S102 P I GRA1IS NtWS
THf L IRKAKY Of C0NGRE3J:
REFERENCE DEPARTMENT
ŠERIAIS OIVISION
WASHINGTON OC 20025

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

THE L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E DAILY

PERIODICALS
August22, 1997

VoLLXXXVn

Kaina 50 c.

PENKTADIENIS — FKIDAY, RUGPJŪTIS — AL'tIL'ST 22, 1997

Rinkimu kampanijų
finansavimą kontroliuos
įstatymai
Vilnius, rugpjūčio 21 d.
(BNS) — Seimo pirmininko
pirmasis pavaduotojas An
drius Kubilius spaudos konfe
rencijoje ketvirtadienį pristatė
jau baigiamą ruošti Politinių
kampanijų finansavimo kon
trolės įstatymą. Jis tikisi, kad
rugsėjo 10 d. prasidedančią
rudens sesiją Seimas pradės
šio įstatymo priėmimu.
Jis pažymėjo, kad rinkėjai
turi žinoti finansavimo šalti
nius bei pridūrė, kad tik taip
bus žinoma, ar išrinktų poli
tikų objektyvumo nežlugdo
įsipareigojimai rinkiminės kam
panijos rėmėjams.
Įstatymo projekte numatyta,
kad visos politinės kampanijos
metu kandidatai, referen
dumų organizatoriai, politinės

Sienos sutartis su
Rusįja bus
pasirašyta rudenį
Maskva, rugpjūčio 21 d.
(BNS) — „Pasiektas per dery
bas progresas leidžia tikėtis,
kad sutartis dėl sienos gali
būti pasirašyta spalio mėne
sį", ketvirtadienį pareiškė Lie
tuvos URM sekretorius Albi
nas Januška, Maskvoje susiti
kęs su Rusijos UR ministro
pavaduotoju Aleksandr Avdejev.
Abi šalys kategoriškai atsi
sakė komentuoti derybų de
tales.
Trečiadienį Maskvoje taip
pat vyko Lietuvos ir Rusijos
derybų delegacijų, vadovau
jamų Rimanto Šidlausko ir
Aleksėj Obuchov, derybos.
Apie 90 procentų Lietuvos ir
Rusijos sienos jau yra suderin
ta, bet šalys dar nėra susita
rusios dėl valstybinės sienos
Vištyčio ežere, Kuršių mariose
ir Baltijos jūroje. .
Manoma, kad susitarimas
dėl sienos atvertų kelią Lietu
vos ir Rusijos prezidentų su
sitikimui.

Pasaulio

kiminio štabo
formavimą,
veiksmų kryptis.
Susitikime su A. Paulausku
dalyvavo Klaipėdos miesto
meras bei Lietuvos Liberalų
sąjungos pirmininkas Eugeni
jus Gentvilas, šio sąjungos
Klaipėdos skyriaus pirminin
kas Rimantas Ulevičius, Mo
terų partijos atstovė, teisinin
kai.
Liberalų Klaipėdos skyriaus
pirmininkas R. Ulevičius sa
kė, kad liberalai šiame susiti
kime dalyvavo asmeniškai, o
ne kaip partijos atstovai. Ga
lutinis partijos sprendimas dėl
paramos vienam ar kitam
kandidatui į Lietuvos prezi
dentus bus priimtas rugsėjo
pradžioje vyksiančiame tary
bos posėdyje.
Sudaryta grupė bus ple
čiama ir iš jos vėliau bus for
muojamas Klaipėdos krašto A.
Paulausko rinkimų štabas.
* Vilniaus Komercinė ra
dijo stotis JZnad Wilii" iš
anksto pakvietė Seimo bei vy
riausybės narius į labdaringą
koncertą, kuris Lietuvos val
stybinėje filharmonijoje ren
giamas rugpjūčio 29 dieną.
„Znad VVilii" prezidentas, Ne
priklausomybės Akto signata
ras Česlovas Okinčicas sakė,
jog į labdaringą koncertą pak
viesti ir stambių firmų bei
bankų vadovai, Vilniaus mies
to tarybos nariai. Šiuo koncer
tu radijo stotis ketina baigti
pinigų, skirtų nuo potvynio
nukentėjusiems Lenkijos bei
Čekijos žmonėms remti, rinki
mo akciją. Iki rugpjūčio 20 d.
„Znad Wilii" jau surinko
380,000 litų.
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Kuriama A. Paulausko
rinkiminės kampanijos grupė
Klaipėda, rugpjūčio 21 d.
(BNS) — Klaipėdoje bus įkur
ta iniciatyvinė grupė keti
nančio kandidatuoti preziden
to rinkimuose buvusio gene
ralinio prokuroro pavaduotojo
Artūro Paulausko rinkiminei
kampanijai rengti.
A. Paulauskas trečiadienį
apsilankė uostamiestyje, kur
susitikęs su jį prezidento rin
kimuose remsiančiais politi
kais ir visuomenės veikėjais
aptarė Klaipėdos krašto rin-
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tucijos, konkrečiai Vyriausioji
rinkimų komisija, nesilaikytų
galiojančių įstatymų", stebė
josi A Kubilius.
Akcijos 'sumanytojai tikisi
surinkti pusę milijono Lietu
vos piliečių parašų.
Teisininkai ir politikai nėra
vieningos nuomonės, ar gali
JAV lietuvis gamtosauginin
kas V. Adamkus būti įregis
truotas kandidatu į Lietuvos
prezidentus.
Konstitucijoje
yra numatytas reikalavimas
kandidatui 3 paskutiniuosius
metus gyventi Lietuvoje. A
Adamkus yra 1992-aisiais įsi
registravęs Šiauliuose ir daž
nai lankosi Lietuvoje, bet nuo
lat gyvena JAV.
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partijos privalo registruoti vi
sas gaunamas aukas ir dova
nas bei daromas išlaidas.
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Ataskaitos, kuriose turi būti
ir.
nurodyta visi aukotojai ir jų
paaukotos sumos, bus patei
%h
kiamos Vyriausiajai rinkimų
komisijai. Su ataskaitomis ga
lės susipažinti visi piliečiai.
*—y «..,. ,
V
A. Kubilius pažymėjo, kad
rengiami ir kiti antikorupci
niai įstatymai.
„Taigi, rudens sesijoje kovos
su korupcija srityje bus ką
Nuo kitų metų sausio 1 dienos Lietuvos lengvųjų automobilių savininkai, priklausomai nuo automobilio bendro
veikti", mano Seimo vicepirmi sios masės, turės mokėti mokestį už naudojimąsi keliais l.'ž lengvuosius automobilius reikės mokėti nuo 50 iki
ninkas.
300 Lt. Lietuvoje yra apie 700,000 lengvųjų automobilių, todėl kelininkai apskaičiavo, kad bus surinkta per 60

V. Adamkaus rėmėjai —
nesolidūs politikai
Vilnius, rugpjūčio 21 d.
(BNS) — Kitą savaitę pra
sidėsiančią parašų rinkimo
akciją, kuria bus reikalauja
ma, kad V. Adamkus būtų
įregistruotas kandidatu į Lie
tuvos prezidentus, Seimo pir
mininko pirmasis pavaduoto
jas Andrius Kubilius vadina
„ne pačiu solidžiausiu politinio
veikimo būdu".
Spaudos konferencijoje ke
tvirtadienį jis kritikavo Cen
tro sąjungą, kuri remia V.
Adamkaus rinkimų štabo ak
ciją.
„Man šiek tiek keista, kad
tokia rimta ir solidi partija ra
gina žmones pasirašyti po rei
kalavimu, kad valdžios insti

TEL: 773-585-9500 • FAX.: 773-585-8284 • DRAUCAS@EARTHLINK.NET

mln. Lt (iš anksto numatoma, jog 10 mln. Lt del įvairių biurokratinių nesusipratimų kažkur dings). Ši naujoji
apmokestinimo tvarka įvedama, siekiant suderinti Lietuvos įstatymus ir Europos Sąjungos nuorodas.
Algimanto Žižiūno nuotr.: Kol kas Lietuvos automobilių savininkų mokesčiai „nespaudžia". Vilniuje,
Sierakausko gatvėje ties Tauro kalnu, automobilių srautas nemažėja.

Estijos pakvietimas į ES
patikrins kitų
Baltijos valstybių santykius
Vilnius, rugpjūčio 21 d.
(BNS) — Estijos prezidentas
Lennart Meri mano, kad tik
vienos Baltijos valstybės pak
vietimas pradėti derybas dėl
narystės Europos Sąjungoje
gali būti tam tikras išbandy
mas trijų valstybių santy
kiams.
„Esu tvirtai įsitikinęs, kad
Baltijos valstybių bendradar
biavimas ir broliškas solidaru
mas, ypač tarp Lietuvos ir Es
tijos niekada praeityje nebuvo
toks tvirtas kaip dabar", po
susitikimo su Seimo pirminin
ku Vytautu Landsbergiu ket
virtadienį sakė prezidentas.
1997-uosius jis pavadino
„sprendžiamaisiais
metais ,
nes Estija rekomenduota būti
pakviesta deryboms dėl įstojimo į ES.„Jei Lietuva visiškai
pasitikės Estija, pastaroji parodys, ką ji gali padaryti Bal
tijos valstybių solidarumo vardan", pažymėjo L. Meri.
Pasak V. Landsbergio, Esti-

šalies pakvietimas suvokia
mas kaip išsiveržimas iš tam
tikros Baltijos valstybių izolia
cijos", sakė Seimo pirminin
kas.
Jis pažymėjo, kad šis „pasie
jos prezidentas abejoja Lietu
kimas"
gali turėti ir neigiamų
vos galimybėmis pradėti dery
bas dėl narystes ES jau pasekmių, jei kitų dviejų Bal
pirmame rate. „Jis žino tam tijos valstybių nepakvietimas
tikrus nusistatymus, nuotai užsitęs ilgai.
V. Landsbergio nuomone,
kas", sakė Seimo pirmininkas.
„Proveržiu" V. Landsbergis Estijai tapus ES nare gali at
pavadino penVii*, o ne kaip sirasti problemų tarpusavio
anksčiau planuota — trijų prekyboje, tačiau iki to laiko
Vidurio Europos valstybių daug dalykų gali būti per
pakvietimą pradėti derybas. mąstyti, pertvarkyti. „Be to,
„Tai gali būti teigiamas daly Lietuva ir Latvija gali pasivyti
kas, ypač jei vienos Baltijos Estiją", pabrėžė jis.

Emanuelis Zingeris nepaiso
99
» nacijos grynumo

Vilnius, rugpjūčio 21 d.
_ Karingas nacių perse kiotojas Efraim Zuroff užs į p u o j e Lietuvos Seimo narį
Emanuelį Zingerį dėl „nacijos
grynumo" nepaisymo.
2 ydas Lietuvos parlamentaras yra vedęs lietuvaitę, ir tai
s u e i į i n o s. Wiesenthafcentro
atstovybės Jeruzalėje vadovą
E. Zuroff.
Dienraščiui „Lietuvos rytas",
Lenkijos premjeras aiškindamas
savo raginimą
boikotuoti Vilniuje rengiamą
padėkojo Lietuvai
žymaus žydų išminčiaus GaoVaršuva, rugpjūčio 21 d. no Elijahu 200-ujų mirties me
(BNS) — Lenkijos premjeras tinių minėjimą, E. Zuroff, be
Wlodzimierz Cimoszewicz at kita ko, pareiškė: „Esu įsiti
siuntė padėkos laišką Lietu kinęs, kad jeigu Gaonas
vos vyriausybės vadovui Gedi sužinotų, jog žydas, kuris yra
minui Vagnoriui, dėkodamas vedęs nežydę, atstovauja žy
už Lietuvos materialinę ir dams Lietuvoje, jis apsiverstų
techninę paramą nuo potvynio savo kape".
nukentėjusiai Lenkijai.
Pasak E. ZunfT, judaizmas
„Tuo sunkiu metu Lenkija yra prieš žydų vedybas su
nebuvo palikta viena. Tarp nežydų kilmės asmenimis. „Aš
atskubėjusių į pagalbą valsty galiu jums pažadėti, kad Ame
bių buvo ir Lietuva. Dar kartą rikos žydai išnyks, kadangi to
mūsų bendroje ilgaamžėje is kie žydai, kuriems vedybos su
torijoje pasitvirtino sena liau žydais nėra svarbios, sako ju
dies patarlė, jog tikrą draugą daizmui sudie", pareiškė E.
pažinsi nelaimėje", pažymima Zuroff.
Lenkijos premjero laiške.
Lietuvos p a r l a m e n t a r a s
Vyriausybės vadovas pabrė
ragina Izraeli {vertinti
žia, kad nuo potvynio nu
S. Wiesenthal c e n t r o
kentėjusių žmonių atmintyje
atstovo
rasinį išpuoli
visada išliks lietuvių gaisri
Lietuvos parlamentaras
ninkai ir gelbėtojai, kurie, ri
zikuodami savo gyvybe, pa Emanuelis Zingeris paragino
dėjo likusiems gyviems potvy Izraelį ir žydų organizacijas
įvertinti Simon VViesenthal
nio metu.
centro
atstovo ,.rasinį išpuolį"
„Su dėkingumu priimame
kvietimą lenkų vaikams pa prieš jo šeimą.
„Tikiuosi, kad Izraelio ofi
ilsėti Lietuvoje, kur jie kuriam
laikui galės užmiršti pergy cialūs asmenys įvertins rasi
ventą košmarą", rašo Lenkijos nius E. Zuroff pasisakymus.
premjeras laiške, perduotame Jei jie to nepadarys, tai irgi
Lietuvos ambasadai Varšu bus savaip iškalbinga", sakė
Lietuvos Seimo narys.
voje.
(BNS)

Maskva. „Visi Rusijos žurnalistai Baltarusijoje turi būti pa
leisti į laisvę", to reikalauja Rusijos vadovai, ketvirtadienį tie
sioginėje radijo stoties „Majak" laidoje pranešė Rusijos prezi
dento sekretorius spaudai Sergej Jastržembskij. „Panašiais at
vejais, kai reikia ginti Rusijos piliečių garbę ir orumą, jų svei
katą, valstybės geopolitiniai siekiai turi pasitraukti į antrą vie
tą", sakė jis, pabrėždamas, kad apie šią Maskvos nuostatą Bal
tarusijos valdžia buvo informuota ne kartą. „Priešingu atveju,
Rusijos ir Baltarusijos Sąjungos perspektyvos bus niūrios",
įspėjo S. Jastržembskij.
Minskas. Rusijos vadovybė turi arba atsiprašyti, arba at
šaukti Rusijos prezidento atstovo spaudai Sergej Jastržembskij
pareiškimą, ketvirtadienį pareiškė Baltarusijos prezidentas
Aleksandr Lukašenko per susitikimą su Rusijos ambasadoriu
mi Baltarusijoje Valerij Loščinin. „Aš niekam neleisiu kalbėti
su Baltarusija iš jėgos pozicijų", pabrėžė Baltarusijos preziden
tas, neatmesdamas galimybes, kad „Jastržembskij padarė šį
pareiškimą savo iniciatyva, o ne Rusijos vadovybės vardu".
Jeruzalė. Palestinos prezidentui Yasser Arafat ketvirtadie
nį teko rinktis, a r glėbesčiuotis su Islamo ekstremistų vado
vais, ar susitaikyti su žydų valstybe, pranešama iš Izraelio.
Trečiadienį per palestiniečių „tautinės vienybės susitikimą"
Gazos ruože, pagarsėjęs musulmonų karingojo judėjimo „Hamas" vadovas Abdelaziz Rantissis apkabino Y. Arafat. Tokią
nuotrauką pirmajame puslapyje išspausdino Izraelio laikraš
tis. „Jis (Y. Arafat) - dviveidis, jis pasisako prieš terorą, tačiau
po to skuba apkabinti moterų ir vaikų žudikus", piktinosi Iz
raelio premjero atstovas.
Belgradas. Serbų respublikos Bosnijoje-Hercogovinoje vy
riausybė apkaltino prezidentę Biljaną Plavsič su tarptautinių
organizacijų pagalba išdavus savo valstybę. Trečiadienio pra
nešime sakoma, kad Plavsič pažeidė konstituciją, siekdama
įjungti Serbų respubliką į Bosniją-Hercogoviną.
Maskva. Rusija jau nebetaiko savo tolimojo nuotolio bran
duolinių raketų į Vakarų valstybes, tuo tesėdama gegužės mė
nesį duotą prezidento Boris Jelcin pažadą, trečiadienį pranešė
Rusijos strateginių branduolinių pajėgų (RSBP) spaudos atsto
vas. Jis nenurodė, kas padaryta su šiomis raketomis, bet kitas
RSBP atstovas ir agentūra ITAR-TASS pranešė, kad dalis šių
raketų perprogramuotos niekur neskristi, o kitoms atjungtos
kovinės galvutės.
Varšuva. Lenkijos opozicinė Laisvės sąjunga (LS) pranešė
paremsianti Lenkijos valstiečių partijos <XVP) siūlymą pa
reikšti nepasitikėjimą vyriausybe. Tai naujai pakreipė prieš
rinkimus susiklosčiusią politinę krizę, nes suvienijus 65 LS ir
127 LVP balsus Seime, vyriausybei jau kyla grėsmė. Iš viso
Lenkijos parlamente yra 460 deputatų.

E. Zingerį, kurio motina per
Teheranas. Trečiadienį Irano parlamentas patvirtino nau
karą kalėjo nacių koncentracijos stovykloje, o tėvas kovojo jojo prezidento Mohamad Khatami, ketinančio reformuoti isla
prieš nacius, ypač įskaudino mišką valstybę, ministrų kabinetą, save vadinantį „moksliniu
E, Zuroff rasinė „nacijos gry- kabinetu". Tai nebuvo tik parlamento sprendimas, pasakė Te
herano universiteto teisės žinovas, tai buvo ir neišvengiamas
numo" argumentacija.
„Lietuvos visuomenė jau iš- sistemos sprendimas užleisti kelią naujai Islamo kartai.
moko atpažinti savo radika
Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin stiprėjantį JAV dė
lus. Manau. Izraelio pilietinė
mesį Šiaurės Kaukazui pavadino „viena naujų, nerimą kelian
visuomenė irgi turėtų juos
čių krypčių". Trečiadienį kalbėdamas Rusijos Saugumo Tary
įvardinti", sakė E. Zingeris.
boje jis pasakė: „Jungtinės Valstijos jau skelbia ''regioną) esant
Pasak jo, žydų tauta per
jos tikslų zonoje. Mūsų susidomėjimas silpnėja, tuo tarpu ame
tūkstančius metų išsaugojo
rikiečiai pradėjo skverbtis į zoną ir nesivaržo apie tai kalbėti".
savitumą, nors buvo atvira
Praėjusį mėnesį JAV Valstybes sekretoriaus pavaduotojas
viso pasaulio įtakoms.
Strobe Talbott pasakė, kad Amerikos politikos Vidurinėje Azi
„E. Zuroffas atstovauja už
joje „užduotis numeris pirmas" turėtų būti konfliktų suregulia
daro viduramžiško geto men
vimas tokiu būdu, kad būtų išvengta „didžiojo žaidimo" tarp
talitetui, neturinčiam jokių is
didžiųjų valstybių dėl milžiniškų naftos ir dujų telkinių.
torinių perspektyvų. Išpuolis
prieš mane ir mano šeimą yra
Paryžius. Popiežius Jonas Paulius II ketvirtadienį pradėjo
jo paties'tautos grynumo' teo 4 dienų viešnagę Prancūzijoje, kurios entuziastingai laukė per
rijos silpnumo ženklas", pa 300,000 jaunų maldininkų iš 160 pasaulio valstybių. 79-osios
popiežiaus užsienio kelionės kulminacija — šv. Mišios lau
reiškė Emanuelis Zingeris.
ke, kur turėtų atvykti pusė milijono tikinčiųjų. Prieš vizitą į
Prancūziją popiežius sakė dedas viltis, kad jaunimo kilnumas
JAV kariuomenė
ir idealizmas padės Vakarams atsikratyti abejingumo dėl reli
padovanojo
gijos.

automobilių

Rusija nustūmė šydą, gaubusį derybas dė! ginklų, pareikš
Vilnius, rugpjūčio 20 d. dama ketinanti pakeisti Jungtines Valstijas, kaip pagrindinę
(BNS) — Jungtinių Amerikos pasaulio ginklų eksportuotoją. Rusijos Valstybines ginklų
Valstijų karinių pajėgu Lietu agentūros direktorius Aleksandr Kotelkin pasako, kad šiais
vai suteikta labdara trečiadie metais tikimasi pasirašyti 3.5 milijardų JAV doleriu vertės su
nį buvo perduota Lietuvos tarčių. Jis viliasi, kad iki metų pabaigom užsakymu suma vir
Sveikatos apsaugos ministeri šys 10 milijardų dol.. ir Rusija pirmą kartą istorijoje pasirašytų
sutarčių skaičiumi pralenks JAV.
jaiOficialioje mikroautobuso ir
trijų sunkvežimių įteikimo nauji, anksčiau jie buvo nau
KALENDORIUS
ceremonijoje Sveikatos apsau doti kariniams tikslams. Kiek
gos ministerijos labdaros san vieno jų kaina — 2.000 dole
Rugpjūčio 22 d.: SAČ. M.
dėliuose dalyvavo JAV amba rių.
Marija
Karaliene;
Violeta.
sados atstove, majore Debra
Sunkvežimiai išriedėjo į Karijotas. Tautminas.
Johnson, sveikatos apsaugos skirtingas Lietuvos vietas —
Rugpjūčio 21 d.: &r. R ()2o
viceministras Vytautas Kriau- Tauragės ir Telšių rajonų cen Limiete. mergele 115S6-1617);
za ir sveikatos apsaugos mini trines ligonines ir Rokiškio Pilypas. Baumilas. Gilius,
stro patarėjas Paulius Bindo- respublikinę psichiatrijos ligo Liudyte. 1999 m pasirąžytas
kas.
ninę, o mikroautobusas atite slaptas Sovietų Sąjungos ir
Visi keturi „Volksvvagen" ko Vilniaus 17-ajai labdaros nacių Vokietijos Molotovo-Ribbentropo paktas.
markės automobiliai nėra vaistinei.
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DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 22 d.

LAUKO TENISO
PIRMENYBĖS
Š. Amerikos Baltiečių Lau
ko teniso pirmenybės vyks
1997 m. rugpjūčio 30, 31 ir
rugsėjo 1 d., Wickertree Tennis Club, 5760 Maple Canyon
Dr., Columbus, Ohio. Tel. 614882-5725. Vykdo — JAV Lat
vių Sporto s-gos Lauko teniso
sekcija.
Pradinės mokestis 30 dol.
asmeniui, nepaisant rungčių
skaičiaus.
Dalyviu registracija šeš
tadienį, rugpj. 30 d., nuo 8 iki
9:30 vai. r. Varžybų pradžia —
pasibaigus- registracijai. Kito
mis dienomis varžybų pradžia
nuo 9 vai. r. Pirmadienį, rug
sėjo 1 d. numatoma tik finalai.
Jei įmanoma, varžybos gali
būti užbaigtos per 2 dienas.
Išankstinė registracija at
liekama ir informacija gauna
ma pas turnyro vadovą: Art u r s Zageris, P.O. Box
21874, Columbus, OH 43221-0874. Tel. 614-459-5200
Ext. 233. Faksas 614-459-

/PORTO(CnWžvm«B
Redaktorė Irena Regienė

SPORTAS EUROPOJE
Pasaulinėse lengvosios atle
tikos pirmenybėse Graikijos
sostinėje Lietuvos atstovė R.
Nazarovienė septintkovėje lai
mėjo bronzos medalį, surink
dama 6,566 tšk. Auksas teko
vokietei S. Braun — 6,739 tšk.
ir sidabras D. Britanijos atsto
vei Lewis — 6,654 tšk. Ste
bėjau varžybas „Eurosport"
televizijos kanale ir pasku
tinėje rungtyje — 800 m
bėgime „drebėjau", kadangi į
trečią vietą dar taikėsi lenkė
Vlodarčik. Vokiečiai komen
tatoriai kiek delsė, kadangi
kompiuteryje skaitė surinktus
taškus sakydami, kad bronzos
medalis gali tekti lenkei arba
lietuvaitei. Po kelių minučių
pašokau nuo kėdės, išgirdęs
vokiečio atsakymą: „Nein,
laimėjo Litauerin". Po devynių
varžybų 200 valstybių tarpe
Lietuva medalių skaičiumi
buvo 14-ta, kartu su Gudija ir
Bahamų sala. Įteikiant meda
lius šalia Vokietijos, D. Brita
nijos vėliavų stiebe plevėsavo
ir Lietuvos. Mūsiškės apran
ga: tautinių spalvų treningas,
ant pečių įrašas „Lietuva".
Vilčių į medalius turi disko
metikas Kidykas bei šuolyje į

DRAUGAS
camumm
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Mažinant pašto išlaidas, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunciami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii
jo mokesti pažymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata yra mokama ii inksto
metams
H merų 3 men.
JAV
$95.00
$55.00
$35.00
Kanadoje ir kitur
(ŲS.) $110.00
$60.00
$40.00
Tik ieRsdienio Uida:
JAV
$55.00
$40.00
$30.80
Kanadoje ir kitur
(US.) $60.00
$45.00
$35.00
Užsakant i Lietuva:
(Air cargo)
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida
$55.00

bronzos medalį septintkovėje
iškovojo R. Nazarovienė, įtei
kiant jai taip pat 20 tūkst. dol.
premiją (80 tūkst. litų), o sida
Užsakant į užsieni
bro — Virgilijus Alekna, nus
oro paltu
$500.00
$250.00
Tik šeštadienio laida
$160.00
$85.00
viedęs diską 66.70 m. Be me
dalio jam taip pat buvo įteikta
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumpli* '•
40 tūkst. dol. premija. Šias
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
dvejas varžybas vokiečiai ypač
•
Administracija
dirba
kasdien nuo 8 JO iki 4 JO, šeštadieniais nedirba.
stebėjo prie televizijos apa
• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
ratų, kadangi „germanams"
• Redakcija už skelbimu, turini neatsako. Skelbimu kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti
kvepėjo aukso medaliai, o stip
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotu straipsnių
riais varžovais buvę lietuviai
nesaugo. Prašome siunčiant pasilikti kopija.
V. Alekna ir R. Nazarovienė.
1151.
Tad suprantama, kad televizi
VIDAS J. NEMICKAS, E S
ja filmavo, duodama kartu
FUTBOLO PASAULINĖS TAURĖS
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
plačius komentarus. Spaudoje
ATRANKINĖSE VARŽYBOSE
7722.S. Kezie Ave.
pasirodė net televizijoje tiks
Chicago, IL 60652
liai apskaičiuoti žiūrovų skai
nios savo grupių nugalėtojos:
Futbolo
pasaulinės
taurės
Kab.
tel. (773) 471-3300
čiai nurodant, kad disko me
atrankinėse varžybose Lietu geriausia antrosios vietos ko
timą stebėjo 5.1 mln. žiūrovų,
va, su dešimčia taškų, stovi manda ir keturios antrojo rato
o septintkovę — 4.8 mln. Tai
6k AŠ. &LEVĖČKAŠ
ketvirtoje vietoje. Dešimtį varžovės, tad — keturiolika
gi, tautybės vardą, mūsų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
taškų turi ir trečioje vietoje valstybių.
tėvynės vardą, girdėjo ir matė
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS
Kitur, jei JAV rugsėjo 7 d.
esanti Airija, tačiau jos
3900 W.S6 St T«t 706-422-0101
milijonai vokiečių ir gal kitas
įvarčių santykis žymiai geres Portlande laimės prieš Costa
Valandos pagal susitarimą
milijonas vokiškai kalbanti
nis
(15:4,
Lietuva
6:5).
Rug
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p.
Rico,
jos
turi
galimybę
patekti
Šveicarijos dalis, Austrija, ka
treč, uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v p.p.
pjūčio 20 d. Lietuva svečiuosis savo grupėje į antrą vietą ir
dangi „Litauer" ar „Litauerin"
penktad ir seštad 9 v.r. - 12 v.p.p.
Remigija Nazarovienė Pasaulinėse Lengvosios atletikos varžybose, Airijoje, o rugsėjo 6 d. namuo keliauti į Prancūziją. Iš šiau
vardas vokiečių komentatorių Atėnuose, ryžtingai siekė laimėjimo.
se žais prieš Makedoniją, kuri rinės ir centrinės Amerikos
AMSZUOBAMŪ.
buvo labai dažnai minimas,
grupės
lentelėje yra antroje bei Karibų srities vyks trys
INDRĖ RUDAITIS, O.D.
ant treningo didelis užrašas
vietoje su 13 taškų. Pirmauja valstybės ir Meksikos kelionė
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
„Lietuva". Pagerbiant laimė
1020 E Ogūen Ave.. Suite 310
Rumunija, laimėjusi visas še jau beveik užtikrinta. Dėl
tojus, ant stiebo plevėsavo Lie
Napervtlle. IL 60563
šerias
rungtynes.
Žinovai
ma
trečios
vietos
varžysis
Costa
tuvos vėliava. Metant diską V.
Tel. (630)527-0090
no,
kad
Airija
turėtų
atsirasti
Rico, Salvadoras ir, jei pra
3825 Highland Ave..
Aleknai, vokietis komentato
antroje
vietoje
ir
patekti
į
Tower 1 .Suite 3C
aukštį N. Žilinskienė.
laimės,
JAV.
Iš
Afrikos
jau
pa
rius sakęs, kad jis Rideliui yra
OowneiS Grove. IL 60515
antrąjį
atrankos
ratą.
Jei
Lie
*
teko Marokas, Tunisija ir Nirimčiausias varžovas, o R. NaTel. (630)435-0120
Tikrą „sąmyšį" Vokietijos zarovienei greičiausiai teks Skaitytojai teiraujasi — ko apie galimybes šių metų pa tuvai per stebuklą pavyktų geria. Dar bus parinktos dvi
saulio
čempionate,
ji
atsakė
kios
kilmės
yra
septynkovinugalėti abu likusius varžo
futbole sukėlė Valdas Iva
DR. ALGIS PAUUUS
ninkė R. Nazarovienė, pirmoji gana kukliai: „Bus taip, kaip vus (Makedonija paskutinėse valstybės, o Pietų Amerikoje,
nauskas. Mat Lietuvos futbolo bronzos medalis.
iš kur vyksta keturios dalyvės,
Dievas
duos".
Kadangi
ji
su
ORTOPEDINĖS LIGOS
iš
visų
Lietuvos
lengvaatletų
savo rungtynėse turėtų pra pirmauja Argentina, Paragva
*
rinktinės žaidėjas Hamburgo
treneriu
visą
sezoną
atkakliai
CHIRURGIJA
laimėjusi
medalį
pasaulio
pir
laimėti prieš rumunus, bet Ai jus, Columbia ir Čilė, penktoje
Puikiai pasirodė Lietuvos
klubo buvo „parduotas" į
1185 Dundee Ave., Elgin, IL 60120
dirbo,
tai
ir
Aukščiausias
jai
menybėse.
rija tikrai nugalės Islandiją) ir vietoje Bolivija. Pasaulio meis
aukščiausią futbolo lygą įko atstovai (V. Kidykas disko me
Tel.'(70e)742-02S5
pusiam
Volfsburgo klubui. time buvo dvyliktas, nemačiau Šios vilnietės sportininkės buvo palankus. Išvykdama ji taip atsirasti antroje vietoje; teris Brazilija ir šeimininkė
Valandos
pagal susitarimą
išreiškė
savo
slaptą
troškimą
tada jai po dvejas rungtynes Prancūzija dėl taurės kovoti
Deja, Valdo žmonai nepatikęs N. Žilinskienės), medalių skai praeitis, o taip pat iš dalies —
—
norą
Lietuvai
padovanoti
ir
dabartis,
yra
gana
įdomi.
tektų žaisti su kitų grupių patenka be varžybų.
miestas (Volfsburgas — volks- čiumi 200 pasaulio valstybių
EDMUNDAS VONAS, M.D.,5Z~
vagonų gamybos centras) ir ji tarpe, kartu su Graikija užim Jos motina yra iranietė Chur- medalį. Šis slaptas noras išsi antrųjų vietų laimėtojais. Iš
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
A,
Barzdukas
Kalbame lietuviškai
atsisakiusi jame
gyventi. dami 29-tą vietą, pralenkdami šit Gudelienė, o tėvas — buvęs pildė — jos dėka Lietuva iško antro rato keturios valstybės
6187 S. Archer Ave. (prie Austin)
Spauda rašė, kad šeimoje net tokias sportiškas tautas pajėgus ieties metikas Leonas vojo pirmąjį medalį tokio lygio pateks į ateinančių metų pa
LIETUVOS
TeL 773-586-7755
įvyko krizė. Tačiau laimėjo kaip suomius, šveicarus, di Sablovskis. Ji pati yra gimusi lengvosios atletikos pirme saulinės taurės pirmenybes
FUTBOLININKAI
nybėse.
Gerai,
kad
kiek
vėliau
Valandos
pagal susitarimą
Turkmėnijos
sostinėje
—
AsPrancūzijoje. Bendrai, iš Euro
Beatričė ir Valdas taip pat at delę Braziliją. Silpnai pasi
NEPRALAIMĖJO
sisakęs žaisti Volfsburge, tuo rodė Rusija. Tik dėka Galki- chabade 1967 m. birželio 2 d. prie jos prisidėjo ir diskinin- pos j pirmenybes vyks devyDR. L ffi&BBS
AIRIJAI
pačiu sulaužydamas pasira nos iškovoto aukso medalio, (taigi jai šią vasarą suėjo 30 kas Virgilijus Alekna, kuris
DANTLĮ GYDYTOJA
šytą sutartį, o kitą pasirašęs lietuvių sidabro ir 3-jų bron metų amžiaus). Remigijos vy iškovojo sidabrą šalia Remigi
9055 S.Roberts Rd.Hickory HMIs, IL
Lietuvos futbolininkai tre
su Austrijos Zalcburgu. Galų zos, ji užėmė 9-tą vietą. Lai ras — Andrejus Nazarovas jos bronzos.
pareiškė, kad R. Nazarovienė čiadienį, rugpjūčio 21 d. Dub 1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
turi
Estijos
pilietybę
ir
prik
Tel. (708)598-4055
Už savo pergales mūsiškiai ir V. Alekna gaus pinigines
gale Zalcburgas sutiko Volfs- mėjo JAV prieš Vokietiją,
line rungtynes prieš Airijos
lauso Estijos rinktinei. Jis yra buvo gana gerai atlyginti — premijas. Jis pažymėjo:
Valandos pagal susitarimą
burgui apmokėti 100 tūkst. Kubą, Kiniją, Ukrainą, Maro dešimtkovininkas, tačiau dėl
rinktinę baigė lygiomis 0-0 ir
pirmenybių rengėjai už bronzą
„Sportininkai, tik vežkit me išsaugojo geras galimybes
markių nuostolį (arti 90 tūkst. ko ir t.t.
sužeidimo negalėjo dalyvauti davė 20 tūkst., o už sidabrą — dalius, premijų bus visiems.
DR. JOVITA KERELIS
dol.), tad Valdas naują sezoną
*
pasaulio čempionate, Graiki 30 tūkst. dolerių premijas. Kiek reikės pinigų, tiek ir bus. užimti antrąją vietą Pasaulio
DANTŲ GYDYTOJA
pradėjo Mozarto mieste. Spor
Labai teisingai vokiška joje. Jiedu augina šešerių me
Tikimasi, kad šiek tiek jiems Tačiau aš negaliu atsakyti, ko futbolo čempionato atrankos 9625 S.79H Ave., Hfctory H M , IL
tinė spauda rašė, kad B. Iva spauda apkaltino graikus žiū tų sūnų.
pridės ir Lietuvos valdžia, kio dydžio premijos bus išmo turnyro 8-oje grupėje.
nauskienė yra labiausiai ne rovus „ultra" patriotizmu (to
Tel. (708) 598-8101
Reuters pažymi, kad po šių
Kaip rašo Lietuvos spauda, kuri šiaip Lietuvos lengvosios kėtos lengvaatlečiams. Pagal lygiųjų, Airijos viltims patek
apkenčiama moteris Volfs kie patys buvo amerikiečiai
Valandos
pagal susitarimą
burge, kadangi vienuolikė ne Atlantoje — KJB.). Tik išbėgus pati Remigija medalio šiemet atletikos rinktinės nariams 1994 m. vyriausybės nutarimą ti į kitais metais Paryžiuje
už pasaulio čempionato aukso vyksiantį
turi stipraus puolėjo. Treneris graikui į stadioną, tuoj pat nelabai tikėjosi, nepaisant, nebūdavo dosni.
Pasaulio futbolo EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
Rugpjūčio 11 d. į Karmė medalį skiriama 5,600 litų
klausė: „Kur gimę tie Ivanaus skandavimas „Heilas, Heilas", kad įvairiose didelio masto
čempionato finalą suduotas 4847 W. 103 S t , OeJc L*wn, IL
kai, New Yorke?" Išgirdęs, jūra Graikijos vėliavų. Vėl, varžybose dalyvauja jau dau lavos oro uostą prie Kauno premija. Tai labai maža. De rimtas smogis.
Pirmas apyl. su Northwestem un-to
kad Lietuvoje, jo atsakymas graikas riša tik batelius, tuoj giau negu 10 metų. Jau per sugrįžusią Remigija lietuviai partamentas paruošė pro
diplomu,
lietuviams sutvarkys dantis
Nepaisant to, kad Airijos
skambėjo ciniškai: „Čia bent pat skandavimas „Heilas", vidurinės mokyklos išleistuves ir oficialūs atstovai sutiko su jektą, kaip premijuoti sporti futbolininkai dominavo aikš
už prieinamą kainą. Pacientai
jie turi asfaltuotas gatves!" „Heilas", tačiau mandagūs ir ji pareiškė savo svajonę daly gėlėmis. Ten buvo ir Kūno ninkus. Siūlysime olimpi telėje visas rungtynes, jiems priimami absoliučiai punktualiai.
kultūros ir sporto departa niams čempionams skirti 400
vauti pasaulio pirmenybėse.
Susitarimui (kalbėti angliškai)
Manding,
tegul
treneris silpni plojimai laimėtojams.
mento direktorius Rimas Kur tūkst. litų, pasaulio čempio nepavyko išnaudoti galimy
Tel.706-422-8260
*"
nuvažiuoja į Lietuvą ir ras joje
bių. Ray Houghton ir David
Remigija
iki
šiolei
yra
pel
tinaitis
(buvęs
Lietuvos
krep
Jau Graikijos sostinėje pra
taip pat asfaltuotas gatves!
Connolly kelis kartus nepa
niusi neblogų rezultatų, bet į šinio rinktinės narys), kuris nams — 200 tūkstančius.
LIETUVIAI TARP
Valdas yra 30-ties metų, vedė sidėjo kova už 2004-tųjų metų
E. Sulaitis taikė iš labai arti, kai jau at
prizininkų
vietas
nepajėgdavo
būdamas 16-kos, o Beatričė olimpinių žaidimų vietovę.
PAJĖGIAUSIŲ
rodė, kad nesunku bus įmušti.
išsimušti. Kartais ją kamuo
14-kos, kadangi būsimoji žmo Reikia spėti, kad po sprogimo
PASAULYJE
DISKO
Kitose 8 grupės rungtynėse
na laukusi kūdikio. Augina Stockholmo stadione, Švedijos davo traumos ar kitos ne
METIKU
Rumunija nugalėjo Makedo
14-kos metų dukrą ir 2-jų me sostinė atkris. Tad rimčiau sėkmės. Daugkartinė Lietuvos
niją 4-2 (2-0) ir tapo pirmąja
čempionė
Remigija
praėju
siais konkurentais liks Atėnai
tukų sūnų.
Du Lietuvos disko metikai
atrankos turnyre žaidusia Eu
siame
—
1995
metų
Pasaulio
ir Roma. Mažas graikų susi
*
Virgilijus
Alekna ir Vaclovas
ropos komanda, jau užsitik
čempionate, Švedijoje, užėmė
Hamburgo St. Paulį vienuo- domėjimas pasaulinėmis leng
Kidykas
yra
tarp geriausius
rinusia vietą būsimajame Pa
gana kuklią — 17-tą vietą.
likę treniruoja E.Krautzun- vosios atletikos pirmenybė
rezultatus
šiemet
pasiekusių
saulio čempionate.
Kriaučiūnas, o Berlyno „Her- mis, daug pakenkė olimpinių 1990 m. Europos čempionate
pasaulio sportininkų.
Lietuvos atstovė buvo šešta, o
tha" klubo pirm. pareigas eina žaidynių renginiui.
LIETUVOS PLAUKIKAS
Tarptautinės lengvosios at
Atlantoje laimėjo „coca cola", po ketverių metų — septinta.
Zamaitat-Žemaitaitis.
letikos federacijos (IAAF) ge
NEPATEKO I FINALĄ
Neblogai jai sekėsi olimpia
alyva, tad gal Atėnuose laimės
*
riausiųjų sezono sportininkų
dose:
Seule (1989 m.) ji iško
Akropolis
—
turizmas?
Bet
Moterų dviračių lenktynėse
Mindaugas Bružas nepateko sąrašuose vyrų disko metimo
aplink Tiuringiją penktą vietą Roma taip pat turi Kolo- vojo 5-tą vietą (6,458 taškai),
j Europos plaukimo čempio rungtyje ketvirtuoju įrašytas
laimėjo Jolanta Polikevičiūtė, seumą, čia pat ir Vatikanas? Barcelonoje (1992 m.) ji liko
nato 100 metrų delfinu plauki V. Alekna, kurio geriausias se
o jos sesuo Rasa buvo septin Daug priklausys ne tik nuo keturiolikta (6,142), o Atlan
mo finalą, nors užėmė antrąją zono rezultatas — 66 m 18 cm.
europiečių, bet taip pat nuo toje (1996 m.) atsistojo 10-je
ta.
vietą pirmojoje atrankos gru V. Kidykas yra šeštas — 65 m
trečiojo pasaulio, nes juk pie vietoje (6.254). Beje, ją jau se
*
pėje, rugpjūčio 20 d. įveikęs 80 cm.
Daug valandų praleidau tinė Afrika taip pat yra kandi niai treniruoja pasižymėjęs
distanciją per 57.38 sek.
Pasaulio rekordas priklauso
prie televizijos aparato, ste datė. Kas bus 2004-tųjų m. Lietuvos treneris Romanas
Greičiausiai plaukė trečios, vokiečiui Jurgen Schult, kuris
bėdamas pasaulines sportų olimpinių žaidynių rengėjas — Pšigockis.
ketvirtos ir penktos grupės 1986-ųjų birželį nusviedė dis
karalienės varžybas. Sporto netrukus sužinosime.
Prieš vykstant į Atėnus. Lie L i e t u v a i bronzom m r d n l | A t ė n u o s e
sportininkai, iš kurių 8 plau ką 74 m 08 cm.
K. Baronas tuvos žurnalistų paklausta niaus oro uosto hu-.», <l*i.iuKsmin<Mi laimėjusi Remigija N a z a r o v i e n ė V i i - kikai ir varžysis finale.
mėgėjai jau žino, kad vieną
(BNS)

SUSIPAŽINKIME SU
SEPTYNKOVININKE
REMIGIJA NAZAROVIENĖ

su gėlėmis sutikta

KAI ŽIAURUS STALINO
PATAIKŪNAS MALDAVO
PASIGAILĖTI

Danutė

Laimėtojai ir
pralaimėtojai

IGNAS MEDŽIUKAS
1953 m. kovo 5 staigiai mi
rus Stalinui, sovietų komunis
tų partijos vadai buvo pasime
tę. Visiems rūpėjo, kas bus jo
įpėdinis ir valdys didžiąją im
periją. Tą pat mėnesį buvo su
darytas triumviratas iš Berijos, Malenkovo ir Molotovo.
Bet jie vienas kitu nepasi
tikėjo. Ypač visiems baimę
kėlė Lavrentij Berija, NKVD
komisaras, įvykdęs 1939 m.
didžiuosius valymus. Įgijęs
didelį Stalino
pasitikėjimą,
1945 m. pakeltas maršalu. Jis
valdė visą slaptąją ir viešą
policiją bei jos karinius dali
nius. Kaip policijos viršinin
kas, sutelkęs savo rankose di
džią galią; j a m teko garbės
Stalino laidotuvėse pasakyti
kalbą. Kai vieną dieną Berija
pasiuntė tankus ir policijos
batalionus į svarbesnes Mask
vos vietas, kiti komunistų va
dai įtarė jį norint pagrobti vy
riausią
valdžią. Jie labai
išsigando, kad šis žiaurus gru
zinas netaptų diktatorium.
1953 m. kariuomenės pagalba
Berija
buvo
areštuotas, o
gruodžio mėnesį, kartu su ki
tais šešiais savo bendrinin
kais, sušaudytas kaip val
stybės išdavikas.
Berija laikomas didžiausiu
kraugeriu žmonijos istorijoje,
nes jam siautėjant, beveik
visa Sovietų Sąjunga buvo pa
versta lagerių „imperija". Jo
galioje paskutiniuoju
metu
darbo lageriuose buvo apie 14
milijonų politinių kalinių. Ši
visa lagerių sistema sudarė
Gulagą,'kur atveždavo už akių
nuteistus, dažniausiai be jokius. Kaltės, žmonės, kad vyk(lytų pergalingo socializmo
statybas.
Berijos režimą skaudžiai tu
rėjo progos pajusti ir lietuviai,
nes lageriuose jie gerokai
viršijo sąjunginį vidurkį. Gu
lagas Staline laikais duodavo
trečdalį vai? tybės pajamų, nes
vergų darbas buvo pigus.
" Berijos valdymo metu Lietu
vos žemdirbiai buvo paskubo
mis verčiami stoti į kolchozus,
o, kad labiau juos pagąsdintų,
„buožės" buvo vežami į Sibirą.
Tuo pačiu laiku buvo varoma
propagandinė euforija: „Sodai
lūžta obuoliais, žengsim Stali
no keliais"...
Prof. Z. Zinkevičiaus tvirti
nimu, L. Berijos išradimas yra
„liaudies gynėjų" (istribitelių,
stribų) suorganizavimas kovai
su liaudies priešais. Į šiuos
dalinius dažniausiai buvo su
telktos yisuomenės padugnės.
Jie, prisigėrę degtinės, dai
nuodami „Katiušą", šlaisty
davosi po kaimus, vagiliavo,
šaudė į kryžius, tyčiojosi iš ti
kybos ir senųjų papročių. Dau
gelis tų turėjo sadistinių po
linkių.

1944 m. rudenį Berija į Lie
tuvą pasiuntė savo pavaduo
toją gen. S. Kruglovą, kuris
įsakė kovoje su partizanais
imtis šlykščiausių priemonių:
infiltruoti provokatorius, nie
kinti aikštėse žuvusių parti
zanų kūnus. Kūnai būdavo su
maitojami, kaukolės defor
muotos, į burnas kišdavo mal
daknyges ar mėšlo gniužulus,
pažabodavo rožančiais. Niekur
pasaulyje nebuvo girdėta, kad
Šitaip būtų išniekinami žu
vusieji. Sadistams tokie bai
sūs veiksmai teikė džiaugsmo.
Tiesiog neįtikėtina, kad tokie
pasiutę žvėrys žmonių pavida
lu lupdavo gyviems
odą,
pjaustė pjūklais ar laužė kau
lus. O visą šią niekšybę laimi
no ir ordinais žmogžudžius ap
dovanodavo maršalas Berija.

KAROLIS MILKOVAITIS
(Tęsinys)
Lietuvos karaliai bei kuni
gaikščiai tąja mužikų kalba,
kaip ji jiems buvo žinoma, nie
kada nesidomėjo. Didžiosios
Lietuvos kunigaikštystės didi
kai beveik be išimties kalbėjo
lotyniškai, o įstaigose visi val
stybės reikalai buvo atliekami
svetimų valdininkų kalbomis:
gudiškai, rusiškai, lenkiškai,
vokiškai, tik ne ta kalba, ku
ria kalbėjo pats tautos bran
duolys. Tokia padėtis buvo
todėl, kad mūsų senosios vals
tybės
valdovų pagrindinė

Su Adutiško amsambliečiais dainuoja Švenčionių savivaldybes tarybos nrays, rajono Krikščionių demokratų
partijos vadovas, Vytautas Čenkus ir poete Marytė Kontriniaitė.
Nuotr. Antano Tumėno

PATOGUMAI IR NEMALONUMAI

nos (ATM) sutaupo daug lai
ko, nes nereikia stovėti eilėje,
Pasikeitus situacijai, Berijos
laukiant banko kasininko pa
sūnus viešai pareiškė, kad jo
tarnavimo, tik t u r i n t banko
išduotą ATM kortelę, reikia
tėvas, tuojau be teismo ką tik
paspausti
t a m savo slaptą
suimtas, buvo sušaudytas.
kodą lauke esančiame aparate
Tačiau, kaip rašoma „The
ir nurodyti ar norima pinigų,
Sun" laikraštyje, šis Stalino
ar apmokėti sąskaitą, ar pasi
pakalikas savo didžiausiais
nuopelnais laikė nužudymą
teirauti apie savo sąskaitų ba
tūkstančių sovietų piliečių,
lansą. Ir, k a s svarbiausia, tos
kurie bėgo per Antrąjį pasau
automatinės kasos mašinos
linį karą. „Aš tik gyvenau tuo,
prieinamos bet kuriuo dienos
kad mūsų šalis būtų didi ir ga
a r nakties metu. Ar ne pato
linga", — rašė savo laiškuose
gu?
į:
suimtas Berija. Jis buvo
Deja, t a s patogumas susijęs
areštuotas -po trijų mėnesių
su pavojais. Iš žiniasklaidos
Stalinui mirus, birželio 26 d.
t e n k a patirti, kad atokiose
Iš tų laiškų matyti, kad ka
vietose
naudojantis
banko
daise pabaisa NKVD-KGB va
m a š i n a , įvyksta apiplėšimai ir
dovas buvo apimtas ne tik
užpuolimai, todėl reikia vengti
nervinio smūgio, bet tiesiog
t a m s i ų ir vienišų vietų bei ap
pasimetęs.
sidairyti, ar1 kas nors neseka.
Labai svarbu niekam neišduo
„Jie nori mane sušaudyti be
teismo, — rašė jis Stalino
ti savo bankinės mašinos ko
įpėdiniams šeštą dieną po
do, jo su savim nesinešioti,
suėmimo iš karinio bunkerio
n e s kodą sužinojęs nesąžinin
Maskvoje — Aš maldauju jus
g a s asmuo gali išeikvoti jūsų
tuojau padaryti intervenciją,
pinigus...
nes gali boti per vėlu. TelefoTačiau ir kredito kortelės
nuokite jiems".
y r a reikalingos didelės apsau
Berija
buvo
teisiamas
gos. Paprastai reikalaujama,
maždaug po šešių mėnesių,
k a d kredito kortelę užsa
kaltinant jį, kad buvęs „im
k a n t i s asmuo duotų savo so
perialistų agentas". Teisme
cialinio draudimo numerį, mo
jis, atsiklaupęs ant kelių,
tinos mergautinę pavardę ir
prašė pasigailėjimo. Tai buvo
asmeninę, pašaliniams asme
gruodžio mėnesį.
nims
nežinomą informaciją.
Rašoma, kad jo laiškuose
Vienoje televizijos programoje
buvę daug gramatikos ir sin
kalbėjo moteris, kurios kredito
taksės klaidų. Tie laiškai buvo
Kredito kortelės yra reika kortelę nesąžiningai pasinau
pagarsinti savaitraštyje „Lite- lingos, telefonu d a r a n t skry dojęs asmuo prisipirko už
raturnaja Gazeta". Rašoma, džių a r viešbučių kambarių šimtą tūkstančių dolerių įvai
jog tuo norima paneigti Beri rezervacijas. B e jų rezervaci rių prekių, bet jo sugauti ne
jos sūnaus pareiškimą, kad jos n e p r i i m a m o s . Vaikščiojant pavyksta... Paprastai, kai1 yra
tėvas buvo sušaudytas, tuojau po apsipirkimo centrus, kar k a s nors perkama, nėra reika
jį areštavus.
tais p a m a t o m e prekę, kurios laujami jokie tapatybės doku
Viena Berijos šaltakraujiško seniai norėjome ir, štai, puiki m e n t a i , tai su vogta kredito
epizodo — įsakymas savo proga ją įsigyti. J e i piniginėje kortele galima „pasiganyti"
agentams šaudyti pasitrau nėra pakankam.-ii pinigų, tai arba, žin:<! • numerį, telefonu
kiančius karius 1941 m. vo kredito kortelė tą problemą apsipirkti. Bet ne visada taip
kiečių nacių kariuomenei su išspręs, nes tik reikia pasi atsitinka v.'gystės atveju. Tos
didele persvara sutriuškinus rašyti pirkimo blankelį. Taip moters kortelė nebuvo nei pa
sovietų pasipriešinimą. „Aš pat a u t o m a t i n ė s bankų maši- mesta, nei pavogta. Pasirodo,
dariau viską, ką galėjau atlik
k a d kažkas sužinojo jos kor
damas savo pareigas, — Beri traukiančius dalinius", sušau telės numerį ir, užsakydamas
ja priminė partijos vadams. — dant dešimtis tūkstančių ka telefonu, pirkinėjosi. Kad apsi
Aš stengiausi sulaikyti pasi- reivių".
saugoti nuo taip vadinamos

PIRMASIS LIETUVIŠKO
SPAUSDINTO ŽODŽIO
APAŠTALAS
užmačia buvo mažiau kreipti
dėmesio į tautos bet kokią ge
rovę, o daugiau politikuoti ir
rūpintis valstybės sienų plė
timu. Dėl tos priežasties ilgai
niui žlugus mūsų karališkajai
valstybei, greitai mažėjo ir jos
fizinis plotas.
Šiandien, tų skaudžių terito
rijos ir gyventojų skaičiais
milžiniškų nuostolių akivaiz
doje, retu aiškumu sušvinta
Martyno Mažvydo nuopelnų
reikšmė. Savo knyga praver
damas beraštei tautai akis ir

Bindokienė

Dvidešimtasis šimtmetis su
daugybe n u o s t a b i ų išradimų
labai palengvino žmonių kas
dienį gyvenimą, nuo įmant
raus elektros energijos panau
dojimo iki elektroninės apa
ratūros ir k o m p i u t e r i ų pritai
kymo ir m a l o n u m u i , ir moks
lui bei susižinojimui, kai elek
troninio p a š t o (E-mail) meto
du sekundžių greitumu gali
ma s u s i r a š y t i su tolimiau
siuose k r a š t u o s e gyvenančiais
asmenimis ir g a u t i naujausias
žinias per Atlantą. Bevieliu
telefonu g a l i m a kalbėti keliau
j a n t automobiliu, a r atsitikus
nelaimei, prisišaukti pagalbą.
Savaime s u p r a n t a m a ,
kad
tiems p a t o g u m a m s įsigyti bū
tina
finansinė atsakomybė.
J a u seniai beveik visuose pa
saulio k r a š t u o s e y r a įsigyve
nusi čekių s i s t e m a , tai ir ap
mokėjimas s ą s k a i t ų nereika
lauja a s m e n i š k a i vykti į kurią
nors prekyvietę a r paslaugas
teikiantį centrą, k a i p elektros
energijos a r telefono bei dujų
bendroves, reikia tik pasiųsti
čekį. Tačiau b e n e p a t s pato
giausias išlaidu apmokėjimo
metodas y r a j a u išpopulia
rėjusios k r e d i t o kortelės, ku
rių dėka galima apsipirkti bet
kuriame p a s a u l i o krašte, nevežant didokos grynų pinigų
sumos, k a s y r a ir nepatogu, ir
rizikinga, n e s lengva pamesti
ar būti apvogtu.

iškeldamas jos kalbą į kitų
tautų kalbų lygį, šis žmogus
įdiegė pirmąjį lietuvių tautos
kultūrinės plėtotės daigą. Šiuo
pirmosios lietuviškos knygos
išspausdinimo mostu Mažvy
das n e a t š a u k i a m a i patikslino
ir aną vienašališką bei t r a p ų
karališkosios valstybės idealą
siekti ne vien tik naujų žemių,
bet ir k u l t ū r i n i ų aukštybių.
Mažvydo žygio p a d r ą s i n t a s ,
po pusšimčio m e t ų Medininkų
kanauninkas Mikalojus Dauk
ša j a u pareikalavo, kad tau
tine kalba t u r i būti rašomi ne
tik elementoriai ir katekizmai,
bet ir valstybės įstatymai.
Kaip m a t o m e : ir Mažvydo, ir
Daukšos p a s t a n g o s buvo vai
singos ir apvainikin•(<•< 'autos
išlikimo vainiku.
Miglota kilmė — šviesus
darbų vaizdas

Martyno Mažvydo gimimo
vieta ir kilmės klausimas nėra
tiksliai išaiškintas. Norvegų
kalbininkas.
profesorius
Christian Stang, kuris visą
gyvenimą domėjosi baltų, ypač
lietuvių kalbomis, ir už diser
taciją: „Die Sprache des Litauischen Katechismus von
Mažvydas" Oslo universitete
gavo filosofijos d a k t a r o laips
nį, y r a nuomonės, kad Maž
vydas buvo kilęs iš šiaurės
v a k a r ų žemaičių. J o raštų kal
boje esą daugiausia žemaičių
t a r m ė s žymių, bet užtinkama
ir aukštaitybių. Be to, kadangi
Mažvydo pusbrolis Baltramie
j u s Vilentas buvo bajoras, tai,
prof. Stango nuomone, turėjęs
būti bajoras ir
Martynas
Mažvydas. Bet tai labai abejo
tina, nes būdamas bajoras,
Mažvydas greičiausiai nebūtų
užstojęs beraščių baudžiau

Pasibaigė Teamsters unijos
suorganizuotas UPS darbi
ninkų streikas ir visi lengviau
atsikvėpė, nes rudieji sunk
vežimiai vėl pasipylė po visą
kraštą, išvežiodami sandė
liuose porą savaičių užsigu
lėjusias siuntas. Unijos vado
vybe džiaugiasi, kad pasiekė
laimėjimų ir bent iš dalies
U P S bendrovė sutiko paten
kinti jos reikalavimus. Vadi
nasi, Teamster unija ir padieniniai UPS darbininkai tapo
laimėtojais. Tačiau unijos lai
mėjimai primena pasakų se
nelį, papjovusį žąsį, dėjusią
auksinius kiaušinius...

savo unijos nurodymų ir strei
kuos, ar daugiau dėmesio
skirs savo interesams? Kai
principai ir abstraktūs paža
dai pastatomi prieš kasdie
nybės reikalavimus, ne visuo
met pirmieji
laimi. UPS
streiko metu apie 190.000 dar
bininkų dvi savaites nedirbo ir
prarado
atlyginimą.
Nors
Teamsters unija kiekvienam
streikuojančiam mokėjo po 55
dol. per savaitę, bet su tokia
suma pragyventi ir išlaikyti
šeimą vargiai šiais laikais
įmanoma.
Vienas svarbesniųjų unijos
reikalavimų, patraukusių ir
daugelio šio krašto gyventojų
bei žiniasklaidos pritarimą,
buvo padieniams darbinin
kams suteikti progą dirbti
daugiau valandų. Vienok nu
tylėta, kad ne visi dirbantieji
nori šia paslauga pasinaudoti,
nes tam tikra Amerikos darbo
jėgos dalis kaip tik ieško
trumpesnių darbo valandų,
kurios patogios studentams,
pensininkams, tėvams ar mo
tinoms su mokyklinio amžiaus
vaikais.

Sukilėlių kalnelyje vyksta
archeologiniai
kasinėjimai.
Norima nustatyti vokiečių ka
rių kapinių ribas, kurios čia
atsiradusios po Pirmojo ir An
trojo pasaulinių karų. Ribų
nustatymu rūpinasi vokiečių
bendrija. Ji rūpinsis ir šių
kapų priežiūra.
Tyrinėjimo darbus atlieka
Šiaulių „Aušros" muziejaus
Archeologijos skyrius.
(VL)

Regis, šis streikas buvo ne
vien apie pensijų fondą, atlygi
nimų pakėlimą ir padienių
darbininkų statuso pakėlimą į
kitą kategoriją,
suteikiant
jiems progą dirbti aštuonias
valandas, penkias dienas sa
vaitėje. Teamster unija ryžosi
įrodyti didžiosioms šio krašto
bendrovėms bei įmonėms, kad
organizuota darbininkų veikla
yra dar vis labai stipri ir gali
pasiekti stambių laimėjimų,
tad su unijomis, ypač galin
gąja ir praeityje gan kontro
versine Teamsters organizaci
Jeigu streikuojantys darbi
j a , reikia vis dėlto skaitytis.
ninkai prarado poros savaičių
Pastaraisiais dešimtmečiais atlyginimą, tai UPS nuostoliai
darbininkų unijų veikla buvo buvo kur kas didesni: apie 650
lyg prislopinta, o didieji strei milijonų dolerių, jau nekal
kai, suparalyžuojantys kone bant apie klientus, kurių
visą kraštą, daug rečiau pasi nemaža dalis pasistengė susi
taikydavo — tik maždaug 35 rasti kitas siuntimo ben
kartus per metus, kai tuo tar droves. Daug jų į UPS ne
pu 70-tajame dešimtmetyje jų sugrįš ir streikui pasibaigus,
būdavo apie 300 metuose. ypač dėl to, kad ne visose ben
Galbūt tam priežasčių reikia drovėse yra susiorganizavu
ieškoti pasikeitusioje krašto sios unijos (pvz., FedEx), tad
ekonomikos situacijoje, kai mažiau galimybių pakliūti į
didžiosios įmonės, įvairiais tokius nepatogumus, kurie at
būdais stengiasi apkarpyti iš sirado dėl UPS streiko.
laidas, pereiti į mechanizuo
Antra vertus, Teamsters
t u s ir kompiuterizuotus darbo unijos žengtą rizikingą žings
metodus, reikalaujančius ma
nį, be abejo, atidžiai stebėjo ir
žiau darbininkų. Darbo rin
kitos unijos bei darbdaviai,
koje yra daug daugiau nepa
nes nuo šio streiko pasisekimo
stovumo: net ilgamečiai darbi
ar nesėkmės galbūt priklausys
ninkai ar tarnautojai nėra
jų tolimesni planai. Teamsters
tikri, kad iki pensijos amžiaus
įrodė, kad organizuotumas vis
galės išsilaikyti savo vietoje,
dėlto gali daug pasiekti ir dar
nes darbdaviai ieško pigesnės
darbo jėgos ir būdų išsisukti iš bininkų unijos nėra praradu
aukštų pensijų mokėjimų. Tai sios savo galios. Tiesa, streiko
galime pastebėti ir pastarųjų metu abi pusės pasitarimuose
metų nepasitenkinimuose dėl laikėsi gan santūriai, nebuvo
legalių bei nelegalių imi per didelių išsišokimų ir strei
grantų, kurie paprastai sutin kuojančiųjų tarpe, o JAV vy
ka tuos pačius darbus atlikti riausybė taip'pat buvo kantri,
nesikišdama su savo patari
už mažesnį atlyginimą.
mais ir reikalavimais greičiau
Darbininkų unijų vadovybė streiką baigti.
šias nuotaikas gerai supranta
Reikia tikėtis, kad pra
ir todėl streikus vartoja tik laimėtojai nepatirs per didelių
kaip paskutinę „kortą ran nuostolių dėl padarytų nuo
kovėje", kai kitos išeities ne laidų, o laimėtojai nenusivils
mato. Tuo pačiu ir darbdaviai savo unijos vadovybe dėl
mėgina išvengti nuostolingų išsikovotų pensijų fondo pe
streikų, nesutarimus išspręs rėmimo savo žinion. Teams
dami derybomis. Streikas vi ters unija praeityje nepasi
suomet iškelia klausimą: ku žymėjo per dideliu sugebė
rion pusėn linksta darbininkų jimu ar sąžiningumu šioje sri
lojalumas? Ar jie paklausys tyje.

ninkų vartojamos kalbos. O
prof. Jurgis Gerulis galvoja,
kad Mažvydas tikrai kilęs iš
Didžiosios Lietuvos, nes Ma
žojoje Lietuvoje bajorų nebu
vę. O Konstantinas Jablons
kis, Lietuvos kultūros istori
kas, linkęs Mažvydą laikyti
miestelėnų, ne valstiečių kil
mės.
Apie Martyno Mažvydo gy
venimą ligi jo atvykimo į Ka
raliaučių tikrų žinių nėra.
Tikrai nežinoma, kaip jau sa
kyta, nė kuriais metais jis
gimė. Kadangi stodamas į
Karaliaučiaus universitete te
ologijos studijuoti, Mažvydas
jau buvo išsimokslinęs ir nebe
jaunuolis, tai prof. Vaclovas
Biržiška spėja, kad jis bus gi
męs apie 1520-tuosius metus.
Prof. Vaclovas Biržiška taip
gi spėja, kad jau 1545 m.
Mažvydas buvo atvykęs Kara

liaučiun, kur tuomet profeso
riavo lietuviai Stanislovas Ra
polionis ir Abromas Kulvietis.
Mažvydas gal net mokęsis pas
juos. Bet greitai po to mirus
Rapolioniui
ir
Kulviečiui,
Mažvydas persikėlė ir kurį
laiką gyveno Vilniuje. Iš to lai
kotarpio ir Juozo Kralikausko
premijuotas romanas „Marty
nas Mažvydas Vilniuje". 1546
metų vasarą. Prūsų kuni
gaikščio Albrechto pakviestas,
Mažvydas grįžo į Karaliaučių
ir įstojo į tenykštį univer
sitetą, kur jis tų pačių metų
rudenį, kaip kunigaikščio sti
pendininkas, užsirašė teologi
jos studijuoti. 1548 metais jis
studijas baigė ir gavo filosofi
jos bakalauro laipsnį. Tai
buvo pirmoji Karaliaučiaus
universiteto laida ir Mažvydas
buvo pirmasis lietuvis jj bai
gęs.

„tapatybės vagystės", reikia
imtis
atsargos
priemonių.
Svarbiausia neišduoti niekam
asmeniškos informacijos ir
vengti telefonu užsakyti pre
kes, jas apmokant ne kredito
kortele, bet čekiu, iš televizi
jos ar spaudos reklamų užsi
rašius gamyklos adresą, kas
yra žymiai saugiau. Iš viso,
per telefoną neduoti jokios as
meniškos informacijos.
Namuose, saugioje vietoje,
reikia laikyti savo kredito
kortelių numerius ir administ
racijos telefonus, kad galima
būtų painformuoti, praradus
kortelę a r sąskaitoje radus
klaidą. J e i tai padaroma 24
valandų laikotarpyje, kortelės
savininko atsakomybė yra ap
ribota 50 dolerių. Taip pat
mėnesines kredito kortelių
apyskaitas bei blankų kopijas,
kai jos pasensta ir yra meta
mos į šiukšlių maišą, reikia la
bai smulkiai sudraskyti, kad
būtų neįmanoma sužinoti kor
telės numerį- Prieš kurį laiką
net Baltuosiuose Rūmuose
įvyko skandalas, kai buvo su
gauti šiukšlių rinkėjai, kurie
knisosi išmestuose popieriuo
se, ieškodami kompromituo
jančios ar slaptos medžiagos.
Puiku naudotis modernaus
gyvenimo patogumais, tačiau
yra labai svarbu apsisaugoti
nuo nuostolių ir nemalonumų.
Sena patarlė sako, kad atsar
ga gėdos nedaro...
A u r e l i j a M. B a l a š a i t i e n ė
A R C H E O L O G A I DIRBA
S U K I L Ė L I U KALNELYJE

Baigęs universitetą. Mažvy
das norėjo, kad būtų paskirtas
lietuvių liuteronų kunigu Lab
guvoje. Bet Labguvoje gyveno
daug vokiečių, o vokiškai ne
mokąs Mažvydas nebūtų ga
lėjęs jiems pamokslų sakyti.
Užuot Labguvos, jis 1549 me
tais buvo paskirtas Ragamėn.
Ten Mažvydas vedė savo mi
rusio pirmtako kunigo Lautersteino lietuviškai mokančia
dukterį ir kunigavo 14 metų.
Vaikų Mažvydai
neturėjo
Žinome, kad būdamas kunigu.
Mažvydas uždirbdavo 70 mar
kių į metus. 1554 metais Maž
vydas buvo bažnytines vado
vybes pakeltas Ragainės apsk
rities arkidiakonu.
Bus daugiau.
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„HEALING THE CHILDREN" IR
VAIKAI IŠ LIETUVOS
vu, per kelią besilankstančiu
protezu ir išmokytas vaikš
čioti nekrypuojant. Antrą kar
tą buvo iškviestas 1993 m.
rankos operacijai ir ilgos truk
mės terapijai, kad pirštai at
gautų judesį. Būdamas Ann
Arbore lankė katalikišką mo
kyklą, o kartais ir Detroito
šeštadieninę. Ann Arboro ir
Detroito lietuviai jį kviesdavo
si svečiuosna nepamiršdami
dovanėlių. Lietuvoje Mantas
jau baigęs vid. mokyklą, lanko
Panevėžyje viešbučių tarnau
tojams paruošti kursus ir
džiaugiasi pramokęs anglų
kalbos.
Manto iškvietimas pravėrė
duris ir kitiems į HTC/Michigan globą, nes susidomėta
Lietuvos buitimi.
Grand Rapids Lietuvių Ben
druomenė įspūdingai jungiasi
į pagalbos Lietuvos vaikams
darbą. Taip pat ir Detroito
Lietuvos Dukterų draugija.
Abejuose miestuose ruošiami
lėšoms telkti renginiai. 1992
m. HTC/Michigan direktorė
Heln Salan užmezga ryšius su
Šarūnu Marčiulioniu. Paskaičiusi „Sports Illustrated"
žurnale straipsnį apie Šarūno
norą Amerikon atgabenti vai
kus, kurie nepagydomi Lietu
voje, ji pasiūlo bendradarbia
vimą. Šarūnas nedvejodamas
sutinka ir remia ne vien pini
1991 m. vasarą, vykdant gais, bet ir nuoširdumu.
Vilniaus universitetinė vai
Michigano universiteto ligo
ninėje įsteigtos „Amerikos- kų ligoninė vėl kviečia vaikų
Lietuvos neįgalumo ir reabi specialistus. Šiems metams
litacijos
bendradarbiavimo suorganizuota ir vaikų chi
programos" misiją, dr. Wil- rurgų; ir urologų grupė iš Deliam Waring, dr. Virginia Vos Childrens Hospital at
Nelson (Michigano u-tas) ir Buttervvorth in Grand Rapids,
man (Lietuvos Dukterys), teko MI:
lankytis Panevėžio miesto IiPediatric Surgeon Dr. Rogoninėje. Nuoširdi gydytoja bert Connors
Pediatric Urologist Dr. Phi
(pavardės nebeatsimenu) su
lip
Gleason
pažindino su 12 metų berniu
Retinai
Specialist Dr. Louis
ku Mantu iš Valakėlių kaimo,
Glazer
kuriam ką tik buvo amputuo
Anesthesiologist Dr. Donald
ta koja. Likusi bigė (stump)
tik kelių inčų nuo kirkšnies, Weston
Anesthesiologist Dr. Daniel
kairės rankos raumenys su
žaloti, pirštai nejuda. 1991 m. Visser
penkios chirurgijos med. se
liepos mėn. jį, važiuojantį dvi
račiu kaimo vieškeliu, užgavo serys
dr. Louis Glazer dirbs Kau
sovietų tankas ir ilgai vilko.
Gydytoja su ašaromis akyse no akademinėje klinikoje.
Ši grupė taip pat sutiko au
pasakojo amerikiečiams apie
koti
savo laiką, profesinį pasi
sovietų armijos sauvaliavimus
Lietuvai jau nepriklausomybę ruošimą Lietuvos vaikų labui
paskelbus. Manto sese tyliai ir Lietuvos pediatrų chirurgų
pravirko — broliukas bandęs mokslinimui. Bus atliekamos
nusižudyti, nes žino kokia operacinės procedūros, kurios
Lietuvoje dar nevykdomos.
ateitis jo laukia.
Amerikiečių širdys nenuri Dalyvaus vaikų chirurgai ne
mo. 1992 m. vasario mėn. tik iš Vilniaus, bet iš Kauno ir
Mantas jau Ann Arbore. dr. Klaipėdos. Amerikiečiai gaWilliam ir Mary Waring šei bensis med. instrumentus ir
moje. Formaliai juo rūpinosi aparatūrą, viską oaliks Lietu
HTC/Michigan
— būstinė voje.
Išvvkos data š.m. rugsėjo 19
Grand Rapids. Po keturių
d.
- 27 d.
mėnesių Mantas grįžo į Va
HTC
savo darbui „Gydyti
lakėlius su modernišku, leng-

Kas yra „Healing the Children"(HTO? Tai pelno nesie
kianti savanorišku darbu ir
aukomis išsilaikanti organiza
cija, besirūpinanti viso pasau
lio vaikais, negalinčiais gauti
būtinos medicininės pagalbos
savo krašte.
Steigėja Cris Embleton 1979
m. sėkmingai pradėjo šį hu
manitarinį judėjimą. Ji gyve
na Valencia. CA, ir yra HTC/
Califorma direktorė.
Šiuo metu HTC savo pada
linius turi 14-koje JAV vals
tijų. Kiekvienas padalinys yra
savarankiškas, kurio veikla
priklauso nuo vadovybės su
manumo, energijos ir vietos
gyventojų geros valios. HTC
suranda ligonines, įvairių sri
čių gydytojus specialistus, fiz.
terapistus, sutinkančius auko
ti savo laiką ir sugebėjimus —
operuoti, bei gydyti nemoka
mai. HTC suranda šeimas, ku
rios globoja vaiką nuo pirmos
atvykimo dienos iki grįžimo
tėvynėn, rūpinasi juo, kaip
savo šeimos nariu. Parenka
mos šeimos su tokio pat
amžiaus vaikais kaip ir globo
jamasis, kuris lanko vaikų
darželį ar mokyklą, jeigu svei
kata tai leidžia. HTC yra nus
tačiusi taisykles, kurių turi
laikytis globėjai tėvai (host
parents) ir tikrieji tėvai. HTC
centras yra Spokane, WA.
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ELEKTROS
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-77S-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

RE/MAX

REALTORS
(773) 586-5959

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis tt Off. Mgr.
S Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 W«*t95th
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(708)425-7161

RIMAS L. STANKUS
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Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ••< parauodame namus
Pensm.nkams nuolaida

V A L O M E
KILIMUS. BALDUS
IR GRINDIS
j . BUBNYS
773-737-516S
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" 1 1 1 0 State Street
Lemnt,aiinois60i39

Dr. Arvydą Šeškevičių, Kauno Med. Akademijos Slaugos fakulteto dekaną. į Michigan gydymui atlydėjusi di.
vaikučius, sutinka Detroito Lietuvos Dukterų draugijos v-bos pinu Irena Alantiene ir dr. Violeta Barkauskas.
Nuotr. Algio Kugivniaus

NATOS IR ŠYPSNIAI
AKLŲJŲ IR NEREGIŲ
ŠVENTĖ
Praėjusį pavasarį Lietuvoje
vyko Aklųjų ir neregių sąjun
gos mėgėjų šventė pavadinta
„Neregio sanraiška muzikoje".
Pirmoji šventės dalis — „Ai
dai" vyko Šiauliuose. Ten da
lyvavo arti 1,500 regėjimo ne
tekusių asmenų: choristai, so
listai ir meninio skaitymo mė
gėjai. „Aidų" tikslas esąs puo
selėti labiausiai regėjimo ne
tekusiems dainavimo meną,
populiarinti aklųjų kompozito
rių vokalinės muzikos kūriLietuvos vaikus", yra sulauku
si iš Amerikos lietuvių pritari
mo ir visokeriopos paramos,
parūpinant vertėjus, patarė
jus, priimant vaikus į savo
šeimas, apmokant keliones.
Tai ne vieno ar dviejų asmenų
darbas, o daugelio sutartinė
talka.
Šarūnas Marčiulionis jau
paprašytas atvykstančią me
dikų grupę apgyvendinti savo
viešbutyje.
HTC kreipiasi į visus Ameri
kos lietuvius ir organizacijas
padėti telkti lėšas šios ke
lionės išlaidoms užmokėti.
Lietuvių daliai tenka tik
12,000 dol. Čekius rašyti:
HEALING THE CHILDREN
arba DAUGHTERS OF LITHUANIA, INC. ant čekio pažy
mėti „HTC Vilnius". Nura
šoma nuo federalinių mokes
čių.
Siųsti adresu: Dalia Navasaitis, 6601 Castle Dr., Bloomfield Hills, MI 48301.
Pagalba vaikui keičia pa
saulį.
Jūratė Pečiūrienė

lv>s. pirn; <.-\I>I:I.I Kanianti<-n«- ilfkoja ligomnko Manaus Staraiinsko glorVjai-

Nuotr. Algio RuRieniaua

pastatymą, baigė žodžiais:
„Publika labai apgailestavo,
kad Cavaradosi buvo nušau
tas tik ketvirtajame, o ne pir
majame veiksme".
Recenzijoje po R. Wagner
operos „Tanhouser" spektak
lio, kurio metu į sceną buvo
įvesti arkliai, buvo rašoma:
„Bandymas į spektaklį įvesti
gyvus arklius puikiai pavyko.
Arkliai scenoje paliko tokius
ženklus, kurie ryškiai charak
terizuoja visą spektaklį.
P. Palys

MĖLYNES! MĖLYNES!

•NatahOĮimo tiro
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•Čligos apylnte* f
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MARUA STOMKAS
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Realtors Bus. 708.257.7100
t a J J a g . Res. 708.969.3732

Seimai pasidžiaugt gamtoj*.
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Reikalinga patyruai brigada arta

$1000't POSSIBLE TYPINO
Part Time.
At Home.
Toli Free 1-800-218-9000
Ext. T- 2415forListings.

specialistai statybos remonto

darbams. Pigiai parduodama* auto.
nius ir ugdyti aklųjų meninius
Dodge Shadovv '88.
sugebėjimus.
Kaina $1,200.
Antroji šventės dalis pava
Kreiptis: Ramonas,
708-652-8040
dinta „Gerkim,, šokim, links
mi būkim", buvo tęsiama
IŠNUOMOJAMAS
SurandutolmueIr arimus gfei*m
Klaipėdoje, Liet,uvos aklųjų ir
Labai gražus butas, naujai išremonLietuvoje; padedu įsigyti gimines
tuotas. Kilimai, uždari gonkai,
silpnaregių sąjungos rūmuose.
geneologinį medį.
3 aukštas. Šiluma. $650 į mėn
Rašyti liet. arba anglų k.:
<
Ten programą * atliko pučia
,.Sec. deposit" reikalaujama. Be
Elena Kavaliauskaitė,
mųjų orkestrai, solistai, inst
gyvuliukų.
Marvelės 13, LT 3018
rumentalistai ir tautinių šo
Tel. 7 7 3 - 8 4 7 - 3 8 8 5
Kaunas, Llthuanla
kių šokėjų ansambliai.
Lietuvos buities muziejuje
KIEKVIENA DIENA PILNA NAUJIENŲ.
Rumšiškėse vyko trečioji ir
VISA TAI RASITE DIENRAŠTYJE
baigiamoji šventės dalis —
„Ant marelių mėlynųjų". Pro
Rugpjūčio 21 d. sukanka
gramoje dalyvavo liaudies me 131 metai, kai gimė (1866no bei kanklių ansambliai ir 1945) Juozas Židanavičius
T
kaimo kapelos.
>**l
(slp. Seirijų Juozas), kunigas,
.tikybos raštų, giesmynų ir L
^^^^•^^^•aaj
dramų autorius. Nuo 1904
SEPTYNI KONCERTAI
metų gyveno JAV.
UŽ 10 LITŲ
^ " • ^

DRAUGAS

^^^^^8

Lietuvos muzikos rėmimo
fondo koncertų ciklo „Alma
Mater musicalis", nuo šių me
tų spalio mėnesio, yra numa
tęs visiems aukštųjų mokyklų
studentams ir dėstytojams su
teikti galimybę iš 10 kitų
išgirsti 7 valstybinių premijų
laureatais tapuSių koncertus.
Smuikininkas" Raimundas
Katilius, linkęs" su tuo nesu
tikti, paprieštav'o: „Trys porci
jos ledų už koncertą — skan
dalas mūsų ateičiai. Tai mūsų
— diskreditavimas".

PIGIAUSIAI PASIŲSITE SIUNTINĮ TIK PER
BALTIA EXPRESS CO. LTD.
PREZ. VIDMANTAS RAPSYS

TIK TRUMPĄ LAIKĄ SIŲLOME ŽEMIAUSIAS KAINAS SIUNTINIAMS LĖKTUVU
IR JOSU SIUNTINIAI LĖKTUVU PASIEKS JŪSŲ ARTIMUOSIUS PER 8-12 DIENŲ
• SIUNTINIAI LAIVU PER 45-60 DIENU
• A M E R I K I E T I Š K I M A I S T O S I U N T I N I A I P I G I A U , NEI K I T U R - TIK $ 4 4 . 0 0
DVI PATOGIOS PRISTATYMO VIETOS
BALTIA EXPRESS CO. LTD.
8327 S. PULASKI RD.
CHICAGO, IL 60652

VIENAS NEMOKAMAS
1-800
1-800

IR ATOSTOGAUDAMI
KONCERTUOJA
Julliard muzikos mokykloje,
New Yorke, Gabrielius Alekna
ir Curtis muzikos institute.
Philadelphia, Andrius Žlabys,
fortepijono muziką studijuo
jantieji studentai iš Lietuvos,
vasaros atstogoms išvyko į
Lietuvą. Jie ten ne tik poil
siauja, bet ir koncertais reiš
kiasi.
New Yorko lietuviams gerai
pažįstamas pianistas Gabrie
lius Alekna, vos spėjęs grįžti į
namus, gegužės 29 d. koncertą
atliko Vilniaus paveikslų ga
lerijoje. Ten skambėjo J. S.
Bach, J. Brahms, E. Granados
ir F. List kūriniai.
Andrius Žlabys fortepijono
rečitalį atliko birželio 4 d.,
Lietuvos menininkų rūmuose,
Vilniuje. Programoje J. S.
Bach — 24 preliudai ir fugos.
Apie pianistą Andrių Žlabį
„Chicago Tribūne" (1995.05.28) rašė: „...jaunasis pianistaskompozitorius sulaukė visos
Amerikos rimtų klasikinės ir
džiazo muzikos atlikėjų dėme
sio... Andrius Žlabys... matyt
yra vienas talentingiausių...
jaunųjų pianistų".
KAD NUSIŠYPSOTUM

1.1' ' .r ••.•', K.,|,:.(- II..!::,k.
..mamai" Parr. Drvipsineer

MISCELLANEOU8

Vienas muzikos kritikas, rašydamas apie operos „Toska"

TELEFONAS

SPARNAI
772-7624

AMBER GROUP
482 THOMAS DRIVE
BENSENVILLE, IL 60106

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos
EQUAI Housaaa

L E N D C R

Mutual Federal Savings and Loan
Association of Chicago
2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 '
(773) 847-7747
Casimir G. Oksas, President

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus.

^

midlcind Padera.

^ ^ ^ ^ ^

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

(1-312)254-4470

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVE
(708) 598-9400
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LAIŠKAI
BRANGŪS BROLIAI IR
SESERYS!

geras ir dosnias širdis ir
prašau atsiliepti į šį gyvy
biškai svarbų mūsų vyskupi
jai reikalą. Norintieji paauko
ti Vilkaviškio vyskupijos ku
nigų seminarijos statybai gali
auką perduoti per Čikagos
tėvus marijonus ar pervesti
pinigus į Vilkaviškio vyskupi
jos sąskaitą Lietuvoje. Mokėti
į American Express Bank,
Ltd, New York, N.Y. USA,
S.W.I.F.T.: AEIB US 33, Ac
count No 719906, for credit to
State Commercial Bank of
Lithuania, S.VV.I.F.T.; BARU
lt. 2X, for further credit to
Marijampolė Brandi, Vilka
viškio vyskupijos kurija, account
No
06400032/
Dainavos jaunimo stovyklos direktorių tarybos nariai š.m. liepos 27 d. stovyklavietėje vykusiame metiniame
701070104.
suvažiavime. Iš k : I eil. dr. Darius Polikaitis, Vytas Petrulis — pirmininkas, Bronius Polikaitis, II eil. — Kasty
Juozas Žemaitis, MIC tis Karvelis, dr. Marius Laniauskas, Vitas Sirgedas ir Vitas Underys.
Vilkaviškio vyskupas
Nuotr. J o n o Urbono

Ne kartą turėjau galimybe
įsitikinti, kaip Jūs nuošir
džiai mylite savo gimtąjį
kraštą, sielojatės mūsų var
gais ir mokate kartu su mu
mis džiaugtis. Todėl noriu su
Jumis pasidalinti savo rū
pesčiais ir sumanymais bei
paprašyti pagalbos juos įgy
vendinti.
Vilkaviškio vyskupija, esan
ti prie sienos su Rytprūsiais,
Antrojo pasaulinio karo me
tais daugiausia nukentėjo. Vo
kiečių armija, kiek galėdama,
priešinosi, kad bolševikai neįsiveržtų į jų kraštą, todėl
frontas mūsų vyskupijos teri
torijoje išsilaikė beveik tris
mėnesius. Buvo sugriauti keli
miestai, apie 20 bažnyčių, jų
tarpe ir Vilkaviškio katedra.
Maždaug 100 kunigų buvo
evakuota į Vokietiją ir pasili
ko Vakaruose,, o apie 70 ku
nigų bolševikai suėmė ir iš
trėmė į Sibirą. Tik dalis jų
liko gyvi, sugrįžo į Lietuvą.
Kunigų seminarijos pastatai
išliko, bet okupantai ten
įsteigė siuvimo fabriką, ku
riame ir dabar dirba labai
daug Vilkaviškio miesto gy
ventojų. Šis darbas jiems yra
pragyvenimo šaltinis.
Bėgant metams, po truputį
užgydomos karo ir okupacijos
padarytos žaizdos. Jau at
statėme kelias bažnyčias, bai
giama atstatyti Vilkaviškio
katedra. Dabar labai opi tam
pa kita problema: dar apie 30
parapijų neturi savo klebonų,
o daug mūsų klebonų jau yra
sulaukę 80 ar net 90 metų
amžiaus, ir neturime, kuo
juos pakeisti. Patirtis parodė,
kad atkūrus Telšių ir Vil
niaus kunigų seminarijas, pa
šaukimų skaičius šiose vysku
pijose kelis kartus padidėjo.
Todėl buvo imtasi žygių at
kurti ir savo, Vilkaviškio vys
kupijos, kunigų seminariją,
kuri prieš karą Lietuvai davė
daug žymių Bažnyčios ir vi
suomenės veikėjų. Kadangi,
dėl aukščiau minėtų priežas
čių, susigrąžinti senųjų semi
narijos patalpų neįmanoma,
nusprendėme statyti naujas.
Šių metų gegužės 18 d., Sek
minių šventėje, paskelbiau de
kretą, kuriuo atkuriama Vil
kaviškio vyskupijos kunigų
seminarija ir paskiriamas jos
rektorius. Marijampolės mies
to valdžia paskyrė tinkamą
statybai žemės sklypą šalia
Mažosios bazilikos. Jau pra
dedami projektavimo darbai.
Nors stengsimės pasitenkinti
kiek įmanoma kuklesniais
pastatais, sąmata gali siekti
virš vieno milijono JAV dole
rių. Pastatų statybą tikimės
užbaigti po" 3 - 4 metų, tačiau
jau 1998 m. rudenį planuo
jame laikinose patalpose ati
daryti pirmąjį kursą. Intensy
viai rengiami profesoriai ir
auklėtojai: keli jauni, gabūs
mūsų kunigai studijuoja Ro
moje ir Eichstatte.
Būsimosios kunigų semina
rijos pastatai bus naudojami
ne tik kunigų rengimui, bet ir
kitiems pastoraciniams tiks
lams: seminarams ir rekolek
cijoms vyskupijos kunigams,
įvairiems tobulinimosi kur. sams katechetams, darbui su
katalikiškųjų vaikų, jaunimo
bei suaugusiųjų organizacijų
nariais.
Brangūs Tautiečiai! Krei
piuosi į Jus, gyvenančius
JAV, Kanadoje ir kitose ša
lyse, prašydamas paremti Vil
kaviškio vyskupijos kunigų
seminarijos statybą. Nuošir
džiai dėkodamas visiems, ku
rie savo aukomis prisidėjote
prie Vilkaviškio katedros atstatymo, vėl beldžiuosi į visas

DAR DĖL „TEKETI
. ARNETTKETr
Perskaitęs R. Kilikausko
laišką („Draugas", 08.12) dėl
mano apsilankymo Lietuvoje
mokyti anglų kalbą, stebiuosi,
iš kur jis gavo tokią netikslią
informaciją, esą aš reikalavęs
sumokėti 5,000 litų ir dar
pusę kelionės išlaidų?
Tai netiesa. Mano pragyve
nimas Lietuvoje, su visu iš
laikymu ir net skalbimu, kai
navo 30 litų į parą, arba 900
litų mėnesiui. Trijų mėnesių
laikotarpiui tai
sudarytų
2,700 litų,-o ne 5,000, kaip
rašo R. Kilikauskas.
Kodėl R Kilikauskas man
nepaskambino su ta informa
cija, nors aš du ar tris kartus
palikau prašymą jo įstaigoje?
Jeigu jis taip buvo užimtas ki
tais reikalais, tai kodėl Ga
vėnas man to nepasakė? Bū
tume išsiaiškinę, dar man
esant Klaipėdoje.
Tikra tiesa, jog Gavėnas la
bai mandagiai su manim
kalbėjosi telefonu ir apgailes
tavo, kad „taip išėjo", bet ne
pasakė, kodėl „taip išėjo". Aš
įtariu, kad tam tikri asmenys
norėjo išgauti 5,000 litų iš
biudžeto, sumokėti
mano
šeimininkei 2,700 litus, o liku
sius pervesti į „savo biu
džetą".
Vytautas Lazauskas
Homewood, IL
„CHICAGO TRD3UNE"
UŽKABINANT
Tikrai žinau tik apie porą
mano laiškų, iš keletos ban
dymų, išspausdintų „Chicago
•Tribūne''. Laiškai iš tolimų
vietovių dideliems dienraš
čiams dažniausiai atsiduria
redakcijos krepšyje. Vis tiek
neiškenčiau neatsiliepęs, ką,
tikiuosi ir dar vienas-kitas pa
darė, į straipsnį apie Lietuvą.
Laiško
vertimą
pateikiu
„Draugo" laiškų skyriui.
B1997 ta. birželio 7 d. 'Chi
cago Tribūne' laidoje pas
kaičiau apie įdomų pensinin
kų užsiėmimą ('hobby'): Ttandidatuoti [Lietuvos preziden
tus'. Jeigu 'Lietuva gali rasti
prezidentą Hinsdale' autorius
būtų giliau pasiknisęs, būtų
patyręs, jog pensijon išeinąs
EPA 'nomenklatūros' biurok
ratas Valdas Adamkus dauge
lio yra laikomas lietuvišku
Ross Perot'. Įsikišdamas į Lie
tuvos prezidentinį vajų, jis
galėtų padėti perrinkti buvusį
komunistą A. Brazauską. Ne
nuostabu, kad buvusieji De
mokratinės (ar neįdomu?)
Darbo Partijos žmonės padeda
kairėn palinkusiam Centrui
remti V. Adamkaus kandi
datūrą. Amerikiečiui kandida
tui patenkinti jie net pareika
lavo pakeisti rezidencinius
reikalavimus
konstitucijoje,
kas pakirstų pasaulyje žinomo
grumtynių už nepriklausomybę herojaus prof. Vytauto

Landsbergio kandidatūrą. Pri
verčia pagalvoti V. Adamkaus
tvirtinimas — Visą savo gyve
nimą veikiau pamatyti juos
[lietuvius] laisvais'.
Gal todėl, kad aš tam tikslui
neveikiau visą savo gyvenimą,
o tik gerą jo dalį, mudviejų ke
liai niekada nesusikryžiavo.
Dešimtmečiais buvau aktyvus
pagrindinėse lietuvių išeivių
organizacijose, kurį laiką net
jų vadovybėje, įskaitant ir Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo komiteto vicepirmininko
pareigas. Veikiau net keliose
Amerikos konservatyviose antisovietinėse, pavergtiesiems
laisvės siekiančiose organiza
cijose, bet niekad neteko susi
durti jose su V. Adamkum.
Keista.
Vilius Bražėnas
Deland, Florida
TREJI METAI?
Skaičiau „Drauge" jau ke
lintą pasisakymą prieš Adam
kų, kad jis kandidatuosiąs,
negyvendamas Lietuvoje išti
sai paskutiniuosius trejus me
tus. Tuo jis nesilaiko Lietuvoje
išleisto įstatymo, kandida
tams į Seimą ir prezidentus.
Man gi šie pasisakymai atrodė
aukštyn kojom. Manyčiau,
kad visi čionais gyvenantys
buvo įžeisti, kai šis įstatymas
buvo pravestas Lietuvoje. Jį
pravedė gan greit po neprik
lausomybės atgavimo. Su
prantama, kad šitaip buvo
akiplėšiškai užkirstas kelias
Lietuvos politikoje dalyvauti
mums, nuo rusų komunistų
pabėgusiems, ir Sibiro trem
tiniams bei jų vaikams. Ogi
buvo tuomet dar gan pajėgių
asmenybių su valdymo patirti
mi prieš rusų okupaciją. Tur
būt nomenklatūrininkai bijojo,
kad lietuviai gali pasitikėt la
biau kai kuriais grįžtančiais,
negu okupanto prisitaikėliais.
Bet ir Landsbergis tuomet dar
Tarybos pirmininku tebebuvo.
Ir maniau tuomet, kad gal jis
ir jo draugai nepajėgė prieš
nomenklatūrininkus atsispir
ti.
Šitaip nepasielgė nei latviai,
nei estai, nei, kiek žinau,kitos
buvusios rusų okupuotos val
stybės. Šiose valstybėse grį
žusių dalyvavimas politikoje,
aišku, žymiai svaresnis negu
Lietuvoje. Buvo nuostabu, kad
čionai gyvenantys lietuviai
nesukėlė didesnio triukšmo.
Ar mes buvom pamiršę, kad,
nuo rusų bėgdami, čia atsira
dom, kad rusai buvo tik ką
pradėję kraustytis iš Lietuvos,
ir negalėjome būti jau Lietu
voje gyvenę trejus metus. Dar
galėjom lyginti su Amerika ir
kitais kraštais, kur pilietybė
reikalaujama be nuolatinio gy
venimo įrodymo. O gal kai ku
riems mūsų šis įstatymas
buvo priimtinas, nes lengviau
buvo sąžinę pateisinti, negrįž
tant Lietuvon. Adamkui keti

nant kandidatuoti ir pareiš
kus, kad ' šį įstatymą ginčys
teismuose, norėjosi jam su
šukti „valio". Tad nuostabu,
kad užuot sveikinimų girdime
kritiką iš čionais, ir susirū
pinimą, kad šis „svarbus"
įstatymas, būtų pritaikomas
kuo aršiau. Tačiau Lietuvos
balsuotojams tas įstatymas,
atrodo, nelabai rūpi, nes ap
klausinėjimuose daug pasisa
ko už čikagiškio kandidatūrą.
Būsimuose rinkimuose Lie
tuvai svarbu, kad šiuo laiku
dešinieji išlaikytų valdžią ir
įstatymų leidimą savo rankose
ir kad nomenklatūrininkų
partija keliautų į užmirštį. Ir,
aišku, Vytautas Landsbergis
yra lietuviams labiausiai nusi
pelnęs, nepriklausomybę at
gaunant. Bet būtų įdomu
„Drauge" paskaityti pasisa
kymą patyrusio Lietuvos poli
tikoje, kiek gi prezidentas turi
galios ir svarbos valstybės val
dymui.

Vargas, kai žmogus, tik va
kar nuo asilo nulipęs, jau
šiandien už vairo sėda. Kaip
pataikaujanti valdžia gali leis
ti ispaniškai vairuotojo eg
zaminus laikyti, kuomet visi
užrašai keliuose yra angliš
kai? Žmogus, kuris nesupran
ta tokių gyvybinių kelio
ženklų, kaip „Road ClosecT ar
JDo Not Enter" ar „Do Not
Pass", yra ant „ratų važinė
janti bomba". Kur sąžinė tų
valdininkų, kurie nemokšom
už kyšius vairuotojo leidimą
išduoda?
Čikagoj jau buvo sugauta
viena meksikiečių gauja, kuri
už pinigus netikrus vairavimo
leidimus parūpindavo. Kal
bant apie gaujas: kodėl neatimt vairavimo teisių gaujų
nariams už nusikaltimus: ta
da nebūtų jokių „drive-by
shooting", nes nebūtų su kuo
„draivinti". O ir banką pės
čiam sunku apiplėšti.
Karolis (Charles)
Algis Kazlauskas
Ruplėnas
Chicago, IL
Chicago,
IL
s
KAS JIE IR KIEK JŲ
NETEPSI —NEVAŽIUOSI
BUVO?

Pastaruoju metu lietuvių žiniasklaida skiria daug dėme
sio sensacingai naujienai, kur
A. Butkevičius yra kaltinamas
kyšio ėmimu. Dar daug bus
kalbų ir komentarų apie šį
įvykį, nes su juo susieti aukšti
Lietuvos pareigūnai. Kas tai
— politinė provokacija, ar
šiaip eilinis kyšiukas? Tai
turės išsiaiškinti prokuratūra.
Vienu ar kitu atveju, tai va
dinama „kyšio ėmimu". Tenka
tik apgailestauti, kad panašūs
įvykiai diskredituoja Lietuvos
valdžią ir menkina Lietuvos
respublikos įvaizdį tarptauti
niame kontekste.
Kadangi demokratinės tra
dicijos dar "nėra tvirtos, ir val
džios asmenims tenka susi
durti -su daugybe pagundų,
siūlyčiau
įsteigti kyšininkystės mokymo ir kvalifikaci
jos kėlimo kursus, kurie būtų
privalomi. Įsteigti kyšių fondą
ir kyšio mokesčius, kurie pa
pildytų valstybės biudžetą.
Gal tada būtų išvengta berei
kalingų kaltinimų, nes ir ma
žiausias pyplys puikiai žino,
kad netepsi — nevažiuosi...
Valdas Sinkevičius
Chicago, IL
AR GALIMA PĖSČIAM
BANKĄ APIPLĖŠTI?
Rugpjūčio 19 d. vedamajam
buvo daug gerų pastabų apie
vairuotojus, bet nepaminėjot
vienos kategorijos — tai nele
galūs vairuotojai. Iš penkių
mano pažįstamų, kurie turėjo
auto nelaimes (mažas, ačiū
Dievui) — visos buvo kaltė
meksikiečių. Du turėjo padirb
tus vairuotojų leidimus, du iš
vis neturėjo, o du, kurie turėjo
gerus leidimus — angliškai
nei liežuvio apverst nemokėjo.

Vyt. Semaška „Draugo" laiš
kų skyriuje
liepos 25 d.
aiškina, kad buvo ir daugiau
negu tie penki vyrai, kurie
grįžo į Lietuvą padėti partiza
nams, bet konkrečiai jų nepa
mini, o tiktai spėlioja, kad tai
galėtų pasakyti asmenys, ku
rių mūsų tarpe nebėra.
Tai tuščias spėliojimas, pa
remtas nuogirdomis ar savo
vaizduote. Jei tokių iš Vakarų
atvykusių partizanų būtų bu
vę daugiau, tai dabar, kai
daug rašoma apie partizanus,
jų vardai turėjo paaiškėti. Bet
nei aš, nei, matyt, Semaška jų
nesam pastebėję.
Semaška, tikriausiai, maišo
partizanus su žvalgybos agen
tais ar šnipais, kurie buvo
siunčiami į Lietuvą, bet jie ne
buvo tokie partizanai, kaip
Būtėnas ir tie kiti keturi,
kurių tikslas buvo įsijungti j
partizanų gretas ir jiems
padėti. Šnipai turi kitus tiks
lus ir veikimo būdus.
Semaška taip pat. kalbė
damas apie partizanus, prime
na, kad ir „pasitraukę tau
tiečiai nemažai nuveikė už
sienyje, keldami viešumon
Lietuvos bylą". Tai tiesa, bet,
palyginus šią jų veiklą su par
tizanų kovomis ir aukomis,
toks jos šiuo atveju primini
mas atrodo kaip nevykęs pasi
gyrimas, dvelkiąs partizanų
menkinimu.
Juozas Vitėnas
Oxon Hill, MD

A.fA.
DR. JULIUS ŠIMAITIS
Ilgos ir sunkios inkstų ligos iškankintas 1997 m. rug
pjūčio men. 8 d. savo namuose. Forest Hills Gardens, N'.Y.
juodosios šmėklos kardu buvo galutinai nukirsta, palaipsniu:
gęstanti, jo gyvybe.
Gimė 1910 m. rugsėjo men. 26 d. Lietuvoje, Joniškio
miestely.
Studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete, Teisių fa
kultete, Ekonomijos skyriuj, priklausė studentų atsargos ka
rininkų korporacijai ..Ramove", o Insbruck'o universitete —
Insbruck'o Lietuvių studentų draugijai.
Liko gilaus liūdesio prislėgta žmona med. dr. Konstanci
ja, svainė Aleksandra Matekūnienė su vyru Petru, dukterėčia
Virgilija su vyru Evaldu, sūnumis Dainiumi ir Arvidu, duk
terėčia Kristina N'ovickiene su vyru Sigitu, dukterimis Liudyte, Brigita. Regina ir sūnumi Dariumi su žmona, bei kiti
artimieji.
Jo žemiškus palaikus, gaudžiant Zarasų bažnyčios var
pams, priglaus šventa Lietuvos kapinių žemele, o sielą Gera
sis Tėvas, žvaigždėmis nusėtame Danguje.
Liūdi žmona, g i m i n ė s ir a r t i m i e j i .

A.tA.
ANTANUI RAŠYTINIUI
mirus, jo žmonai ELENAI, podukroms IRENAI VIKTORIJAI. REGINAI ir LILEI su šeimomis bei
artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą ir kartu
liūdime.
Irena Alantienė
Algis Alantas
Ginas Alantas
Elena Baublienė
Stasė Bliūdžiuvienė
Ona ir Vincas Braziai
Ona ir Juozas Briedžiai
Ona ir Bernardas Brizgiai
Elena ir Kazys Karveliai
Vida ir Tomas McAndrew
Eugenijus Mičiūnas
Danutė ir Stasys Naikauskai
Valė ir Antanas Osteikai
Dalia Stonienė
Rūta Teschker
Stasė ir Antanas Zaparackai

SUPRASDAMI PARTIZANU PASIAUKOJIMĄ
GINANT TĖVYNĖS LAISVĘ,
jų sunkaus gyvenimo sąlygų palengvinimui aukojo:
$200
$150
$100
$50
$30
$25
$20
$10

Ambrazaitis K.G. MD, Laucius A., dr. Basiuliai A.D..
Stankus K., širkai Z.J.. Unakis. Wl.
Gutauskai O.Vyt 50 m. vedybų sukakčiai paminėti
Ročkuvienė M . partizano a.ta. Juozo Milvydo atminimui,
Semaškos V. R
Adomaitienė Ona, Bačanskas K . Biknevičiene K., Dagys J..
Kvedaras Ant.. Linai A. Osteikai VA., Vienužis R MD
Jasaitienė E.
Garolis AK.. Juodis J., Juška A., Kiemaitis M , Lietuvninkienė-Prekeryte M.. Pakalnis F.S., Skrabulis B.J., Šilėnai O.V.
Bagdonas L.. Janickai J.M.. Karsas J., Matulaitis J . Narbutai
G.B.. Pūkelevičiūtė B., Zadeikienė V..
Karosas Mind.. Kuibys N., Klimavičius B.. Matonis C .
Šulskis, Silgaliai dr. E.R.
Partizanų Globos fondo valdyba nuoširdžiai c oja
aukotojams, padėjusiems atlikti šalpos dar.K, ir
palengvinusiems partizanų gyvenimo našta.

•
Aukos nurašomos nuo Fed. mokesčių. Aukas siųsti:
Standard Federal Bank, Aoct §963777.
4192 S. Archer Ave., Chicago, IL 60632

• Didžiausias Lietuvos eže
ras — Drūkšiai. Yra Zarasų raj.
Plotas — 4,479 ha (iš'jų apie
1000 ha priklauso Baltarusijai >,
ilgis — 10.4 km, plačiausia vieta
(9.9 km, giliausia vieta — 33.3 Prie prof Stasio Šalkauskio kapo Šiauliuose susimąstę — r.rkivyskupas
m.
Sigitas Tamk»*vicms. prof Arvydas Žygas ir Julius Šalkauskis

mm
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DRAUGAS, penktadienis, 1997 m. rugpjūčio mėn. 22 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Paulius Juozas Vitas gi
mė š.m. rugpjūčio 12 d. Silver
Cross ligoninėje, Joliet, IL.
Pauliuku džiaugiasi tėveliai
Gailė ir Robertas Vitai, Mokena, IL, bei seneliai Auksė ir
Algirdas Titus Antanaičiai,
Gražina ir Jonas Vitai, pro
seneliai Monika ir Juozas
Rimkai ir Uršulė Vitienė, te
tos pusseserė ir pusbrolis.
Brighton Parko LB apy
linkė per pirmininkę Sa
lomėją Daulienę užsisakė
stalą į „Draugo" pokylį rug
sėjo 21 d. Martiniąue salėje, o
antrą stalą tos pačios apy
linkės vardu užsakė Alina
Vadeišienė. Bus labai malo
nu susitikti brightonparkiečius šiame šauniame rudeni
niame renginyje, juo labiau,
kad Brighton Parko LB apy
linkės valdyba visuomet atei
na savo dienraščiui į talką,
kai tik jos prireikia.
Šiauliai remia savo orga
nizacijos ir visu lietuvių
„Draugą": per J. Šidlauską
jie užsisakė stalą \ mūsų dien
raščio pokylį rugsėjo 21 d.,
sekmadienį, Martiniąue salė
je. „Draugas'' mielai remia ir
padeda daugeliui lietuviškų
organizacijų, tad būtų gražu,
kad ir jų atstovai bei nariai
apsilankytų šiame smagiame
renginyje. Stalus užsisakyti ir
bilietus įsigyti galima admi
nistracijoje.

i

KVIEČIAMI LAIVININKAI!
Lietuviai, turintys savo lai
vus, kviečiami šį sekmadienį,
rugpjūčio 25 d., papuošti juos
lietuviškomis trispalvėmis ir
atplaukti į Balzeko išvyką
(pikniką), ruošiamą Stone
Birch Manor, New Buffalo,
Michigan. Norime įkurti nau
ją lietuvių laivininkų klubą —
„Lithuanian Yacht Flotilla of
Lake Michigan".
Pirmasis toks visų lietuvių
laivininkų suplaukimas ir
būtų šio renginio metu. Atk
reipkite dėmesį, kad Michigan
ežero pakrantė prie Balzeko
Stone Birch Manor bus nusmaigyta lietuviškomis tri
spalvėmis, tad nesunkiai ran
dama. Ji yra kelios mylios
į šiaurę nuo New Buffalo uos
to. Jeigu reikia daugiau infor
macijų, skambinkite 773-5826500. Pasitaikius audringam
orui, jachtų suplaukimą ati
dėsime kitiems metams.
Valentinas Krumplis

Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos naujasis klebo
nas kun. Mykolas Yakaitis,
perimdamas vadovavimą šiai
parapijai,
prižadėjo,
kad
stengsis sekti buvusio klebono
kun. Jono Kuzinsko pėdomis.
Galime paliudyti, kad bent
vienu atveju jis tikrai stengia
si tai daryti: užsisakė viso sta
lo bilietus į „Draugo" pokylį
rugsėjo 21 d. Kun. Kuzinskas
niekuomet nepraleisdavo pro
gos dalyvauti „Draugo" rengi
niuose ir savo dienraštį
įvairiai remti.

TALENTINGO PIANISTO
KONCERTAS
Apie Andrių Žlabį, išskir
tinų muzikinių gabumų pia
nistą, jau ne kartą rašyta
mūsų spaudoje. Jis studijuoja
Philadelphijoje, Curtis Muzi
kos institute, bet šiuo metu
atostogauja Lietuvoje ir tuo
pačiu atidžiai rengiasi koncer
tui, kuris rengiamas rugsėjo
14 d., 3 vai. p.p., Jaunimo cen
tre. Koncertą rengia Anatoli
jaus Šluto vadovaujama Ame
rikos Lietuvių radijo laida.
Pianistas A. Žlabys be Čiur
lionio, Liszto ir kitų kompozi
torių kūrinių atliks ir savo su
kurtą Sonatą.
Jo muzikinė kūryba ir atliki
mas jau susilaukė labai tei
giamų muzikos kritikų atsilie
pimų, tiek lietuvių, tik ki
tataučių tarpe. Galima teigti,
kad rugsėjo 14 d. rengiamas
koncertas bus vienas koky
biškiausių rudens sezono ren
ginių.

Illinois valstijos metinėje mugėje lietuvių respublikonų lygos atstovai Vy
tautas Jasinevicius ir Anatolijus Milūnas turėjo malonų pokalbį su Illi
nois valstijos kontroliere Lolita Didrickson.

Pratęsiamas a.a. Balio
Gaidžiūno vardo lietuviškos
patriotinės poezijos JAV jau
nimui konkurso terminas. Šį
konkursą pravesti pagal mece
nato B. Gaidžiūno valią, testa
mento vykdytojas Jonas Kaz
lauskas įgaliojo JAV LB
Kultūros tarybą. Premijos : I
— 300 dol., II — 200 dol. Me
cenatas, buvęs „Dirvos" re
daktorius, yra palikęs 2,500
dol. penkiems metiniams kon
kursams. Norintieji pirma
jame konkurse dalyvauti, turi
iki š.m. spalio 1 d. atsiųsti
savo niekur nespausdintą kū
rinį, pasirašytą slapyvardžiu.
Pridėto vokelio viršuje turi
būti užrašytas tik slapyvardis,
o viduje — vardas, pavardė ir
adresas Siųsti: Stasė Peter
soniene. 2534 W. 40th Str..
Chicago. IL 60632.

Teresė Kučienė, Lockport,
IL, viena pirmųjų sukvietė
savo pažįstamus ir sudarė
stalą į „Draugo" metinį po
kylį, kuris bus rugsėjo 21 d.,
sekmadienį, Martiniąue salė
je. T. Kučienės pavyzdys lai
paskatina ir kitus dienraščio
skaitytojus pasirūpinti bilie
tais į šį renginį. Stalus galima
užsisakyti „Draugo" adminis
tracijoje.
Dėmesio lietuviškų kny
gų mylėtojams! Šią vasarą
labai sėkmingai vykęs kny
gų išpardavimas po 1 dol.
baigiasi rugsėjo 1 d. Kas dar
„Draugo" knygyne neįsigijo
poezijos, prozos, mokslinių ir
kitų leidinių lietuvių kalba,
prašome paskubėti. Po rugsėjo
1 d. knygos vėl kainuos dau
giau.

Devynios Šv. Kazimiero kongregacijos seserys, š.m. rugpjūčio 10 d šventusios savo įžadų 60 metų jubiliejų. Iš
kaires: ses Salėsią Martinkus, sos. Adrian Urban, ses Gemma Kasulis, ses. Angelica Damarodas, ses. Florence
Krauchunas, ses. Mary France- Caplins, ses Manlyn Kuzmickus, generalė vyresnioji, ses. Lorenza Pazniokas,
ses. Margaret Miksas, ses Pius Mickevičius

Šv. Kazimiero kongregacijos seselė Pulchena Morkūnas (dešinėje) š.m.
rugpjūčio 10 d. šventė savo vienuoliškųjų įžadų 75 metų jubiliejų. Su ja
nuotraukoje matome ses. Marilyn Kuzmickus, generaię vyresniąją

JUBILIEJINĖS IŠKILMĖS
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ
VIENXTOLYNE
Šių metų rugpjūčio 10 d.
keturiolika Šv. Kazimiero kon
gregacijos seselių minėjo vie
nuolinio gyvenimo įžadų su
kaktis — viena paminėjo 75
metų jubiliejų: devynios — 60
metų; keturios — 50 metų.
Šventė prasidėjo iškilmingo
mis šv. Mišiomis 7 vai. r., da
lyvaujant seselėms, kurios
šventė 60 metų vienuolinių
įžadų sukaktį. Mišias aukojo
kun. John Cannon, Villa Joseph Maria aukštesniosios
mokyklos, Holland, PA, kape
lionas.
Pagrindinės Mišios ir apei
gos prasidėjo seserų vienuoly
no motiniškojo namo ko
plyčioje, Čikagoje, Marųuette
Parke, 10:30 vai. ryte. Pamal
doms vadovavo Čikagos arki
vyskupijos vysk. John Manz. o
apeigoms — Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos Čikagoje
klebonas, kun. Mykolas Ya
kaitis.
Koncelebrantai buvo: kun.
John Cannon. kun. Edward
Harasim, St. Henry parapijos
Chicago, IL, vikaras, kun.
Francis Kelpšas, buv. Šv.
Kryžiaus ligoninės kapelionas.
kun. Peter Paurazas. St. Rene
parapijos Chicago, IL. klebo
nas, kun. Donald Petraitis,
MIC, t. marijonų provinciolas.
kun. Robert Rizzo, St. William
parapijos, Chicago, IL, vika
ras, kun. Casimir Szatkowski,
Chicago, IL. Pamokslą pasakė
kun.John Cannon.
Solo „Ave Maria" giedojo
Francesca Uždavinis Bosowski, taip pat giedojo Šv. Kazi
miero seserų choras, kuriam
vadovauja ir vargoninkavo
ses. Theresa Papsis.
Iškilmės ypatingu būdu
brangios visoms seselėms ju
biliatėms, nes Eucharistinėje

aukoje dėkingumo malda kyla
pas Dangiškąjį Tėvą padėkoti
už gausias joms suteiktas ma
lones.
75 metų jubiliejų minėjo
ses. Pulcheria Morkūnas, kilu
si iš Šv. Kazimiero parapijos,
VVorcester, MA.
60 metų jubiliejų šventė se
selės: Florence Krauchunas iš
Nekalto Marijos Prasidėjimo
parapijos, Chicago, IL, Lorenza Pazniokas, Šv. Jurgio para
pijos, Nonvood, MA, Angelica
Damarodas. Šv Kryžiaus pa
rapijos, Mt. Carmel, PA, Mary
Frances Caplins, Sv. Alfonso
parapijos. Baltimore, MD,
Genima Kasulis, šv. Pran
ciškaus parapijos, Minersville,
PA. Adrian Urban, Saldžiau
sios Jėzaus Širdies parapijos,
New Philadelphia, PA, Pius
Mickevičius, Visų Šventųjų
parapijos, Chicago, IL, Salėsią
Martinkus, Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos, Chicago,
IL, Margaret Miksas, Nekalto
Marijos Prasidėjimo parapijos,
Chicago, IL.
Auksinį jubiliejų paminėjo
seselės: Elaine Kuizinas ir
Jeanette Uždavinis — abi iš
Šv.
Kazimiero
parapijos,
Vvbrcester, MA, Gėorgine Cizauskas ir Rosita Poplosky,
abi iš Saldžiausios Jėzaus
širdies parapijos. New Phila
delphia, PA.
Visos seselės kazimierietės,
gausūs vienuolijos rėmėjai ir
visi lietuviai sveikina mielą
sias seseles sukaktuvininkes,
kartu dėkodami Dievui už Jo
pagalbą ir palaimą. Seserims
jubiliatėms ir visoms Šv. Kazi
miero kongregacijos narėms
linkima artimai sekti Dievo
tarnaitės Motinos Marijos
Kaupaitės, vienuolijos steigė
jos, keliu.

Šv. Kazimiero kongregacijos seserys, kurios š.m. rugpjūčio 10 d. iškilmingai paminėjo savo vienuoliškųjų įžadų
auksinį jubiliejų. Iš kairės: ses. Gėorgine Cizauskas, ses. Jeanette Uždavinis, ses. Elaine Kuizinas ir ses. Rosita
Poplosky.

GERA NAUJIENA —
PRASIDEDA
PRENUMERATŲ VAJUS!

JAV LB Kultūros taryba, su
Lietuvių fondo nuolatine pa
galba, įvertindama lietuviškos
periodinės spaudos svarbą
tautinės sąmonės palaikymui,
visų lietuvių apjungimui bei
informavimui, šiemet taip pat
skelbia Spaudos platinimo
vajų, prašydama visų para
mos.
Prie kiekvienos naujos pre
numeratos „Draugo" dien
raščiui Kultūros taryba pride
da 20 dol., kad būtų galima
naujiems skaitytojams pasiū
lyti nuolaidą. Tuo būdu me
tinė „Draugo" prenumerata,
užuot 95 dol., kainuotų tik 75
dol. Tačiau tai dar ne viskas!
„Draugo" administracija iš
savo pusės tam ribotam —
100 — naujų prenumeratorių
skaičiui padarys dar 15 dol.
nuolaidą, tad „Draugas" me
tams kainuos tik 60 dol.!
Tai gera proga užsakyti vie
nintelį užsienio lietuvių dien
raštį savo vaikam, sukuriantiems šeimas ar išvykstan
tiems studijuoti į tolimesnį
universitetą; tai gera proga
užsakyti „Draugą" kaip do
vaną pažįstamam pensinin
kui, kad jo dienos nebūtų to
kios vienišos ir nykios; pa
dovanoti gimtadienio, vardi
nių, sukakties ar kurios šven
tės proga.
Pernai tokio spaudos vajaus
metu „Draugas" praturtėjo
150 naujų skaitytojų, daug jų
buvo neseniai atvykę iš tė
vynės ir galbūt reguliarus pre
numeratos mokestis yra „ne
įkandamas", o su šia nemaža
nuolaida jau lengviau. Norime
tikėti, kad ir šiemet prenu
meratos papiginimū pasinau
dos naujakuriai iš tėvynės.
Jeigu turite pažįstamų, kurie
Ona Grndinskieno kairoje' ir Aldona SmulkStienė patarnauja gausiems
dar „Draugo" neskaito, o
svečiams, apsilankiusiems ..Draugo" vasaros šventėje rugpjucio 3 H

norėtų su juo artimiau susi
pažinti, malonėkite priminti,
kad dabar jį galima užsi
prenumeruoti tik už 60 dole
rių metams.

Vilius A. Juška, Winter
Haven, FL, grąžindamas lai
mėjimo bilietėlių šakneles,
kartu atsiuntė „Draugui" gra
žią dovaną — 100 dol. Ačiū!

Aleksas Šatas prašo pa
tikslinti: „Rugpjūčio 19 d. E.
Šulaičio puikiai aprašytame
dr. Petro Kisieliaus gimtadie
nio renginyje, sakoma, kad A.
Šatas su kelių vyrų pagalba
nupynė ąžuolo lapų vainiką, o
turi būti — Aleksas Šatas ir
Juozas Žemaitis
priskynė
ąžuolo šakelių, o vainiką pati
viena nupynė Irena Valeškevičienė".

Pedagoginiame lituanis*
tikos institute Čikagoje
kviečiami studijuoti jaunuoliai
ir jaunuolės, neseniai atvykę
iš Lietuvos. Jiems užskai
tomas Lietuvoje išeitas mok
slas. Nuo mokslapinigių bus
atleidžiami tie, kurie negalės
užsimokėti. Informacija tei
kiama tel. 773-847-1693. Gali
ma studijuoti ir neakivaizdi
niu būdu.

SKELBIMAI
x Amerikos Lietuvių radi
jas, vad. Anatolijus Siutas —
kiekvieną sekmadienį 7 v.r.
per WCEV 14.50 AM. Tel.
773-847-4903, adresas: 4459
S. Francisco, Chicago, IL 60632.
(skx Dėmesio, krepšinio žai
dėjos! Olive-Harvey kolegija
duoda moterims 14 krepšinio
stipendijų su darbu š.m. ru
dens semestrui! Registruotis
nuo rugpjūčio 18 d. iki rug
pjūčio 29 d. Kreiptis: Ronald
arba Aušra Padalino, tel.
773-767-2400.
(g|g
x Akcijų, bonų bei kitų
vertybių pirkime ir parda
vime jums nuoširdžiai patar
naus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis, tel.
312-879-7759 arba jo sūnus
Andrius Kurkulis, tel. 312879-7751, dirbą su First Albany Corp. Chicagoje. Iš JAV
ir Kanados skambinkite vel
tui: tel. 1-888-879-7753.
(sk.)

x Dėmesio, lietuviai! Nau
jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio
mėn. Pasibaigusias vizas ga
liu pratęsti. Žmonės iš kitų
valstijų gali pasiųsti man duo
menis paštu. Ed Šumanas,
5701 Linden, La Grange, IL
60525, tel. 1-708-246-8241.
(sk)
x TRANSPAK praneša:
„Kaune ypač daugėja auto
mobilių. Per ne visus metus
šiame mieste įregistruota 10
tūkst. transporto priemonių.
Iš viso Kauno kelių policijos
įskaitoje yra apie 100 tūkst.
automobilių". Pinigai, siunti
niai ir komercinės siuntos į
Lietuvą. Maisto siuntiniai.
TRANSPAK, 4545 W. 63 SU
Chicago, IL 60629. Tel. 773838-1050.
(sk)
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