gy
ventojų ir galbūt visoje Ameri
koje pasitenkinimas buvo vi
suotinis: nuosprendis teisin
gas, terorizmo veiksmai negali
būti toleruojami, o teroristus
reikia negailestingai bausti.
Tačiau daugelį tebekamuoja
klausimas: kodėl? Kas paska
tino 29 metų amžiaus jau
nuolį, Persų įlankos karo vete
raną, padaryti tokį baisų nusi
kaltimą, specialiai laukiant,
kol pastatas prisipildys kas
dieniniais tarnautojais, mo
kyklėlės globojamais vaikais,
klientais, kad tik susidarytų
„daugiau aukų"? Kokia neapy
kanta, koks keršto jausmas jį
vertė pasigaminti bombą, ir
įvykdyti baisius savo planus?
Tikrų atsakymų šiuo metu nė
ra, nors žmonės būtinai no
rėtų sužinoti McVeigh moty
vus. Galbūt tuomet pavyktų
lengviau apsisaugoti nuo pa
našių atvejų ateityje. Grei
čiausiai tikrų priežasčių nie
kuomet nebus įmanoma su
žinoti, nes nusikaltėlis kalba
mažai, o spėliojimai tik ir lie
ka spėliojimais.
Tvirtinama, kad McVeigh
širdyje nešiojo neapykantą
JAV teisėsaugai už Waco, TX,
įvykdytą Davidian sektos na
rių susideginimą, gal ir už ki
tas tariamas „priespaudas bei
nuoskaudas". Galima sakyti,
kad jis tam tikra prasme yra
psichiškai nesveikas, vienok
šis nusikaltimas toks didelis,
kad jokie pateisinimai ar
paaiškinimai neturi per di
delės reikšmės.
Kadangi gyvename didelia
me, pavojingame pasaulyje,
kuriame be paliovos verda
konfliktai, nepasitenkinimai,

Troboj buvo tik močiutė.
got". „Apie kitus, mamunyt, tai nežinau, bet aš neval
Kur visi? — paklausiau.
Man užmiegotoje galvoje tebesimaiše vakarykščia gau, kad nenoriu apsikiaulinti. Kai vienas visus sury
ir kažin koks sapnas. Rodėsi, kad jie visi išvažiavo į siu, ką kiti veiks". Ir kepdavo. Ypač vasarą, kai buvo
daug varškės, sviesto ir grietinės. Dažną sekmadienio
Vasiliškį, o iš ten į Ameriką.
— Gerai, kad atsikėlei, o tai tuoj būčiau ėjusi kelt: rytą troba tvinkdavo kepamos varškės kvapu. O tą
Padėsi į lauką pietus nunešti, o paskum nubėgsi Seve dieną, nors buvo ir ne sekmadienis, irgi prikepė.
riuką paleisti. Jis už tave karves išsivarė. Še, užval- Greičiausiai norėdama sumažinti vakarykščiai užgu
lusį skaudų rūpestį. Atsimenu, ir man pačiai kokio
gyk.
trečio virtinio kąsnis sustojo gerklėj ir ėmiau springti
— Padėjo ant stalo dubenėlį su keptais varš
ašaromis. Nenorėjau verkti, dar labiau nenorėjau pa
kėčiais.
sirodyti, kad verkiu, bet močiutė pamatė. Priėjusi ap
Močiutė iškepdavo tokius skanius, kad paskui nie
kabino ir ėmė drąsinti.
kada panašių neteko valgyti. Nė pati tokių iškepti ne
— Neverk. Tavo tėtis daug kur buvo. Niekur ne
begalėjau. Buvo valgomi, bet nebe tokie. Anie permir
dingo. Uždirbs pinigų ir sugrįš, o tu tada galėsi į mo
kę grietinės su sviestu padažu turėjo ypatinga
kyklą eiti.
kvepėjimą, tik vis gailėjausi,kad negaliu tiek suvalgyti
— O kai grįš, žandarai, tuoj ir pagaus. Geležiniais
kiek norėjau. Buvo tokie skanūs, rodėsi didžiausią du apkals ir į katorgą išvarys, — spyriau.
beni kaip už ausies sušveisi, bet tik kelis suvalgai ir
Žinojau, kad kitą sykį jų nė Severiukas neapgaus.
soti. Ne tik aš, bet visi. Net ir Kazys, labai pavalgus O jeigu mėgins, tai ir patį Severiuką kartu išvarys.
vyras, sakydavo, kad tik tuziną tegali sudoroti, bet vis
Tos dienos tikrai buvo sunkios. Ne man vienai.
tiek prašydavo, kad dažniau tokių iškeptų, o Severiu- Kurį laiką Marcelė buvo pritilusi ir sušvelnėjusi. Net
kas tai vis prašydavo: „Mamunėle, kada kepsi varš gyvulius apeidama nustojo gerklę leisti, o mes visi kiti
kėčius..? JCaip kepsiu, kad nevalgai. Nė vienas neval lyg verčiau vienas kito sugludom, netekę vyriausio.

klesti kerštas, neapykanta,
pyktis ir iš viso to išplau
kiantys nusikaltimai, teroris
tiniai veiksmai daug kartų pa
sitaikė praeityje, be abejo,
pasitaikys ir ateityje. Nuo visų
jų neapsaugos nei policija, nei
užraktai, nei užtvaros. Žmo
nes patys turi daugiau kreipti
dėmesio į ankstyvuosius ženk
lus, kol jie neišsivysto į pavo
jingą situaciją.
Amerikiečiai didžiuojasi savo
krašto konstitucija, garantuo
jančia daug asmeniškų ir vi
suomeninių laisvių. Tačiau
yra daug tas laisves išnau
dojančių savo kėslams. Čia
gausu ir įvairių, neapykanta
savo narių tarpe kurstančių
vyriausybei, teisėtvarkai, ka
rinei vadovybei, verslinin
kams ar kuriai kitai visuo
menės grupei, organizacijų. J
jų veiklą mažai kreipiama
dėmesio, kol ta veikla neiš
silieja nekaltų aukų krauju.
Tik tuomet pasigirsta protes
tai, ieškoma atsakymų ir
baudžiami nusikaltėliai. O juk
gali laisvės būti ir per daug...
Sakoma, kad, nubaudus te
roristą McVeigh. nukentė
jusieji ir apskritai Amerika
galės pradėti žaizdų gijimo
procesą. Nors jis ilgai truks.
bet vis dėlto gali būti įma
nomas tik po šitokio teismo
sprendimo. Šis teigimas labai
akivaizdžiai lietuviams prime
na, kad jau seniai atėjęs lai
kas ir mūsų tautoje susirū
pinti žaizdų, padarytų skau
džiais okupacijos dešimtme
čiais, gydymu. Šį mėnesį visur
minimi, mūsų tautą prieš 50
metų ištikę, tragiškieji įvy
kiai, kai raudonasis okupan
tas pirmą kartą viešai parode
savo tikrąjį veidą, areštuo
damas, kalindamas, tremdamas, kankindamas ir žudy
damas lietuvius. Prisimename
ir partizanų karžygiškas ko
vas bei su jais kovojusių oku
pantų ir savų išdavikų žiau
rumą.
Tai praeitis. Tačiau dabartis
nemažiau skaudi, nes tie sa
vieji išdavikai — stribai ir kiti
— daugeliu atvejų tebegyvena
kartu su savo buvusiomis au
komis, jų šeimomis. Ir gyvena
dažnai nepalyginamai geriau.
Kol tie nusikaltėliai prieš savo
tautą ir žmoniškumą nebus
patraukti atsakomybėn, tau
tos gijimo procesas negali
prasidėti. Ko laukiama? Ar
kad išmirtų visi, kurie gali
parodyti pirštu nusikaltėlį:1
Jeigu bent simboliškai būtų
teisiami ir nubausti patys
aršiausi kaltininkai, tai padė
tų atstatyti lietuvių pasiti
kėjimą savo vyriausybe, savo
teisėtvarka. Dabar už delsimą
jau negalime atsakomybes
versti vien ant LDDP

vienas kito reikalingumą pajutom. Net ir aš pati. Va
kare tos pačios dienos, kai su močiute ašaromis
springdamos nešėm varškėčius galulaukėj anapus
Ročpjaunio dorojantiems avižas, parsivariusią karves,
tėvukas vidury kiemo pasitiko su saldainiu.
—Žiūrėk, ką šiandien avižose radau. Pažiūrėk, ar
valgomas, — padavė.
Saldainis aiškiai buvo tas pats, kur jam sekma
dienį daviau, tai ir pasakiau:
— Tėvuk, taigi čia tas pats.kur vakar daviau.
— Eik tu. Išlaikysiu taip ilgai... Aną namo eida
mas sučiulpiau. Net ir popieriuką suglamžęs nume
čiau. Jeigu netingėsi, pasidaryk kada, rasi kur nors
varyklos pakrašty.
Paėmiau, bet pajutau.kad viena, kai visus krūvoj
laiko toks juodas negerumas, valgyti negalėsiu, tai.
kai visi susėdo vakarienės, išsivyniojau jį ant stalo
galo, padalinau į septynias dalis ir ėmiau pjaustyti.
'Bus daugiau;

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. birželio men. 6 d.

CLASSIFIED G U I D E

JAV LB VAKARŲ APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS
Šių metų suvažiavimas įvy
ko Los Angeles, gegužes 25 d.,
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje.
Pirmininke Violeta Gedgau
dienė, kun. A. Volskiui sukal
bėjus maldą, atidariusi suva
žiavimą, priminė neseniai mi
rusius mūsų telkinio narius:
solistę V. Zaunienę-Leskaitienę ir rašytoją Br. Railą. Jų at
minimas pagerbtas atsistoji
mu.
I prezidiumą pakvietė Va
karų apygardos valdybos narį
Vytautą Vidugirį, kuris suva
žiavimui pirmininkavo, sek
retorę Danguolę Varnienę,
kontrolės komisijos pirm. Igną
Medžiuką. Apylinkes pirmi
ninkus: L. Udrį, A. Venckū
nienę iš Santa Monica ir tary
bos narius A. Nelsienę bei A.
Polikaitį.
Vakarų apygardos narė vicepirm. D. Navickienė, paskai
čius praeitų metų suvažia
vimo protokolą, trumpai pra
nešė, kad be kitų atliktų dar
bų. — surinkta 50,000 dol.
Washingtono
universiteto
Skandinavijos-Baltijos kraštų
kalbų, literatūros ir kultūros
studijų fakultetui paremti. L.
Udrys, Los Angeles apylinkės
pirmininkas, be
įprastinių
renginių, kaip Vasario 16-tos
minėjimo ir kt., paminėjo: Br.
Railos knygos „Rašalo ašaros"
sutiktuves. Lietuvos parti
zanų „Girių aidas" koncertą,
skandinavų festivalį, Fullertone surengtą baltų-skandinavų koncertą ir kt. Kitos apy
linkės: Arizonos, Havvajų, Ore
gono. Washingtono, davė pra
nešimus raštu, kuriuos per
skaitė valdybos narys R. Dabšys.
Toliau vyko jau šių metų
veiklos pranešimai. Svarbes
nis įvykis — poeto Bern.
Brazdžionio 90-ojo gimtadie
nio iškilmingas paminėjimas.
Kovo 6 d., po apylinkės susi
rinkimo, įvyko pirmas posėdis.
Los Angeles apylinkės valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pir
mininkai — Auris J a r a š ū n a s
ir Linas Udrys, vicepirm. —
Liuda Avižonienė ir Rimas
Mulokas. ižd. — Juozas Pupius. sekr. — Laimutė Baltrėnaite, Lietuvių dienų vedė
jas — Viktoras Ralys. Sociali
nių reikalų vedėja — B. Vis
kantienė. Kultūros reikalų
vedėjas — Robert Kerr, kores
pondentė — Stasė Šimoliūniene.
Los Angeles atgaivinta J a u 
nimo sąjunga, išrinkta valdy
ba. Santa Monica apylinkės
atstovė G. Sirutienė, pranešė,
kad, pirm. J. Kojeliui iš pa

reigų pasitraukus, pareigas
perėmė A. Venckūniene. Da
bartine valdybos sudėtis: vi
cepirm. G. Sirutiene, ižd. V.
Lembertas. kontroles
kom.
pirm. — E. Arbas, trūksta
sekretoriaus, kurį m a n o grei
tai kooptuoti. S a n t a Monicoje
narių nedaug, bet jie visur
aktyviai dalyvauja,
siunčia
laiškus Amerikos vyriausybei
Karaliaučiaus ir NATO reika
lais, duoda p a s i ū l y m u s Pasau
lio LB tarybai, deda pastangas
judinti pietinės rytų Lietuvos
atlietuvinimą, ypač švietimą,
kuriuo turėtų r ū p i n t i s ir Lie
tuvių fondas.
Apie Apygardos t a r y b o s ka
sos stovį pranešė ižd. M. So
deika ir kontrolės kom. pirm.
I. Medžiukas.
Vakarų
apygardos
pirm.
Violeta Gedgaudienė
davė
1996-1997 metų veiklos ap
žvalgą. Išvardinus LB apy
linkes, veikiančias
Vakarų
apygardoje,
suteikė
mums
staigmeną — Alaskoje įsikūrė,
iki šiol veikianti a t s k i r a i . LB
apylinke.
Ėmus
palaikyti
ryšius su pirm. M. Kuzmins
ku, buvo p r i r a š y t a Vakarų
apygardos rinkiminiam rajonui.
Sveikintinas V. Gedgaudie
nės kreipimasis į m u s , lietu
vius, šiltai priimti į savo tarpą
net ir tuos, k u r i e lietuviškai
jau nebemoka, a r net nėra lie
tuvių kilmės. D a u g gero Lietu
vai atneša ir nelietuviai, kaip
A.P.P.L.E., „Lietuvos Vaikų
viltis".
Mums reikia k a i p galima
daugiau draugų amerikiečių.
— visi gerai žinome, kad
Amerikoje „daugybėje — galy
bė", o mūsų ne tiek j a u daug.
Reikia draugų, kurie rašytų.
skambintų savo senatoriams,
atstovams, padėtų mūsų rei
kalams, ypač d a b a r , keliant
Karaliaučiaus atgavimo ir Lie
tuvos priėmimą į NATO klau
simus. A. Nelsienė. pranešė,
kad yra įvestos 2 rezoliucijos,
ragino skambinti atstovams,
senatoriams bei specialiai ko
misijai, kad pravestų j a s .
V. Gedgaudienė, svarstyda
ma JAV LB apygardų užda
vinius, pasisakė, k a d LB apy
gardos turi būti ryšiu tarp
Krašto valdybos ir apylinkių,
jos labai svarbios, be jų ne
būtų nei veiklos. Bendruome
nės pareiga visus jungti, o ne
diktuoti, kaip k a s turi veikti,
kas daugumą, ypač seniai
veikiančius lietuvių klubus.
atstumia nuo Liet. Bendruo
menės.
Š.m. kovo pradžioje V. Ged
gaudienė dalydavo Vilniuje
vykusiuose LB carybos ir Lie-
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REALMART II. I n e
6602 S. Pulaski Rd.
Chicago.ll 60629

RE/MAX
REALTORS
(773) 586-5959
(708)425-7161

BALYS BUDRAITIS

Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosdvyoių
pirkime bei pardavime, mieste ir
priemiesčiuose Suinteresuoti
skambinkite
B U D RA iC IU I
Bu*. 773-585-6100
F«x. 773-585-3997

LB Vakarų apygardos 1996 m. valdyba. Sėdi iš kaires Danguolė Varnienė Angele Nelsienė. A. Petruliene, D
Navickiene; stovi: Rimantas Dabšys, Zigmas Viskanta, Vytautas Vidugiris. Violeta Cifdgaudiene, M Sodeika ir
G. Leškvs.
Nuotr. M. Gedgaudo

tuvos Seimo bendros komisijos
posėdžiuose. J ų tikslas — su
rasti bendrą kalbą, bendrai
dirbti ir spręsti problemas
• kai kurioms iš jų reikia spe
cialistų). N u t a r t a , kad rezoliu
cijas t u r i priimti visi nariai!
Posėdžiuose dalyvavo 5 JAV ir
5 Lietuvos atstovai. Įdomu,
kad vienas iš Lietuvos pirmi
ninkų — buvęs kalifornietis
Feliksas Palubinskas. Posė
džiai vyko draugiškoje nuotai
koje, j a u nebebuvo J ū s ir
mes".
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menes Seimas yra vyriausias
PLB organas, kurį sudaro 175
Seimo nariai: JAV — 50, Kan
da — 17. Australija — 12, Ar
gentina — 9. Vokietija — 7,
Lenkija — 6. Didžioji Britani
ja — 6. Rusija — 5, Brazilija,
Ukraina ir Gudija po 5 narius,
Sibiras — 4, kitos bendruo
menės po du ar mažiau.
LX PLB Seimas vyks 1997
m. liepos 1 - 17 d. Vilniuje.
Vakarų apygardai atstovaus:
L Bertulytė-Bray, dr. Z. Brinkis. V. Gedgaudienė, A. Nel
sienė, A. Polikaitis, V. Vidugi
ris. Z. Viskanta. Pagal A. Polikaičio pranešimą — Seime
dalyvaus 50 JAV Lietuvių
Bendruomenės atstovų. Mū
siškiai — išlaidas susimoka
patys; Rytų kraštų, pvz. Sibi
ro, atstovams bus apmokėta.
Smagu, kad pagaliau išmo
kom bendrai dirbti Atrodo,
kad santykiai tarp „mūsų ir
jų" labai pagerėjo dėl daugelio
priežasčių: mes, pabuvoję te
nai keletą savaičių, nebandom
mokyti kaip reikia gyventi, jie
— išmoko priimti naudingas
pastabas.
Z. Viskanta
pasidžiaugė,
kad atvažiuojantieji į Lietuvą
..amerikonai", ypač kaliforniečiai. randa daug draugiškesnę
atmosferą, o R. Kulikauskie
nės knygynas Vilniuje — kaliforniečių susitikimo centras.
V. Gedgaudienės nuomone,
t r ū k s t a tik informacijos cen

tro, kuris iŠ užsienio atvyku
siems lietuviams padėtų įsi
kurti ir duotų patarimų kitais
atvejais.
Pasibaigus visiems praneši
mams, pasidalijus įspūdžiais,
išrinkta, tiksliau pririnkta,
valdyba. Pirm. V. Gedgaudie
nei, nariams — R. Dabšiui, G.

Ir pirmą kartą atsilankiusiam
į LB susirinkimą, lengva su
siorientuoti, kokia bendruo
menės santvarka, kokie tik
slai.
Valerija B a l t u š i e n ė

Leškiui ir D. Navickienei,
kandidatuoti į naują valdybą
atsisakius, vienbalsiai išrinkti
4 nauji nariai: V. Burokas, A.
Ragauskas, A. Sekas ir R.
Venckus. Dabartinė Vakarų
apygardos valdyba: D. Var
nienė, M. Sodeika, A. Nelsie
nė, A. Petrulienė, V. Vidugi
ris. Z. Viskanta, V. Burokas,
A. Ragauskas. A. Sekas ir R.
Venckus. Jie kitame posėdyje
pasiskirstys pareigomis. Bu
vusi pirmininkė V. Gedgau
dienė padėkojo valdybai už
nuoširdų bendradarbiavimą.

LENKAI — LIETUVIŲ
ŽUDIKŲ AUKOS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių Įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Pagtr 773-308-0307

MISCELLANEOUS

MISCELLANEOUS

KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd.
4365 S. Archer Av*.

ELEKTROS
ĮVEDIMA)—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

DANUTE MAYER
773-284-1900
Jei nonte parduoti ar pirkti namus
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji professionaliai. sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. įkainavimas
veltui.

AUTOMOBILIO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Oft Mgr. Auksė
S. Karte kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
32081/2 W«st 95th Street
TeL (708) 424-8654
(773) 581-8654 -

Varšuvos (Lenkija) Karių
Uguof anaLounga
kapuose š.m. gegužės 25 dieną
buvo atidengtas paminklas
6€00S.Kedzie
lenkams, žuvusiems Paneriuo
Chicego, IL 60629
se II pasaulinio karo metu.
773-925-6264
Varšuvos televizija bei kai ku
rie laikraščiai vienareikšmiai
Ltthuanian Music
nurodė, kad žudikais buvo lie
& Dancing
tuviai — Specialaus dalinio
savanoriai, veikiantys kaip vo
kiečių policijos padalinys. Pa
sak dešiniosios pakraipos len
2 BR Townhouae
kų dienraščio „Žyde* (1997.vakariniams priemiestyje
bendradarbiaujantys
Revizijos komisija: pirm. L 05.26),
netoli Lemonto,
Medžiukas, J. Kojelis, J. Ma su vokiečiais lietuviai žudė
$75,000
tulaičiui atsisakius, jo parei savo a u k a s — lenkus — visų
pirma Armijos Krajovos na
6348S.Keeler
gas perėmė G. Leškys.
Apygardos atstovai JAV LB rius. Žudikai savo aukas pjudė
Sekmadienį 06/08
taryboje: dr. Z. Brinkis, V. šunimis, o po egzekucijos nu
dėl
informacijos kreiptis:
Gedgaudienė, A. Nelsienė, A. plėšdavo nuo aukų rūbus ir
Re/Max Home Center
Polikaitis ir V. Vidugiris. Jie brangenybes. Varšuvos uni
versiteto
profesorius
J.
J
a
773-204-3898
sudarė tarybos prezidiumą.
dacki,
kalbėjęs
paminklo
ati
Besiklausant visų praneši
Vidas Poškus
mų iš Lietuvių Bendruomenės dengimo iškilmėse, išreiškė
veiklos, reikia stebėtis, kiek apgailestavimą, kad jose ne
daug atlikta, kiek dar daug dalyvauja Lietuvos ambasa
VALOME
suplanuota. Gaila, kad plačioji dorius Lenkijoje. „Lietuvos at
KILIMUS. BALDUS
stovo
nebuvimas
liudija
tai,
visuomenė n ė r a užtenkamai
IK GRINDIS
informuota, kad dabar LB ne kad dabartinės Lietuvos val
j. BUBNYS
džios
nepasmerkė
tų
baisių
tokia, kokia buvo prieš de
773-737-5168
šimtmetį (ypač čia. Los An nusikaltimų, kuriuos įvykdė
lietuviai"
(Zycie,
1997.05.26).
geles): gerai sugyvena su kito
; VARTOTU DAIKTU fiPAROAVIMASI
mis organizacijomis, bendrai
Tai ne vienintelis atvejis, i Pigos drabužiai suaugusiems.vaikams ir
dirba.
kuomet lenkai kaltina lietu • Kūdikiams, namų apyvokos daiktai: batai
vius
(kartais nurodydami kaip i (nauji ir vartoti). Kainos nuo 25c. iki $1.00
Suvažiavimas buvo ypač ge
vienintelius
kaltininkus) vo ! Panktd. biržalio 6 d., 9v.r.-6v.v.
rai suorganizuotas: atėjusiems
kiečių
okupacijos
metu Lietu
Saitd. birželio 7 d., 9v.r.-4v.v.
— prie įėjimo įteikta darbot
ESCCA, 1321 Aabury, Evenetori. IL
voje įvykdytais nusikaltimais.
varkė, informacijos lapai apie
Beje, populiaraus dienraščio (Autobusas sustoja: Ridge ir Dempster St)
LB santvarką ir veiklos apim
žurnalistas Panerių aukoms
Pigiai ir greitai išvežam
tį, JAV LB Vakarų apygardos
paminklo atidengimo iškilmė
šiukšles, kraustom baldus,
apylinkių sąrašas, JAV LB
nugriauname ir pastatome
se nepasigedo, pvz., Vokietijos
Vakarų apygardos 1996-1997
garažus, verandas (porch).
ambasadoriaus.
metų veiklos apžvalga, pa
Kreiptis: tel. 773-737-2674
arba 773-847-6046
ruošta pirm. V. Gedgaudienės.
A. M i š k i n y t ė

žūmsefor ScUe
Hltomttio. Brick bungatow, large
kjtchen, pantry and sumy drefe;
3 bedrms.;oak trim andfloors;1-3/4
bath; oversize 2 car garage;1/2 bt
from parKIcvv taxes; related iving.
TeL 630-257-2270

OPEN HOUSE

Parduodamas „condo"
Treasure Island, FL
ant Boca Ciega įlankos kranto.
2 mieg.; 2 vonios; platus
lieptas su suolais, šviesomis,
vieta pririšt laivelį; netoli
Meksikos įlankos, apsipirkimo
centrų ir gero susisiekimo.
Žemi mėnesiniai mokesčiai.
Sav. turi parduoti.
Tel. 708442-8969

IŠNUOMOJAMAS
5 kamb. BUTAS.

T*. 773-471-0720
flriteL iealBrvlrtjai molBrtB, legal JAV
gyventoja, ieško pensininko amžiaus
žmogaus- nerūkančio, kurį galėtu
prižiūrėti, globoti ir atlikti visus darbus
jo namuose. Vairuoja automobaį
Tel. 773-436-4943. Rene

UETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS NAIKINIMAS
Arvydas

Anusauskas

Pratarmėje rašoma: „Tai, kas pasakojama šioje knygo
je, yra pagrįsta Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais doku
mentais, liudytojų prisiminimais ir naujausiomis mokslo studi
jomis".
Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas.
Chicago 1996; (494 psl.), kieti viršeliai.

..

J

Kaina su persiuntimu JAV - $18.45
Illinois valstijos gyv. prideda $1.32 ..Sales Tax"

LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ
REPLĖSE 1940-1944
Vasarokite ir ilsėkitės- jūsų pinigai dirba ! Aukštas
nuošimtis, FDIC apsauga terminui virš 10 mėn. Taip pat
jūs galite padidinti indėlio sumą bet kuriuo metu. Tegu
jūsų pinigai jum? dirba dar uoliau! Užeikite pas mus
arba paskambinkite nemokamu tel.l-888-SFB-SAVE.

Standard Federat Bank
Butlding thrįuture ivitbyou
H<*ory •*«« • Lomban) - SaparvM* . OM H M • Ortmnč P a * • "*o« MdgMt •
U * 1 7 5 0 •••*

—

Albinas Gražiūnas

Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas šioje knygoje nušviečia
1940-1942 metų sovietinę ir 1941-1944 m. vokiečių okupaciją.
Knygoje aptarti analitiškai ir objektyviai Sovietų Sąjungos
padaryti nusikaltimai per vienerius okupacijos metus Lietuvoje.
Redagavo mokslinis red. habil. dr. Kazys Ėringis.
Išleido „Tėvynės sargas", Vilnius 1996 m. (398 psl.)

—

Kaina su persiuntimu JAV - $15.00
IHinois valstijos gyv prideda $1.05 „Sales Tax"

DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. birželio men. 6 d.

LAIŠKAI
jos istorijos lapuose. Šiuo atve
j u norėjau panagrinėti, ką ne
laimingų pionierių D. ir G.
(būtų klaidinga lyginti juos su
Prisimenu, gal kokiais 1992,
amerikiečių lakūnu O'Hare,
gal 1993 metais važinėjome po
kuris, m a n o supratimu, žuvo
Rytų Lietuvą, aplankėme ke
kovoje už tėvynę 1 išaukšti
lias lietuviškas mokyklas. Jų
nimas pasako apie lietuvių po
būklė buvo tragiška. Tarp kit
linkį mėgautis nesėkme.
ko, apie vieną iš jų — Bezdo
Darius Udrys
nių lietuvišką mokyklą — pa
Praha
rašiau tuomet j „Pasaulio lie
tuvį". Malonu buvo vėliau iš
IR MANO NUOMONĖ...
šios mokyklos direktorės iš
girsti, kad Amerikos ir Kana
Kaip Lietuvos aviacijos vete
dos lietuviai paskubėjo su r a n a s , nuoširdžiai
pritariu
konkrečia pagalba.
laiškų
autoriams
Karoliui
Metai bėga, o Rytų Lietuvoje (Charles) Ruplėnui, dr. Pranui
nedaug kas keičiasi. Nors, ne Mažeikai, R. John Rapšiui ir
visai taip. Lenkija labai rūpi Zenonui Prūsui, kurie įvairiai,
nasi savo tautiečiais, plečia bet įdomiai ir teisingai, pasi
lenkiškų mokyklų tinklą. Tuo sakė dėl D a r i a u s Udrio straip
rūpinasi ir Lenkijos vyriau snio: „Dariaus ir Girėno kom
sybė, ir Seimas, ir diplomatai pleksas". Tuo pačiu noriu pa
Vilniuje. Keliskart į metus tikslinti, kad Vilniaus miesto
Lenkijos mokyklose renkamos oro uostas vadinasi Tarptauti
dovanėlės Vilniaus krašto len nis Vilniaus oro uostas. Lietu
kų vaikams, knygos ir pan. vai atgavus nepriklausomybę,
Veikia keliasdešimt fondų, ku t r a n s a t l a n t i n i o skrydžio lakū
rie telkia lėšas šiam tikslui; nų Vyčio Kryžiaus kavalierių
daugelis visuomeninių orga S. D a r i a u s ir S. Girėno var
nizacijų
prieš
bažnytines dais p a v a d i n t a s Kauno aerod
šventes renka dovanas Lietu romas, Aleksote, kuriame gi
vos ar Gudijos lenkams ir t.t. mė Lietuvos karinė ir civilinė
J šią pagalbą įsijungia ir lenkų aviacija (1919-1940). 1998 me
verslininkai, bankai. Pavyz tais Lietuva švęs Lietuvos sa
džiui, Lietuvos-Lenkijos ūkio kalų sakalo generolo inžinie
rūmai, veikiantys Suvalkuose, riaus A n t a n o Gustaičio 100kasmet prieš Kalėdas organi ąsias gimimo metines. O visigi
zuoja mugę ir dalį pelno skiria būtų gražu, kad jubiliejaus
Lietuvos ir Gudijos lenkams. proga, kaip savo straipsnyje
(Jdomu yra tai, kad šios insti D. Udrys siūlo, Tarptautinį
tucijos valdyboje yra po lygiai Vilniaus oro uostą pavadinti
Lenkijos ir Lietuvos versli generolo Gustaičio vardu.
ninkų; bet kai šiais metais lie
Vytautas Peseckas
tuvių organizacija Seinuose
paprašė finansinės paramos
MIELI ŽODŽIAI
Seinų krašto lietuviškoms mo
IŠ LIETUVOS
kykloms, net atsakymo nega
J a u 12 metų esu pastovus
vo).
„Draugo" skaitytojas. D a u g
Kartais galvoju, kad gal liek a s pasikeitė laikraščio t u r i 
. tuviai jau nebeturi tautinio so
nyje bei Lietuvoje t a m e laiko
lidarumo jausmų. Dar blogiau
tarpyje. D a b a r gyvenu Lietu
elgiasi kai kurie politikai, ku
voje ir skaitau
„Draugą".
rie ten vyksta tik pelnyti „pat
Džiaugiuosi, kad J ū s ir J ū s ų
rioto" vardą. Apie tokius ka
kolegos vis atnaujinate laik
daise pasakojo mums minėtos raštį ir stengiatės jį padaryti
Bezdonių mokyklos direktorė: kuo įdomesniu. Ne visada su
jinai sakė, kad kai paprašė tinku su laikraščio mintimis,
vieno iš tokių konkrečios pa bet t a m yra laisva spauda,
galbos — keleto dėžučių dažų kad atspindėtų visų nuomo
grindims nudažyti — tai tie nes.
„geri dėdės" nepasirodė dau
Siunčiu 200 dol. auką pa
giau. Be abejo, yra Lietuvoje remti laikraštį. Žinau, k a d
žmonių, kurie supranta padėtį išlaidų b ū n a daug, o įplaukų
Rytų Lietuvoje ir norėtų ją visuomet gali būti daugiau.
keisti. Bet laikas nestovi vie Sėkmės tolimuose darbuose.
toje, ir deja, dirba ne mūsų la
bui. Vienas lenkų politikas
Aldas Kriaučiūnas
kažkada man yra pasakęs:
Vilnius
„Mes Rytų Lietuvoje turime
būti aktyvūs, nes suprantame,
AR REIKIA MUMS VADU
kad pusė tų, kurie sakosi esą
IR KOMISARŲ?
lenkais, iš tikrųjų d a r jais
nėra. Turime padėti, kad to
Atstačius mūsų tautos vals
kiais taptų".
tybinę nepriklausomybę, buvo
Ona S e i n i ū t ė skubiai kuriama nauja kons
Lenkija titucija. Berods. V. Landsber
gio pasiūlymu, konstitucijoje
buvo įrašyta, kad prezidentas
LIETUVIAI MĖGSTA
yra ir tautos vadovas Nežinia.
MĖGAUTIS NESĖKME

A.tA.
inž. KĘSTUČIUI BISKIUI

KODĖL LIETUVIAI
NESISTENGIA

Trumpai atsiliepdamas į
gerbiamo K. Ruplėno laišką
(geg. 23), kuriame jis drau
giškai siūlo man nesielvartau
ti ištisas naktis del Dariaus ir
Girėno kanonizavimo, norė
čiau pirmiausia padėkoti už
rūpestį. Galite būti ramus —
svarstydamas
šį
klausimą
miego nepraradau. Tačiau,
sprendžiant pagal jo laišką,
atrodo, kad K. Ruplėnas nesu
prato straipsnio esmės.
Gink Dieve, neneigiu K.
Ruplėno išvardytų Dariaus ir
Girėno pasiekimų, nors nr. 6
— esą D. ir G. „įrodė aklo skri
dimo instrumentų būtinumą"
— dvelkia tokia „kapinių filo
sofija",
kuriai
prieštarau
damas, iš vis nutariau brūkš
telėti plunksna ( gal iš lėktuvo
iššokęs lakūnas panašiai įrodo
parašiuto būtinumą?).
Bet
esmė ne ta, ar D. ir G. buvo
drąsūs, ryžtingi patriotai ir ar
jie minimi pasaulines aviaci-

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną MEILUTE, dukrą
INDRE, s ū n u s ARĄ ir TAURĄ, brolį inž. GEDIMINĄ
BISKJ, jo žmoną BIRUTE, bei jų dukrą GAILUTĘ
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.
Raminta

ir Vladas

Sinkai

Mylimam Vyrui ir Tėveliui

A.tA.
PETRUI PRANIUI-PRANCKIEČIUI
Lietuvos Respublikos Seimo pirm. prof. Vytautas Landsbergiui lankantis Čikagoje balandžio mėn. pradžioje, jo
kalbos klausosi (iš kaires): Lietuvių Bendruomenės veikėjas Kazys Laukaitis, „Lietuvių balso" redaktorius Vy
tautas Radžius ir žurn. Juozas Žygas.
N'uotr. Zigmo Degučio

kokios dar papildomos parei
gos ir teisės prezidentui buvo
numatytos, pridedant j a m dar
ir vadovo vardą. Be abejo, tuo
metu nei Landsbergis, nei kas
kitas nenumatė, kad tautos
vadovo titulu bus apvainikuo
t a s Lietuvos komunistų parti
jos gen. sekretorius. V. Lands
bergiui beliko tik pasitenkinti
opozicijos vadovo (bet vis dėlto
vadovo) titulu.
Vos pasibaigus paskutinie
siems Seimo rinkimams, tuo
j a u naujasis jo pirmininkas
kažkaip įgavo Seimo vadovo, o
ministras pirmininkas vyriau
sybės vadovo titulus. Paskuti
niu metu j a u ir Užsienio rei
kalų ministras pristatomas
diplomatijos vadovu.
Vakarų demokratiniame pa
saulyje nėra garbingesnio titu
lo kaip prezidentas arba mini
s t r a s pirmininkas
(PrimeMinister) be jokių kitokių
priedų. Tiesa, užsienio reikalų
ministrai yra dažnai vadinami
diplomatijos šefais. Tas atstu
miantis vadovų priedas mums
primena skaudžius laikus, kai
įvairūs vadai ir vadovai kaž
kaip savaime sukūrė „fiu
rerio", „dučės", „mylimo tautų
tėvo" ir „tautos vado" kultus.
Anuo metu Lietuvoje apskri
ties policijai vadovavo policijos
vadas, o savivaldybėse nuova
dos viršininkas. Šiandien šie
pareigūnai yra dar vis vadina
mi bolševikinį terorą prime
nančiais komisarų vardais.
P a t s laikas mūsų garbingus
tvarkos darbuotojus atpalai
duoti nuo tų šlykščių vardų. Ir
taip pat laikas iš Lietuvos po
litinio gyvenimo pašalinti vadizmą, o garbingą vado titulą
sugrąžinti ten. kur jis tikrai
tinka — kariuomenei ir polici
jai.
J o n a s Daugėla
Ormond Beach, FL
DAKTARŲ PATARIMAI
Per „Margiu'-uf
prugnnna
dr. J. Adomavičius ir kiti, visi
pūsdami i ta paė;j dūda ir um

pačiu tonu,
rekomenduoja
naudoti vitaminą E. Kaip gali
netikėti? Nusipirkau vitamino
E. 400 IU visiems metams ir,
nepraleisdamas dienos, nau
dojau.
„Drauge" pasirodė dr. Danie
liaus Degėsio straipsnis, kuris
taip pat išaukštino vitaminą
E, bet dr. Degėsys nepamiršo
ir „side effects:: „Vitaminą E
didesniais kiekiais negalima
naudoti, nes vitaminas E to
kiu atveju gali sukelti kraująvimą viduriuose ir smege
nyse".
Dr. Adomavičius
patarė
kraujo suskystinimui imti pu
sė aspirino tabletės kas antrą
dieną. O mano dr. Donald Dettore įsakė man imti Ecotrin
500 mg. tabletę kiekvieną
dieną (Ecotrin yra aspirino
„Coated" tablete). Tai ką man
padėtų pusė aspirino tabletės
kas antra diena? Kur čia yra
teisybė 9
^
...
T
Juozas Žemaitis
Cicero, IL
PUIKIOS LIETUVIŠKOS
ŽINIOS ČIKAGOJE

nei su teatro, nei su muzikos,
dailės ar kitų meno krypčių
atstovais, jutau
gyvybingą
Lietuvos ir Čikagos lietuvių
gyvenimo pulsą. Pasisakymai,
vertinimai, pastabos netendencingi, kultūringi, aiškūs,
trumpi ir tikslūs.
Ne visada tokių laidų išgirsi
ir per Lietuvos radiją. Klausy
damasi lietuviškų žinių Čika
goje aiškiau suvokiau Lietu
vos gyvenimo aktualijas, nei
būdama Lietuvoje. Taisyklinga, raiški, rami , maloni laidų
vedėjos Ramunės Zdanavi
čiūtės kalba taip pat padeda
sukaupti dėmesį, klausantis
žinių. Galima tik džiaugtis
Žemės L Productions vyriau
sios redaktorės Ramunės Zda
navičiūtės bei leidėjo Raimun
do Lapo kūrybingu darbin
gumu ir kultūringumu.
Elvyra V a i t k u v i e n ė
Vilnius

J Amžinybę iškeliavus, giliame liūdesyje likusiems —
žmonai BIRUTEI, s ū n u m s VIDUI ir EDŽIUI, ki
tiems
giminėms
bei
artimiesiems
reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir dalinamės skausmu.
Jonas, Vanda Stankai ir šeima

Mūsų ilgamečiui ir uoliam nariui

A.tA.
DIPL. INŽ. KĘSTUČIUI BISKIUI
staiga užbaigus žemišką kelionę, reiškiame gilią
užuojautą jo žmonai dr. MEILUTEI BISKIENEI,
dukrei INDREI, s ū n u m s ARUI ir TAURUI, broliui
inž. G E D I M I N U I ir jo žmonai dr. BIRUTEI bei jų
dukrai GAILUTEI BISKIAMS.
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir
Artchitektų Sąjungos Chicagos skyrius

A.1-A.
KĘSTUČIUI BISKIUI

PERVADINTA T E I S Ė S
AKADEMIJA
Lietuvoje mirus, žmonai dr. MEILUTEI su šeima ir
Lietuvos policijos akademija
broliui GEDIMINUI su šeima reiškiu gilią užuo
nuo šiol vadinsis Lietuvos
jautą.
Nors Čikagoje svečiavausi teisės akademija. Tokiam poli
cijos
akademijos
Senato
pra
neilgai, tačiau visą laiką, kiek
Leonas Daukus
vieną rytą r.uo 10 iki 11, labai šymui pritarė Lietuvos vyriau
dėmesingai klausiausi lietu sybė.
Nuo naujųjų mokslo metų šį
viškų Žemos L Productions
rudenį
buvusi policijos akade
transliuojamų laidų. Manau,
mija
priims
į teisės ir valdymo
kad labai puiki yra šių laidų
A.TA.
studijas
150
studentų. Vyriau
struktūra, nes stengiamasi
DIPL. INŽ. KĘSTUČIUI BISKIUI
kalbėti įvairiomis temomis. sybė nutarė, kad akademija
turi
tam
tinkamą
materialinę
Ypač vertingos objektyviai pa
Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai
teikiamos kasdieninės žinios ir techninę bazę bei pedagogų
M E I L U T E I ir vaikams
— INDREI. TAURUI ir
apie ekonominę, politinę, kul ir mokslininkų.
Lietuvos teisės akademija
ARUI.
tūrinę, sporto padėtį Lietu
voje. Aktuai.ais, visiems rūpi rengs specialistus ne tik poli
mais klausimais šiose žiniose cijai ir vidaus reikalų sistemos
IPSA valdyba ir nariai
pasisako n', tik žurnalistai, įstaigoms, bet ir kitoms insti
bet ir įvairiu partijų atstovai. tucijoms. (BNS)
Man ypač įdomios Romualdo
Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
Ozolo tiesiogiai telefonu iš
Lietuvos pateikiamos savai
tinės naujausių politinių ir ki
tokių įvyk: 4 Lietuvoje ap
I^JEM'D'CR
žvalgos. Tasp pat vertingos
penktadienir.es
kultūrinių
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608
įvykių apžvalgos. Per keturis
(773) 847-7747
svečiavimos. Čikagoje mėne
Casimir
G. Oksas, President
sius nepas._ r edau susitikimų
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

ZZ-I Mutual Federal Savinas and Loan
Association of Chicago

R f l midlcind 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

Lietuviškoje mokykloje užsimezgusi draugyste niekad neisdils. nor> mok.-in metai ir pas
kykloje mokslo metų užbaigimo iškilmėse iš kaires Dalia Šataite \}\U- St.inkevi^iute.
kiene. mokyt Hedvina Dainienė. Adele Rofytr. Stefute I ' u Kgle M,l IVM k.nte

IRO Cikan'» !it mokletma Kula .JautoNuntr >Joe Kulio

ESEE

faunose
LENDER

DRAl'GAS. penktadienis. 1997 m. birželio mėn. 6 d.

Po pamaldų mokiniai ir
mokytojai žygiuoja į Jaunimo
centrą. Visi užima vietas di
Greitai prabėgo penkeri me džiojoje salėje, koridoriuje pa
tai nuo Čikagos trijų lituanis lieka 10 klasės abiturientai.
tinių mokyklų susijungimo. Ir Pirmo skyriaus mergaitei pas
štai 1997 m. gegužės mėnesio kambinus paskutinį skam
Šv. K a z i m i e r o seserų va 17 dieną įvyksta Čikagos litu butį, Andriui Utz grojant, į
Muz. A l v y d a s
Vasaitis
akompanuos sol. Praurimei s a r i n i s festivalis bus sekma anistines mokyklos mokslo salę su vėliavomis įeina de
šimtokai. Amerikos vėliavą
Ragienei ir smuikininkei Lin dienį, liepos 13 d., nuo 11:30 metų užbaigimo iškilmės.
dai Veleckytei birželio 8 d., 3 vai. r. iki 5 vai. p.p., Šv. Kazi
10 vai. tėvų jėzuitų koply neša Natalija Padalino ir Ada
vai. p.p.. J a u n i m o centre ren miero vienuolyno gražiame so čioje vyksta padėkos Mišios, Valaitytė. Lietuvos vėliavą —
giamame tragiškųjų birželio de. 2601 W. Marąuette Rd. kurias atnašauja
mokyklos Rima Griauzdytė, Indrė Norei
įvykių paminėjime. Visuome Kaip ir kiekvienais metais, dvasios vadovas kun. Juozas kaitė ir Rytas Vygantas.
ne nuoširdžiai kviečiama gau bus parūpinta gražios muzi Vaišnys. Pamaldų metu labai Skamba Amerikos ir Lietuvos
siai dalyvauti. Rengia parti kos, skanių lietuviškų valgių, gražiai gieda mokiniai, pa himnai. Invokaciją skaito kun.
atsigėrimų,
bingo lošimas, ruošti muzikės Dalios Gedvi Juozas Vaišnys.
zanų globos fondas.
mažiesiems Žvėrynas, Šv. Kry lienės. Skaitinius skaito 10
Iškilmes pradeda 10 klasės
žiaus ligonines personalas tik klasės mokiniai: Eglė Mila- auklėtoja Rūta Jautokienė.
rins kraujo spaudimą. Žada vickaitė, Dalia Šataitė ir Da Pakviečia į sceną mokyklos di
Mišiose jėzuitų koplyčioje
ma ir daug kitokių smagumų. rius Norvilas. Gražų ir įspū rektorę J ū r a t ę Dovilienę ir Iš mokslo metų užbaigimo Čikagos lit mokykloje — visi mokiniai
Nuotr. J<••«- Kuliu
Visi labai nuoširdžiai kvie dingą pamokslą pasako kun. tėvų komiteto pirmininkus:
čiami, nes pelnas skiriamas J. Vaišnys.
Aušrą Padalino ir Mindaugą
seselių kazimieriečių slaugos
Bielskų. Auklėtoja R. Jauto
namų išlaikymui. Seselės pri
kienė
skaito mokyklos baigi
Pasaulio lietuvių centro
simena visus vienuolyno gera
mo
aktą
ir išvardina visus bai
r e n g i n i ų k o m i t e t a s , vado
darius ir už juos meldžiasi.
vaujamas Bronės Nainienės, gusius šią mokyklą. Jie po
pradėjo naują programą: kiek vieną ateina į sceną. Direktorė
T r a g i š k ų j ų birželio įvy vieną paskutinį mėnesio sek J. Dovilienė įteikia kiekvie
kių p a m i n ė j i m a s
C i c e r o madienį, tuoj po 11 vai. r. nam baigimo pažymėjimą, o
a p y l i n k ė j e bus šį sekmadie Mišių, jaunos profesionalės komiteto pirmininkai — po
nį, birželio 8 d. Šv. Antano Aida Mikučauskaitė ir Tania knygą mokyklos prisiminimui.
baigusieji: Laura
bažnyčioje 11 vai. r. šia inten Mikaitytė nemokamai patikri Mokyklą
cija Mišias aukos ir pamokslą na kraujospūdį. Tas jų patar Dainytė, Sean Jučas, Egle Mipasakys kun. Kęstutis Trima navimas buvo teikiamas pir lavickaitė, Darius Norvilas.
kas, giedos parapijos choras, mą kartą praėjusį sekmadienį Algis Paulius, Adelė Ročytė.
Maestro Alvydas Vasaitis.
vadovaujamas Mariaus Pra ir susilaukė didelio pasiseki Alytė Stankevičiūtė. Dalia
puolenio ir Jonės Bobinienės. mo. Programa bus tęsiama to Šataitė ir Stefutė L'tz. Baigu
A t e i t i n i n k ų n a m ų gegu 12 vai. parapijos salėje po liau.
siems visais penketukais įtei
žinėje, k u n įvyko praėjusį užkandžių prasidės akade
kiami garbės raštai: Laurai
sekmadienį, birželio 1 d., do minė dalis, kurioje kalbės adv.
S u v a l k i e č i ų d r a u g i j a Či Dainytei, Eglei Milavickaitei,
vanų laimėtojai buvo: Ona Sir- Povilas Žumbakis, o po to isto k a g o j e visus narius ir svečius Adelei Ročytei ir Stefutei Utz.
gedienė iš Sterling Heights. rikė Skirmantė Miglinienė kviečia į gegužinę birželio 8 d.,
Po to simbolinio rakto per
MI '300 dol.), Henrikas Lau parodys dokumentinį filmą sekmadienį. 12 vai., Vytauto davimas. I sceną pakviečiami Čikagos lit. mokyklos abiturientai. Iš kaires: Darius Norvilas, Dalia Šataitė. Alytė Stankevic iote, mokyt. LigiNuotr. Joe Kulio
cius iš Paterson. NU ;200 dol.), ..Karlagas — mirties žemė r Didžiojo šaulių salėje, 2417 W buvę dešimtokai: Laura Dai ja Tautkuvienė, Algis Paulius. Stefutė Utz, Adelė Rocyte. Sean Jutsas. Laura Dainytė.
Laura Valavičiene. iš Bloo- apie lietuvių kančias Sibire. 43rd Str. Gros Kosto Rama nytė. Algis Paulius, Sean Ju
už pasiaukojimą. Švietimo ta knygą tėvų komiteto pirminin programėlė.
mingdu't'. II. ir Vytautas Kas- Minėjimą
ruošia
Lietuvių nausko orkestras, bus ska čas ir devintokai Ada Valai rybos pirmininkė R. Kučienė kai. Čia jokių atsisveikinimų
Tris mėnesius mažiau gir
niūnas iš Beverly Shores. IN, Bendruomenės Cicero apy naus lietuviško maisto, baras, tytė ir Indre Noreikaitė. Algis
nebuvo,
nes
visi
grįš
į
šią
mo
įteikia
premijas
šios
mokyklos
dėsis
balsų J a u n i m o centro
po 100 dol. Kurių laimėtojų linkė ir Cicero Amerikos Lie laimėjimai. Visi laukiami pa Paulius perduoda raktą Indrei
kyklą
rudenį,
tęsti
lituanistinį
mokiniams.
laimėjusiems
koridoriuose.
Daugiau judėji
adresai nebuvo įrašyti į bi tuvių tarybos skyrius. Visi silinksminti kartu su suval Noreikaitei. Atitinkamas kal Švietimo tarybos paskelbtame darbą j a u aukštesniojoje mo mo bus jaunimo stovyklose,
lietėlių
šakneles.
prašomi apylinkių lietuviai nuoširdžiai kiečiais.
bas pasako Laura Dainytė ir konkurse. Toliau
iškylose ir išvykose. Kiekvie
įteikiami kykloje.
kreiptis į Ateitininkų namų kviečiami.
„Daily S o u t h t o w n " d i e n  Ada Valaitytė.
Pabaigus visas iškilmes, visi n a s darbas užsitarnauja poil
garbės lapai visų skyrių moki
valdybos pirm. Alfonsą ParSu abiturientais atsisveiki niams, baigusiems skyrius ir mokiniai ir tėvai vaišinosi sį. Svarbu, kad tas poilsis
J a u n ų j ų a t e i t i n i n k ų są r a š t i s gegužės 29 d. laidoje
gauską. 708-361-2817 ir jiems j u n g o s centro valdyba j a u iš išspausdino spalvotą Teodoro na Rima Griauzdytė, o devin
klases visais
penketukais. gale salės paruoštomis vaišė būtų kultūringai panaudotas.
laimikiai bus pasiųsti.
siuntinėjo registracijos lapus Binstrubo nuotrauką ir ne tokams palinki sėkmės toliau Paskiau pakviečiami į sceną mis. Abiturientų tėvai, pa Reikia manyti, kad lietuviškas
jaunučių vasaros stovyklai, trumpą aprašymą apie jį patį tęsti mokslą Stefutė Utz.
tie mokytojai, kurie k i t a i s , ruošė vaišes savo vaikams, j a u n i m a s nepadarys gėdos šio
M o t e r s d a r b a s ir rūpestis kuri vyks liepos 8-19 d. Daina ir jam gegužės 21 d. Jaunimo
Toliau abiturientus sveikina mokslo metais nebedėstys šio baigusiems šią mokyklą — ka krašto lietuviams ir tėvynei
n i e k a d n e s i b a i g i a . . . Artė voje. Prašome vaikus užregis centro Čiurlionio galerijoje suaugusieji: mokyklos direk
je mokykloje: Eglė Ivinskienė. vinėje. Pakvietė ir mokytojus. Lietuvai.
Lietuvos ambasadoriaus JAV torė J ū r a t ė Dovilienė, Lietu
jant Tėvo dienai, yra gera pro truoti iki birželio 10 d.
J. Plačas
Elytė Žukauskaitė. Vytas Pa Be vaišių dar buvo ir linksma
dr. Alfonso Eidinto įteiktą vos Respublikos Garbės gene
ga bent t a m vienam sekmadie
bedinskas ir Andrius Utz. Di
niui sumažinti žmonų, mamų
Šį š e š t a d i e n į , b i r ž e l i o 7 Gedimimo ordiną.
ralinio konsulo Čikagoje atsto rektorė dėkodama už atliktą
ir kitų šeimos moterų rū d.. 10:30 vai. r., centrinėje
Šv.
Vardo
d r a u g i j o s , vė Daiva Meilienė, Švietimo darbą įteikė po puokštę gražių
pestėlius, dalyvaujant šau Čikagos miesto bibliotekoje, v e i k i a n č i o s Švč. M. Marijos tarybos pirmininkė Regina
gėlių. Buvo prisiminta ir bu
niuose Tėvo dienos pietuose. Harold Washington Library G i m i m o p a r a p i j o j e , nariai Kučienė. Pedagoginio Institu
vusi mokytoja Marija Plax „ L i e t u v o s N a š l a i č i ų glo
Paraginkime
savo šeimas. Center. 400 S. State Str.. bus dalyvaus Mišiose sekmadienį, to atstovė Karina Turnerytė,
čienė. nes jos buvusieji moki b o s " komitetas g a u n a d a u g
x TRANSPAK
praneša:
draugus ir pažįstamus, kad atidaromas „kalbančių kny birželio 8 d., 8 vai. r. Po Mišių tėvų komiteto atstovai: Aušra
niai jau baigė šią mokyklą. Ji aukų — kiekvienas centas,
„Klaipėdoje
sulaikyta
20
tonų
atvyktų į PLC renginių komi gų" centras (Talking Book parapijos salėje bus trumpas Padalino ir Mindaugas Bielsbuvo pagerbta gėle. Gėlių kiekvienas doleris palengvina
kalakutienos
siunta,
gauta
iš
teto ruošiamus Tėvo dienos Center). Jame yra įrekorduota susirinkimas. Kviečiami į šią kus, jautriais žodžiais atsis
gavo Marytė Utz — tvarkos Lietuvos vargstančio našlaičio
Prancūzijos
firmos
'Ronsard'.
pietus birželio 22 d.. 12 val. r daugiau kaip 60,000 knygų, prasmingą pasauliečių kata veikina auklėtoja Rūta Jau
administratorė,
Virginija gyvenimą: $75 atsiuntė L e o
apkrėsta iki tol Lietuvoje ne
Pasaulio lietuvių centre. Tai taip pat daug filmų ir video likų draugiją įsijungti kiti pa tokienė.
Buženienė — labai daug pa ir N a n c y R a ž a i t i s , Atlanta
sutiktomis salmonelėmis. Ši
puiki proga visiems susirinkti juostelių, yra „kalbantis kom rapijos vyrai.
Vėliau skambėjo paskutinė dėjusi mokyklos administraci
GA. ponia J a d v y g a , Chicago kalakutiena netinkama žmo
į gražiai, dar pavasario žie piuteris", skaitymo mašina ir
Į a.a. J u o z o K r e i v ė n o daina ir paskutinis šokis. Pro- jai ir kiti uolūs padėjėjai. Po — $20, A n d r e w P o š k u s , nių maistui ir bus grąžinta fir
dais, papuoštą sale. sočiai ir speciali sistema, padidinanti
visų apdovanojimų buvo šešių North VVeymouth. MA. $ 1 5 ,
minejimą Čikagoje iš Floridos S " * " * užbaigia abiturientai
mai". P i n i g a i , s i u n t i n i a i ir
skaniai papietauti, pasiklau televizijos vaizdus, kad juos
baigusiųjų
įvertini G e o r g e P . D e r e s k a , Lyndbuvo atvykęs ne vien tik jo pašokdami vieną šokį scenoje skyrių
k o m e r c i n ė s siuntos į Lie
syti įdomios programos. Labai galėtų
matyti
sutrikusio sūnus Narcizas, bet ir jo ir padainuodami vieną dainą.
mas. Jie baigė pradžios mo hurst, OH — $10 ir B r i a n A.
tuvą.
Maisto
siuntiniai.
būtina užsisakyti vietą, skam
Toliau programą veda direk kyklą ir pereina į aukštes
regėjimo
asmenys. Braille žmona Olga (Argentinos lietu
B
u
r
b
a
.
Thompson
OH
—
$
5
.
TRANSPAK,
4545
W.
63 St.,
binant
Aldonai
Palekienei
sistemos skaitiniai Čikagos vaite), o taip pat ir jų sunūs torė J ū r a t ė Dovilienė. Pak niąją: Kristina Badaraitė. Au Visiems geradariams našlai C h i c a g o , I L 60629. t e l . 773708-448-7436.
knygyne prieinami akliesiems Vytautas. Jie visi. prieš at viečia į sceną Juozą Plačą ir relija Balzaitė, Algis Bielskus. čių vardu dėkojame! „ L i e t u  838-1050.
A t i t a i s o m e A. Paužuolio
nuo 1897 metų, o naujausias vykstant į Čikagą, kur pralei įteikia gelių puokštę už mo Audra Brooks. Lina Dovilaitė. vos N a š l a i č i ų g l o b o s " k o m i 
(sk)
reportažą apie iškilmes Šv. knygyno skyrius dar labiau do savaitę laiko, dar dvi sa kyklos laikraštėlių paruošimą. Jonas Genčius, Julius Griauz
t
e
t
a
s
,
2711
W.
71
St.,
C
h
i
c
a

Kazimiero lietuvių kapinėse, pasitarnaus negalintiems ma vaites viešėjo įvairiose JAV Iškviečiami į sceną visi moky dė. Alina Meilytė. Rasa Miliūgo, I L 60629.
x Kviečiame i dailininkų
vykusias Mirusiųjų paminė tyti. Jiems bus prieinami ir vietovėse. Aplankė ir savo tojai, kuriems tėvų komiteto naitė. Milda Plioplytė. Jiems
(ak) G. Z u m b a k i e n ė s , A. Zviatstovai
įteikia
po
gėlių
jimo dieną („Draugas". 06.06). Kongreso bibliotekos įrekor- antrąjį sūnų Algirdą, kuris
baigimo pažymėjimus įteikė
x D ė m e s i o , l i e t u v i a i ! Nau l i a u s ir E. C i b i n s k o parodų
puokšte, kaip padėkos ženklą direktorė J. Dovilienė. o po
Autorius rašo. kad šv. Mišias duotų knygų tekstai, įvairios verčiasi advokato praktika.
jas JAV imigracijos vizų tik atidarymą
Lietuvių
Dailės
koncelebravo kun. Mykolas programos, literatūra iš Illi
rinimas prasidės b a l a n d ž i o muziejuje, Lemonte, birželio
Yakaitis. kun. Jonas Kuzins- nois valstijos bibliotekos ir kt.
m ė n . Pasibaigusias vizas ga 14 d., šeštadienį, 7:30 v.v.
kas ir jėzuitų provinciolas Platesnių informacijų galima
liu pratęsti. Žmonės iš kitų
bk)
kun. Antanas Saulaitis. o iš gauti, skambinant: 312-747valstijų gali pasiųsti man duo
tikrųjų tai buvo t. marijonų 4050.
x TĖVTJ D I E N O S šv Mi
menis paštu. E d Š u m a n a s ,
provinciolas kun. Donaldas
šių
bei maldų novena prasidės
5701 L i n d e n , L a G r a n g e , I L
A t ė j u s v a s a r a i , daugiau
Petraitis. MIC.
birželio
6 d. ir tęsis iki 15 d..
6052.1. t e l . 1-708-246-8241.
žmonių mėgsta pasivažinėti
Marijonų
koplyčioje
prie
(sk)
P i r m ų j ų ir visų vėles dviračiais, tačiau kaip tik šiuo
„Draugo". Ši novena skirta
niųjų t r ė m i m ų paminėji metu pasitaiko ir daugiau ne
x Akcijų, b o n ų b e i k i t ų Švč. Jėzaus Širdies garbei,
m a s B r i g h t o n P a r k LB apy- laimių, kuriose dviratininkai
v e r t y b i ų p i r k i m e ir p a r d a  meldžiant tėvams kūno ir sie
elio 15 d. Pra- sužeidžiami. Čikagos miesto
v i m e jums nuoširdžiai patar- los sveikatos, sėkmės darbuo
dedamas 10 vai. r. Mišiomis susisiekimo įstaigos yra pan.m- duodami komiso nuo- se, kantrybės kančioje, gi mi
Marijos Nekalto Prasidėjimo ruošusios knygelę, kaip apsi, a d i A l b i n a s K u r k u l i s , t e l . rusiems — amžinosios laimės.
narapijos bažnyčioje, o po saugoti
nuo
nelaimių,
312-360-5530 arba jo sunūs Maloniai kviečiame įsijungti į
Mišių trėmimo aukų atmini- važiuojant dviračiu. Knygelė
A n d r i u s K u r k u l i s , t e l . 312- šias ypatingas mūsų maldas.
mui bu* padėtas vainikas prie yra
36
psl..
iliustruota.
Savo tėvų, vyrų. uošvių ir
360-5531. dirbi su O p p e n iško kryžiaus tos parapi- parašyta lengvai suprantamu
senelių vardus siuskite: Mah e i m e r Co., I n c . Chicagoje.
jos klebonijos sodelyje. Kvie stiliumi, gaunama dviračių
r i a n F a t h e r s . 6336 S. Kil
Iš kitur skambinkite veltui:
čiami gausiai dalyvauti ne tik parduotuvėse, bibliotekose ir
b o u r n Ave., C h i c a g o , IL
tel. 1-800-621-2103.
Brighton Parko, bet ir iš toli- vadinasi ,,Safe Bicycling in
60629.
(sk*
Chicago".
mesnin vietovių lietuviai.
x Amerikos Lietuvių radi
ARASROOFING
G e g u ž ė s 24 d. Šv. Vardo
J A . R a š y s . P.E. ( a m j a s , ad. Anatolijus Siutas —
A r v y d a s Kiela
b r i d g e . MA, kartu su prenu- k a t e d r o j e Čikagoje naujasis
kieta •• ' a
teknadirni
7 v.r.
D e n g i a m e ir t . n s o i n e
• • ta už 109," m atsiuntė arkidiecezijos arkisvyskupas
per W( I A 1 1.50 AM. T e l .
VISI j njši'i stoqu<;
100 dol. aukų ..Draugui" pa Francis George įšventino sep Mokslo metams užsibaigus, galima ir pasmaližiauti... ("'ikagos 'it mokyklos abiturientai prie užbaigtuvių py ra- 77:? H 17-ton:?, adresas: 4459
Tel. 630-257 0746
remti Esame nuoširdžiai dė tynis jaunus kunigus, kurie go. Iš kaires: Dalia Šataitė, Alytė Stankevičiūtė, aakfctoji R ' JaatokJem
'• R «yt*, Sean Jutsas. Sict'ot.- S. Francisco. Cbicago, IL 60632.
Skambinti po 6 v.v.
darbuosis diecezijoje.
(sk)
kingi už dovanų.
Utz, Algis Paulius. Eglė Milavirk.iite. Marytė Utz ir Laura Dainyte
Nuotr. Joe Kulio
ČLM MOKSLO METŲ
UŽBAIGIMAS

SKELBIMAI

