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Seimo pirmininkas atsikerta dėl 
kaltinimų korupcija 

Vilnius, rugpjūčio 18 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis teigia 
teisėtai įsigijęs labai gerą 
sklypą Vilniuje, o į jam mes
tus kaltinimus korupcija at
sake gausybe metaforų. 

Spaudos konferencijoje tre
čiadienį V. Landsbergis siūle 
žiniasklaidai ir politikams 
atkreipti dėmesį į galiojančius 
teisės aktus, reglamentuojan
čius nekilnojamojo turto įsi
gijimą. Jis citavo 1995 m. vy
riausybės nutarimus, kuriais 
remiantis, valstybinius žemės 
sklypus ne žemės ūkio veiklai, 
ne varžytinių tvarka už indek
suotą kainą gali įsigyti kelios 
kategorijos žmonių — privačių 
namų valdų, garažų savinin
kai, turintieji teisę į valstybės 
paramą asmenys, piliečiai, ku
riems jau buvo suteikti skly
pai namų statybai bei Kovo 
11-osios Akto signatarai, no
rintys statyti gyvenamuosius 
namus, jeigu jie šių sklypų 
nėra gavę anksčiau. 

V. Landsbergis ragino spau
dos konferencijos dalyvius 
„padaryti mažą sveiko proto 
seminarą būsto statybos te
ma". „Ar galima statytis na
mus, ar ne, gal kam nors ne
galima, gal kur nors negalima, 
ar kokiose nors vietose kam 
nors negalima?", retoriškai 
klausė V. Landsbergis, pa
brėždamas, kad „įstatymas 
yra visiems piliečiams". 

Signatarai V. Landsbergis, 
Bronislovas Kuzmickas ir 
Liudvikas Sabutis bei krepši
ninkas Artūras Karnišovas 

įsigijo sklypus sostinės pres
tižiniame sostinės Žvėryno ra
jone. Pasak žiniasklaidos, V. 
Landsbergis už 9 arų sklypą 
sumokėjo apie 33,000 litų, kai, 
specialistų vertinimu, šis skly
pas iš tikrųjų kainuoja pusę 
milijono litų. 

V. Landsbergis spaudos kon
ferencijoje kreipėsi į jam skly
pą pardavusias valstybės 
įstaigas, prašydamas atsakyti, 
ar valdininkai nepadarė nu
sižengimo, „skirdami šiam as
meniui šį sklypą". Jis pažy
mėjo, kad prašymą sklypui 
gauti rašė „vienas ir paskuti
niųjų", tačiau neįvardijo laiko 
ir negalėjo pasakyti, ar pra
šyme nurodė norą įsigyti 
sklypą būtent Žvėryne. „Gal ir 
nurodžiau, kad norėčiau Žvė
ryne, čia aš gyvenu, čia Sei
mas, čia Kompozitorių sąjun
ga", sakė V. Landsbergis. 

Pasak jo, minėtąjį sklypą jis 
įsigijo praėjusių metų pabai
goje ir už jį yra sumokėjęs. 

V. Landsbergis daug ironi
zuodamas paneigė, kad sklypo 
įsigijimas vyko slaptai. 

Jis teigė įžvelgiąs „racionalų 
momentą", kad informacija 
apie sklypų ar valstybinių 
pensijų skyrimą signatarams 
būtų viešai skelbiama. „O tai 
sakys, kad slapta skiriamos 
valstybinės pensijos", sakė V. 
Landsbergis. 

Po pranešimų apie pigiai 
įsigytą sklypą Žvėryne opozi
cinė LDDP paragino V. Lands
bergį atsistatydinti, nes, opo
zicijos nuomone, jis „užmetė 
šešėlį ant Seimo". 

Galingas žemės drebėjimas 
Turkijoje nusinešė 

tūkstančius gyvybių 
Izmit-Ankara, Turkija, drebėjimo pažeistas susisieki-

rugpjūčio 17-18 d. (Reuters- mas ir telekomunikacijos ry-

Nuotr.: Naujoji Lietuvos ir Rusijos bendra įmone ..Kalirangrado delikatesas" laukia \ atidarymo iškilmes at
vykstančių svečių. , E l t 8 ' 

Prie Būtingės plūduro „įstrigo" 
Rusijos tanklaivis 

Būtingė, rugpjūčio 17-18 d. 
(BNS) — Antradienį popiet 
prie Būtingės naftos terminalo 
plūduro Baltijos jūroje sėk
mingai prisirišo Rusijos tank
laivis „Kapitan Putilov", kad 
pasiimtų 80,000 tonų naftos, 

Darbininkai saugo 
gamykloje 

užsirakinusį jos 
direktorių 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(BNS) — Vilniaus staklių ga
myklos ..Žalgiris" darbininkai 
savo noru pradėjo saugoti ga
myklos pastatą, kuriame užsi
barikadavo buvęs jos vadovas. 

Teismo paskirtas „Žalgirio" 
administratorius Kęstutis Jas-
kelevičius sakė, kad darbuoto
jų postai prie pastato atsirado 
antradienį. Darbininkai saugo 
bankrutavusios bendrovės 
turtą, kad jo nepagrobtų bu
vęs vadovas Tadeušas Lavre-
novas, kuris gamyklos pastatą 
užėmė pirmadienį. Į pastatą 
niekas neįleidžiamas, jį saugo 
T. Lavrenovo samdyti sargybi
niai. 

Iš viso „Žalgirio" gamykloje 
dirba 183 žmonės, kai kurie iš 
jų atlyginimų negauna dau
giau nei porą metų. Tikimasi, 
kad pardavus bendrovės tur
tą, darbininkai atgaus jiems 
priklausantį darbo užmokestį. 

K. Jaskelevičius kreipėsi į 
sostinės policiją, kad padėtų 
patekti į gamyklą. 

Tai ne pirmas T. Lavrenovo 
savivaliavimo atvejis. Liepos 
mėnesį jis savavališkai iš ga
myklos teritorijos išvežė dve
jas stakles, kurių vertė apie 
100.000 litų. Dėl šio įvykio bu
vo kreiptasi į policiją, tačiau 
iki šiol ji nepateikė jokių iš
vadų. 

bet po poros valandų nu
plaukė nuo plūduro. Naftos 
pumpavimas taip* ir nebuvo 
pradėtas, paaiškėjus, kad „Ju
kos" nesutvarkė naftos tranzi
to per Lietuvą dokumentų. 

Pasak terminalo administra
cijos atstovų, tanklaivis vėl 
pasitraukė laukti į inkaravi-
mo zoną. 

„Kapitan Putilov" kasdien 
atneša po 18,000 JAV dolerių 
nuostolių Rusijos naftos ver
slovei „Jukos". Tanklaivis da
bar stovi inkaravietėje, lauk
damas leidimo vėl prisirišti. 

Terminalo darbuotojai ne-
spėlioja, kada Rusijos pusė 
sutvarkys reikalingus doku
mentus, todėl naftos pumpavi
mas atidėtas nenustatytam 
laikui. Pasak terminalo ad
ministracijos, Lietuva dėl to 
nuostolių nepatiria. 

Tanklaivis „Jukos" naftą 
turi nuplukdyti į JBritish Pe
troleum" naftos perdirbimo 
gamyklą Roterdame. 

„Kapitan Putilov" — antra
sis tanklaivis, kuris bus pripil
dytas Būtingės terminale. Lie
pos pabaigoje tanklaivis iš 
Būtingės nugabeno pirmąsias 
70,000 tonų „Jukos" naftos 
britų bendrovei JBritish Petro
leum". 

Pagal sutartį, „Jukos" per 
Būtingės terminalą kasmet 
perkraus apie 2.5 mln. tonų 
naftos, kuri sudarys trečdalį 
viso terminalo pajėgumo. Dir
bant visu pajėgumu, termina
las ketina per metus perkrau
ti apie 8 mln. tonų naftos. 

BNS) — Antradienio naktį 
Turkijoje įvyko žemės drebė
jimas, siekęs 7.4 balo pagal 
Richterį, pranešė Turkijos 
specialistai. JAV žinovai teigė, 
kad drebėjimas buvo net 7.8 
balo galingumo. 

Žemės drebėjimas sugrio
vė daugybę pastatų visame 
tankiai gyvenamame pramo
niniame Šiaurės Vakarų Tur
kijos Marmuro juros regione. 
Daug gyventojų įstrigo arba 
buvo sutraiškyti daugiabučių 
namų griuvėsiuose. Drebėjimo 
epicentras buvo šiaurės vaka
rų pramoniniame mieste Izmi-

šiai. 

Jungtinės Valstijos 
pasiūlė pagalbą Turkijai 

Vašingtonas. „Mūsų min
tys ir maldos šiandien yra su 
Turkijos žmonėmis", antradie
nį sake Baltųjų rūmų Valsty
binio saugumo tarybos atsto
vas spaudai David Leavy. Pa
sak jo. Pentagono Jungtinio 
štabų vadų komiteto pirminin
kas generolas Henry Shelton 
lankosi Turkijoje ir jos parei
gūnams pasiūlė JAV pagalbą, 
pristatant sraigtasparnius, 
palapines ir antklodes iš čia 

te, apie 90 km nuo didžiausio esančių Amerikos bazių 

Rusams — lietuviškos dešros 
ir konservai 

Karaliaučius, rugpjūčio 18 
d. (Elta) — Karaliaučiuje ati
daryta Lietuvos ir Rusijos 
bendra įmonė „Kaliningrado 
delikatesas", kurioje pirmosio
mis darbo dienomis bus per
dirbta apie 120 tonų atvežtos 
lietuviškos jautienos. 

Šis mėsos perdirbimo bend
rovės „Klaipėdos maistas" pa
dalinys pareikalavo maždaug 
apie 20 mln. litų investicijų. 
Net 80 proc. naujosios įmones 
akcijų priklauso AB „Klaipė
dos maistas", o likusias turi 
bendra Lietuvos ir Vokietijos 
įmonė „Dovid", kuri yra klai
pėdiečių gaminamos produkci
jos platintoja Karaliaučiuje. 

Kaip sakė „Klaipėdos mais
to" generalinis direktorius 
Gintaras Valančius, pasiekusi 
projektinį pajėgumą, įmonė 
planuoja per dieną pagaminti 
po 30,000 kelių rūšių mėsos 
konservų dėžučių ir po 7-8 to
nas 8 pavadinimų dešros ga
minių. Įmonės technologinė 
įranga atitinka europinius rei
kalavimus. 

Pasak Gf Valančiaus, nema
žai produkcijos šis bendrovės 
filialas parduos Rusijos rin
koje, taip pat eksportuos į Bal
tarusiją ir Ukrainą. Klaipė
diečiai apskaičiavo, kad 20 

mln. litų investicija gali atsi
pirkti maždaug per 4 metus. 
G.Valančius teigia, kad Kara
liaučiuje gaminti mėsos pro
duktus bendrovei apsimoka, 
nes čia trečdaliu pigesni ener
getiniai ištekliai bei darbo 
jėga. 

Bendros Rusijos ir Lietuvos 
įmonės atidarymo metu kal
bėjęs Lietuvos žemės ūkio mi
nistras Edvardas Makelis pa
brėžė, kad tokia didelė investi
cija Karaliaučiuje padidins 

perteklinių lietuviškų maisto 
produktų eksportą į Rytų val
stybių rinkas. 

Kaip teigė Karaliaučiaus 
gubernatorius Leonid Gorben-
ko, toks dvišalis bendradar
biavimas žemės ūkio produktų 
perdirbimo srityje naudingas 
abiem valstybėms. Taip suku
riamos naujos darbo vietos, o 
investuotojus ketinama atleis
ti nuo muito mokesčių, jeigu 
produktai bus tiekiami vieti
nei rinkai. L.Gorbenko nuo
mone, lietuviai galėtų įsteigti 
ir bendras elektros, vandens, 
dujų skaitiklių įmones. 

Turkijos miesto Stambulo. 
Vyriausybė paskelbė sritį 

stichinės nelaimės zona ir pri
ėmė daugelį užsienio paieškų 
bei gelbėjimo grupių, kurios 
padeda po griuvėsiais ieškoti 
likusių gyvų žmonių. 

Žuvusiųjų skaičius trečia
dienio popietę pasiekė 3,500, 
daugiau nei 16,000 žmonių 
buvo sužeista, pranešė Anato
lijos naujienų agentūra. Šim
tai žuvusių ir likusių gyvų 
žmonių dar tebėra palaidoti Ja trečiadienį pranešė, jog nuo 
po pastatų griuvėsiais. Gelbė- didelio žemės drebėjimo antra-

JAV Tarptautinės plėtros 
agentūra iš Fairfaks ir Miami 
pasiuntė paieškos ir gelbėjimo 
konsultacinę komandą, kuri 
pasidalys patirtimi su Turki
jos pareigūnais, vakarinėje 
Turkijoje ieškančiais žemės 
drebėjimo aukų ir išsigelbėju-
siųjų. 

Europos Sąjunga suteiks 
2 milijonu eurų paramą 

Briuselis. Europos Komisi-

Pasaulio finansinės institucijos 
gaus Lietuvos naftos akcijų 

Vilnius, rugpjūčio 18 d. 
(Elta) — Dideli pasaulio ban
kai, kurie finansuos Lietuvos 
naftos ūkio plėtrą, gaus 
„Mažeikių naftos" akcijų. Dėl 
to Lietuvos derybininkai susi
tarė su strateginiu investuoto
ju į Lietuvos naftos pramonę 
— amerikiečių verslove „Wil-
liams", kuriai Lietuvos įsta
tymai leidžia įsigyti kontrolinį 
„Mažeikių naftos" susivieniji
mo akcijų paketą. 

„Svarbiausias dalykas, kurį 
pasiekėme derybose — keičia
si akcijų pasiskirstymo struk
tūra. Akcijų gautų finansinės 
institucijos, kurios finansuotų 

Mirė kun. Kornelijus A. Bučmys 
New Yorkas, rugpjūčio 17 ziją, mokėsi Telšių kunigų se-

d. (Elta) — Amerikoje, Konen-
bunkporto lietuvių pranciš
konų vienuolyne, rugpjūčio 16 
dieną mirė buvęs „Darbinin
ko" redaktorius, kunigas pran
ciškonas, teisės daktaras Kor
nelijus Antanas Bučmys. 

K. A. Bučmys gimė 1927 m. 
Kretingoje. Čia baigęs gimna-

* Baltarusijos ambasa
dorius Viktor Garkun susi
tikime su Lietuvos akio vice
ministru Antanu Bartuliu už
tikrino vyriausybės atstovus, 
kad ambasada dės visas pas-

Kun. Kornelijus Antanas Bučmys, 

tangas, jog iki žiemos pradžios 
atsiskaitymo už elektros ener
giją srityje būtų padaryta žen
kli pažanga. Lietuva neseniai 
nutraukė elektros energijos 
eksportą į Baltarusiją dėl įsi
skolinimų, kurie dabar siekia 
365 mln. litų. BNS. 

minarijoje. 1944 metais pasi
traukė į Vokietiją, kur tęsė fi
losofijos studijas. Nuo 1945 m. 
Romoje, Popiežiniame Griga
liaus universitete, studijavo 
teologiją, Laterano universite
te bei Diplomatinėje akademi
joje — teisę, Romos Pro Deo 
tarptautiniame universitete 
— žurnalistiką. 

1949 m. Romoje įšventintas 
kunigu, 1955 m. persikėlė į 
JAV. Kunigavo Los Angeles, 
Šv. Kazimiero 'ietuvių parapi
joje, vėliau — amerikiečių pa
rapijose. 1961 m. įstojęs į 
pranciškonų vienuoliją, persi
kėle į Kanadą ir kur) laiką ku
nigavo Toronte, lietuviškoje 
Prisikėlimo parapijoje. 

1965 m. grj/.es į JAV, pra
dėjo darbą Brooklyne pranciš
konų leidžiam' „Darbininko" 
laikraščio vyriausiuoju redak
toriumi. Sveikatai sušlubavus, 
pasitraukė iš tu pareigų, bet 
liko redakcines komisijos na
riu. Persikėlė į Konenbunk-
portą. 

Kun. Kornelijus Antanas 
Bučmys bus palaidotas Brook
lyne. Šv. Jono kapinių lietuvių 
vienuolių pranciškonų sekci
joje. 

projektus", trečiadienį po 
aukščiausių valstybės pa
reigūnų pasitarimo prezi
dentūroje žurnalistams sakė 
ūkio ministras Eugenijus Mal-
deikis. 

Deryboms su „Williams" 
skirtame pasitarime, kurį 
sukvietė prezidentas Valdas 
Adamkus, dalyvavo Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, ministras pirmininkas Ro
landas Faksas ir ūkio mi
nistras. 

„Peržiūrėjome, kas suderin
ta, kas išspręsta, kur pasiekta 
naujų naudingų formuluočių, 
kokių gauta naujų pasiūlymų. 
I priekį einame sėkmingai, 
likusieji klausimai yra reda
guojami, derinami", neslėpda
mas pasitenkinimo vykstan
čiomis derybomis, žurnalis
tams sakė V. Landsbergis. 

Ūkio ministras E. Maldeikis 
pažėrė žurnalistams kai kurių 
papildomų detalių apie pasi
keitusius susitarimus su „Wil-
liams": pa te ik iu naftos" pa
imtos paskolos bus perfinan-, 
suotos ilgesniam laikui, bus 
numatytos socialinės garanti
jos darbininkams ir kt. 

* „Lietuviu antplūdis 
Rusijos pasienyje", tvirtina 
„Kauno diena" (08.18). Anot 
jos, tūkstančiai sunkiai besi
verčiančių lietuvių kasdien 
mindžikuoja Rusijos pasienyje 
ties Sovetsku. 90 proc. Rusijos 
sieną kertančių tautiečių turi 
vieną tikslą: nusipirkti butelį 
degtinės, puse kilogramo cuk
raus, 5 pakelius cigarečių ir 
prisipildyti automobilio baką 
degalų. Visa tai pardavus Lie
tuvoje, galima uždirbti apie 60 
litų. Muitininkai šį „versliu-
ką" vertina kaip legalią kont
rabandą, o pasienyje esančio 
Pagėgių miestelio seniūnė lie
tuvių spūstį ties Sovetsku va
dina gėda. Tačiau ji pripažįs
ta, jog toks reiškinys turi ob
jektyvią priežastį — Lietuvoje 

tojams tenka plikomis ranko
mis kelti susipynusius betono 
ir plieno luitus. 

Turkijos ministras pirmi
ninkas Bulent Ecevit pareiš
kė, kad Turkiją sukrėtęs že
mės drebėjimas yra baisiausia 
gamtinė nelaimė, kokią jam 
teko matyti, o jos padarinių 
likvidavimas pareikalaus mil
žiniškų pastangų. B. Ecevit 
padėkojo tarptautinei bend
ruomenei už siūlymus suteikti 
pagalbą, tačiau perspėjo apie 
juos laukiančius didelius dar-

dienį nukentėjusiai Turkijai 
nusiųs skubios humanitarinės 
pagalbos už 2 milijonus eurų. 
Vykdomoji Europos Sąjungos 
(ES) institucija teigė, kad pa
rama yra tik pirminė prie
monė. 

„Per kelias dienas išaugs 
pagalbos priemonių kaip 
maistas, medikamentai, pala
pinės, antklodes ir kilnojamos 
virtuvės poreikis. ES atidžiai 
stebi situaciją ir yra pasiren
gusi reaguoti didindama para
mą, jei jos prireiks", sakoma 

bus, kuriuos apsunkins žemės ES pareiškime. 

Lietuva teisia nusikaltėlius, 
o ne lenkus 

Vilnius, rugpjūčio 18 d. 
(Elta) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis teigia 
nesutinkąs su tuo, kad Lietu
voje vyksta teismas specialiai 
prieš lenkus. 

„Tai sovietai, žmones, kurie 
neigė Lietuvos nepriklauso
mybę, suverenitetą ir Konsti
tuciją. Jie priiminėjo nutari
mus, kad negalioja Konstituci
ja jų rajone, kad ten toliau yra 
Sovietų Sąjunga su Sovietų 
Sąjungos Konstitucija", sake 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis trečiadienio spau
dos konferencijoje, komen-

stybei. Jo teigimu, kai kurie jų 
neabejotinai vykdė kitos val
stybės — tada Sovietų Są
jungos ir Komunistų partijos 
— atvažiuojančių instruktorių 
nurodymus. 

V. Landsbergis teigė ne
girdėjęs, kad kuris nors būtų 
iš jų apgailestavęs. 

Pasak jo, išteisinimas, kad 
jie nekalti yra tikrai neįma
nomas. V. Landsbergis pa
žymėjo, kad tuo labiau negali
ma kištis į teismo sprendimus. 
Seimo vadovas neatmeta gali
mybės, kad galbūt Lietuvos 
prezidentas galėtų pareikšti 

tuodamas Apeliacinio teismo malonę. „Teismas duoda įver-
sprendimą Šalčininkų „auto- tinimą, bet bausmes trukme 
nomininkų" byloje. gali būti praktiškai suma-

Jo nuomone, tai buvo pavo- zįnta. Čia yra tolesnis klausi-
jingi dalykai, nes jie reikalavo. mas". sakė V. Landsbergis. 
kad kariuomene paremtų tokį 
jų kraštutinumą, faktiškai — 
Lietuvos draskymą į gabalus. 

V. Landsbergio teigimu, šie 
žmonės yra nusikaltę ne tuo, 
kad jie yra lenkai ar kad da
bar bando tuo gintis. Seimo 
vadovo nuomone, jie kaip tik 
tada ir kenkė Lietuvos ir Len
kijos santykiams. Pasak jo, čia 
buvo projektai įkurti sovietinę 
lenkų valstybę iš dalies Lietu
vos ir dalies Baltarusijos teri
torijos. 

Seimo vadovas sakė. kad tie 
žmonės, kuiie teisme dabar 
neigė savo bet kokią kaltę, iš 
tikrųjų sąmoningai kenkė val-

viešpataujantį nedarbą ir 
vargą, teigia dienraštis. <Eiu> • 

Kaip jau skelbta, Lietuvos 
apeliacinis teismas antradienį 
sugriežtino bausmes Šalči
ninkų „autonomininkams", at
metęs skundą dėl prieš pus
metį Vilniaus apygardos teis
mo priimto nuosprendžio jų 
byloje. Penkiems buvusiems 
Šalčininkų rajono tarybos de
putatams skirta nuo 2 iki 3.5 
metų kalėjimo. 

KALENDORIUS"" 
Rugpjūčio 18 d.: Sv Joana 

Pranci-ška ChantaI; Agapitas, Ale. 
Elena. Gentvile, Joana. Mantautas. 
Saulene, Saulenis 

Rugpjūčio 19 d.: Šv. Jonas 
Eudes; Argandas. Boleslovas Ba
lys). Emilija, Felicija, Jovilas. Tolvi-
na. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , W 

A A KUN. KAZIMIERAS 
BUTKUS 

Rugpjūčio 14 d., savo na
muose Detroite, mirė Šv. Pe
tro lietuvių parapijos klebonas 
kun. Kazimieras Butkus, 78 
m. amžiaus. Laidojamas š.m. 
rugpjūčio 18 dieną Holy Se-
pulchre kapinėse po gedulingų 
šv. Mišių Šv. Antano lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Detroite. 
Gedulingas Mišias aukos De
troito arkivyskupas kardino
las Adam Maida. Laidotuves 
tvarko Charles R. Step laido
tuvių namai. ^n 

PADĖKIME 
SERGANTIEMS 

VAIKAMS LIETUVOJE 

Nuo 1991-jų"metų, Detroito 
Lietuvos Dukterys artimai 
bendradarbiauja su Healing 
the Children-Michigan-Ohio 
organizacija, kuri labai daug 
padeda Lietuvos vaikams. Jau 
nemažai rimtai sergančių 
vaikų buvo atvežta į Michi-
gan operacijoms bei gydymui. 

Š.m. rugsėjo mėnesi į Lie
tuvą vyksta jau ketvirtoji 
amerikiečių gydytojų darbo 
grupė, kurią organizuoja Hea
ling the Children organizacija. 
Dabar vyksta vaikų urologų 
chirurgai ir vaikų rankų chi
rurgai, bendrai net 15 as
menų. Jie operuos ir konsul
tuos vaikus Vilniaus ir Kauno 
ligoninėse. Vilniuje ir Kaune 
jų apgyvendinimu rūpinasi 
Šarūnas Marčiulionis. 

Nuveš Lietuvai labai reika
lingą diagnozei nustatyti apa
ratą: Urodinamics System, ku
rio Lietuva dar neturi ir kuris 
kainuoja -25,000 dolerių. Prie 
šio didelio projekto turime ir 
mes, lietuviai, nors iš dalies 
prisidėti, todėl labai prašome 
aukų, kurias aukotojai gali 
nurašyti nuo savo pajamų 
mokesčio. Amerikiečiai gydy
tojai aukoja savo laiką ir 
darbą, gabena vaistus ir in
strumentus, mes, lietuviai, pa
rodykime savo dėmesį Lietu
vos sergančiam vaikui, nors iš 
dalies prisidėkime prie mi
nėto aparato įsigijimo. 

Aukas galima įteikti sekma
dieniais Dievo Apvaizdos ir 
Šv. Antano parapijose arba as
meniškai: Jūratei Pečiūrienei, 
Daliai Navasaitienei. Bronei 
Čiunkienei arba Irenai Alan-
tienei. 

Iš anksto nuoširdžiai dėko
jame organizacijoms bei pavie
niams aukotojams. 

I rena Alantienė 

LOS A N G E L E S , CA 
LIETUVOS „VAIKU 
VILTIS" RŪPINASI 

LIGONIAIS 

Lietuvos „Vaikų vilties" Los 
Angeles skyrius birželio pra
džioje išleido į Lietuvą 17 m. 

pacientę Aušrą Einorytę ir jos 
globėją Ireną Skabliauskaitę. 
Liepos mėnesio viduryje išvy
ko 20 m. Ingrida Kuokalaitė 
su globėja Daiva Čiučelyte. 
Mergaitėms buvo padarytos 
operacijos dėl sunkių veido ir 
kūno nudegimų. Rūpestingoje 
chirurgės dr. Susan Kay prie
žiūroje jos gydėsi Los Angeles 
Shriners' ligoninėje nuo sausio 
mėnesio. 

Nudegimų operacijoms jau 
trečią kartą atvyksta 12 m. 
Justinas Gatautas ir pirmą 
kartą patikrinimui ir operaci
joms — 11 m. Saulius Visoc
kis. Juos atlydės mamytės. 

Los Angeles lietuvių visuo
menė nuoširdžiai rūpinasi 
svečiais pacientais ir Lietuvos 
„Vaikų vilties" skyriaus veiklą 
išlaiko savo aukomis: nuper
kami kelionių bilietai, užmo
kama buto nuoma ir parūpi
namas visas išlaikymas. Ka
dangi mūsų pacientai ir jų 
mamytės bei globėjos greitai 
susidraugauja, netrūksta lie
tuvių šeimų, kurios globoja, 
vaišina ir vežioja į ligoninę, 
kliniką, įdomesnes pietinės 
Kalifornijos vietoves ir kviečia 
į savo pobūvius. 

Nuo įsikūrimo 1992 m. sky
riaus pirmininkė yra Dan
guolė Navickienė. Kiti komite
to nariai yra: Jonas Navickas, 
Laima ir Ričardas Ringiai, 
Ingrida Jodelienė, Laima Ja-
rašūnienė, Angelė Vaicekaus
kienė, Dalilė Polikaitienė ir 
Raimonda Kontrimienė. 

Dalilė Polikaitienė 

ELIZABETH, N J 

KVIEČIAMI NESENIAI IŠ 
LIETUVOS ATVYKUSIEJI 

Elizabeth, New Jersey, Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos klebonas Alfredas Žemei
kis maloniai kviečia visus ne
seniai iš Lietuvos atvykusius 
tautiečius sekmadienį, rugpjū
čio 22 d., 11 vai. r. dalyvauti 
šv. Mišiose. Po Mišių visi kvie
čiami parapijos salėje pasi
vaišinti kava ir pyragaičiais. 
Čia bus gera proga paben
drauti ir susipažinti su sesele 
Dolorita, daugelį metų moky
tojavusia šv. Petro ir Povilo 
parapijos mokykloje. Seselė 
prieš penketą metų Utenoje 
įkūrė Šv. Klaros slaugos na
mus ir pati ten sėkmingai dar
bavosi. Dabar ji norėtų nese
niai į JAV atvykusiems lietu
viams padėti pasiruošti krikš
tui, pirmajai komunijai ir su
tvirtinimo sakramentui. Jei 
būtų porų, norinčių priimti 
moterystės sakramentą, ji irgi 
mielai padėtų jiems pasi
ruošti. Mes norime pakviesti 
visus neseniai atvykusius lie
tuvius įsijungti į seniausią 
New Jersey valstijoje esančią 
lietuvių parapiją, kuri prieš 
105 metus buvo pradėta nedi
delės krautuvėles patalpose. 

Klebonas Alfredas Žemeikis 
laukia visų lietuvių, nepaisant 

Įro ĮįgjS ĮjĮjjgjjJi 
NATO konferencijai Vašingtone vykstant, Michigai. State universiteto Lietuvių jaunimo sąjungos nariai JAV 
sostinėje demonstravo del Lietuvos priėmimo į NATO Juos kelionei paruošė ir parėmė LB Michigan Vidurio 
apylinkė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Su demonstruojančiais studentais nusifotografavo, konferencijoje 
dalyvavęs, Lietuvos Respublikos prezidentas. Iš k. — Tomas Sventickas, Aida Viskantaitė, prez. Valdas 
Adamkus, Kristina Baranauskaitė, Kristina Dėdinaitt ir Tomas Dėdinas. 

kokiomis sąlygomis ar kuriam 
laikui jie į šį kraštą atvyko. 
Bažnyčios adresas: 211 Ripley 
Place, Elizabeth, N.J. 07206. 
Klebonijos telefono numeris 
yra 908-352-2271. Seselės Do-
loritos telefonas — 908-289-
6024. Atvykusių patogumui 
yra dvi aikštelės automobilių 
pastatymui. Atvykite ir kitus 
paraginkit atvykti. 

DAYTONA B E A C H , F L 

VASAROS NUOTAIKOS 
MŪSŲ TELKINYJE 

Karšta vasara neaplenkia ir 
mūsų gražaus telkinio. Tem
peratūra siekia daugiau 90 F. 
laipsnių. Tačiau šio telkinio 
lietuviai, ypač sveikesnieji, 
dažnai žygiuoja Atlanto pak
rante, maudosi, gėrisi gyveni
mu su gausybe atostogau
jančių žmonių. Žinoma, mūsų 
veikla kiek aprimusi. Tik Day-
tona Beach Letuvių Bendruo
menės valdyba ir bendruo-
menininkai kiekvieną mėnesio 
pirmąjį trečiadinį sulekia iš 
plačių apylinkių į Hommers 
-estoraną tradiciniam paben
dravimui, papietavimui ir iš
klauso tai dienai skirtą pro
gramą. Štai rugpjūčio 4 d. 
Karštoka. Į restoraną suva
žiavo arti 40 entuziastų. Pui
ku. Susitinkame mielus bičiu
lius, papietaujame drauge, 
pasidaliname išgyvenimais ir 
džiaugsmais. 

Popietės programą pradėjo 
ir jai vadovavo LB apyl. pirmi
ninkė Birutė Kožicienė. Pas
veikino karščių nepabūgu
sius dalyvius, padėkojo už at
silankymą ir pranešė, kad 
JAV LB Krašto valdybos So
cialinių reikalų tarybos ilgai 
trukusi teisme byla su Cleve-
lando „Sodybos" patikėtiniais 

..Lietuvos Vaikų Vilties" Los Angeles skyriaus valdyba ir talkininkai į Lietuvą išvykstančioms Shriners ligo
nines pacientėms išleistuvėse Ketvirta ir penkta iš dešines 9tovi išvykstančios pacientės Aušra Einorytė ir Ing
rida Kuokalaitė Trečia iš deš sėdi skyriaus pirmininkė Danguole Navickienė. Nuotr. A n t . P o l i k a i č i o 

pagaliau baigėsi. Bendruome
nei ši byla, samdant geriau
sius advokatus, kaštavusi 
daugiau 100.000 dol. Daug 
kainavo advokatai „Sodybos" 
patikėtiniams. Jokių laimėji
mų nepasiekta. „Sodybos" pa
tikėtiniai dabar prašo para
mos skoloms sumokėti. Visa 
tai stebint, norisi pasakyti, 
kad bendruomenininkai liau
tųsi bylinėjęsi, neeikvotų vi
suomenės suaukotų pinigų, o 
dirbtų naudingus darbus. 

Pirmininkė Birutė Kožicienė 
priminė, kad LB valdyba yra 
pasiruošusi padėti visiems 
ištiktiems skaudžių bėdų, 
ypač vienišiems žmonėms, ku
rių čia daug negaluojančių.Tik 
reikia į valdybą kreiptis. Bus 
mielai patarnauta nuvežta 
pas gydytojus, į ligonine, į 
vaistinę, aplankyti sergančius, 
apsipirkti maisto ir kt. Pažy
mėtina, kad mūsų telkinio lie
tuviai nuostabios širdies ir 
paslaugumo, o ką ir man pa
čiam teko patirti. Visiems esa
me dėkingi. 

Kalbėti pakvietė gerą kal
bėtoją, Lietuvos gyvenimu be
sidomintį Narimantą Karašą. 
Jo pranešimo tema — „Lie
tuvos ekonominis gyvenimas". 
Jis kruopščiai pateikia įvykių 
eigą, juos komentuoja, taip su
žinoma daug žinių iš Lietuvos, 
kurių mūsų spaudoje nėra. 
Savo pranešimą Narimantas 
paįvairina humoru, anekdo
tais. Narimantas jau keliolik
tą kartą mus džiugina įdo
miomis žiniomis. 

Valdybos iždininkas Dona
tas Stukas trumpai pažvelgė į 
galimybes kurtis Lietuvoje. 

Pabaigoje pirmininkė visų 
vardu pasveikino Jurgį Ja-
nušaitį, švenčiantį savo gimta
dienį, palinkėjo laimės ir svei
katos. Padėkojo Narimantui 
ir pakvietė atsilankyti rugsėjo 
mėn. pietums. 

ŠVENČIAME 
VARDADIENIUS, 
GIMTADIENIUS 

Ir vasarą vyksta draugiški 
šeimyniniai pabendravimai, 
švenčiant ar minint varda
dienius, gimtadienius ir kitas 
progas. 

Liepos 25 d. Aniceta, ką tik 
grįžusi iš Lietuvos ir Jurgis 
Mažeikai į savo svetingus na
mus pakvietė nemažą būrį 
draugų švęsti Janinos Rum-
baitienės gimtadienį. Prieš 
vaišes šeimininkė Aniceta pa
sveikino visus draugus, mielą 
Janiną gimtadienio ir varda
dienio proga, linkėjo gražios 
ateities, gražia malda prašė 
Aukščiausiojo visiems palai

mos ir dėkojo už malonią 
draugystę. Vaišių metu buvo 
pasveikinti čia dalyvaujantys: 
Vladė Lapėnienė, gimtadienio 
ir vardadienio proga, Gedimi
nas Lapenas vardadienio pro
ga, Ona Žolynienė ir Ona Ka-
rašienė vardo dienos proga, ir 
Algirdas Šilbajoris švenčiantis 
savo gimtadienį. 

Visų pareikšti gražūs linkė
jimai palydėti „Valio, valio", 
daina. Vaišingi šeimininkai 
vaišino geriausiais gėrimais ir 
skaniais patiekalais. Nuotaika 
maloni pabendravimas džiugi
nantis. Ši popietė paliko vi
siems malonius įspūdžius. 
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NEBUVO PAMIRŠTI IR 
ANTANAI 

Rima ir Antanas Gudaičiai į 
savo puošnius namus sukvie
tė savo ir Antanų artimiau
sius draugus. Prie šeimininkų 
paruoštų skanių vaišių buvo 
pasveikinti Antanai: šeiminin
kas Antanas Gudaitis, „Sie
tyno" vadovas muz. Antanas 
Skridulis ir brandaus amžiaus 
saulaukęs Antanas Sprindys. 
Svečiai pasveikino varduvi
ninkus, jų tarpe ir klubo pir
mininką Joną Daugėlą, pakėlė 
tostą, linkėjimus palydėdami 
„valio, valio" daina. 

Pertraukėlės metu svečiai 
turėjo progos pasigėrėti Ri
mos ir Antano Gudaičių muzi
kiniais gabumais, išklausyti 
tarytum gerą koncertą, kurį 
duetu atliko šeimininkai, Ri
ma grojo pianinu, o Antanas 
— mandolina. Jie atliko kelio
lika klasikinės muzikos kom
pozitorių kūrinių, kurie nuos
tabiai gražiai skambėjo. Tai 
rodo Rimos ir Antano meilę 
muzikai. Koncertėlį išklausė
me su dėmesiu, ačiū jiems! 
Gudaičiai atsikėlė iš New Yor-
ko, penkeri metai čia gyvena, 
įsijungę ir į telkinio veiklą. 

Jurgis J a n ūsaitis 

P H I L A D E L P H I A , P A 

LIETUVIU 
PARAPIJOMS 

PASKIRTAS KLEBONAS 

Philadelphijos arkivyskupui 
kardinolui Anthony Bevilac-
qua paskyrus, š.m. liepos mė
nesio pradžioje, specialiomis 
bažnytinėmis apeigomis, kun. 
Petras Burkauskas buvo įves
tas klebonu dviejose Philadel
phijos lietuvių parapijose. 

1999 m. liepos 3 d. kun. Bur
kauskas tapo penktuoju se
niausios Philadelphijoje lietu
vių Šv. Kazimiero parapijos 
klebonu, o liepos 4 d. buvo 
įvestas ketvirtuoju Šv. Andrie

jaus parapijos klebonu. Pasky
rimo sulaukta šiais metais 
kun. Burkauskui atšventus 
20-ją kunigystės šventimų su
kaktį ir Šv. Andriejaus lietu
vių parapijai iškilmingai pa
minėjus 75-ją parapijos įkūri
mo sukaktį. 

Iš pareigų pasitraukus kle
bonui kun. Kajetonui Saka
lauskui, 1992 m. rugsėjį kun. 
P. Burkauskas ėmėsi talkinti 
be ganytojo likusiems Šv. 
Andriejaus parapijiečiams. Ar
kivyskupijos vadovams nuta
rus neuždaryti gyvos Šv. An
driejaus parapijos, 1993 m. 
sausio mėnesį kun. Burkaus
kas buvo paskirtas parapijos 
administratoriumi. Siekda
mas visiškai atsidėti sielova
dai, jis išstojo iš Tėvų Paulinų 
vienuolių ordino, kurio nariu 
buvo nuo 1971 metų. Kun. 
Burkausko entuziazmas ir or
ganizaciniai gabumai sutvirti
no ir nauja vaga pakreipė Šv. 
Andriejaus dvasinį gyvenimą 
ir parapijiečių siekį išlikti lie
tuviais. 

Pensijon pasitraukus Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonui kun. Eugenijui Was-
sel, 1996 m. rugsėjo mėnesį 
kun. Burkauskas priėmė arki
vyskupijos kvietimą administ
ruoti ir Philadelphijos pieti
nėje dalyje esančią Šv. Kazi
miero parapiją. Ši lietuvių pa
rapija išlaiko katalikišką mo
kyklą įkurtą 1906 metais. 

| klebono pareigas įvedimas 
49 metų amžiaus kunigo susti
prina šių dviejų parapijų 
išlikimo galimybes. Kun. Bur
kauskui sėkmingai pavyko 
pervesti abi lietuvių parapijas 
per Philadelphijos arkivysku
pijos vertinimo procesus, tuo 
užtikrinant parapijų tolimes
nę egzistenciją. Arkivyskupi
jos sprendimu, šiuo metu Šv. 
Andriejaus ir Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos yra „sudvy-
nintos" (tvrinned), kiekvienai 
parapijai išlaikant savo identi
tetą, tačiau esant aptarnauja
moms vieno klebono. Kun. 
Barkauskas, gimęs ir užaugęs 
Union City, CT, gerai supran
ta lietuvių parapijų išsilaiky
mo problemas. Abi parapijos 
didžiai įvertina jo norą dar-

EUGBNEC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St , Oak. Laivu, IL 
Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą Kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kabėti angliškai) 

Tel. 708-422-8290 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hfctaxy Hate, IL 
Tel. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

WDAS J. NEMCKAS, M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9065 S.Roberts Rd., Hfcfcory Hls, IL 
1 mytta į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&iAS, MO, &C 
Specialybe - vidaus Egų gydytojas 

6918 W. Archer Ave. S*. 5 ir 6 
Olgam H. 60638 

Tai. 773-229-9966 
VaianrJos pagsj suaHartmą 

ARAS ZUOBA, U.D 
INDRĖ RUDAKIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
NaperviNe, IL 60563 
Tel. (630) 527-0080 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Rktoe, IL 60415 

Tel. 708436-6822 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-736-7709 

Kun. Petras Burkauskas 

buotis lietuvių pastoracijoje. 
Prel. dr. Juozas Anderlonis 
yra klebonu Philadelphijos 
trečioje Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijoje. 

P.S. Esant klausimų, pra
šau kreiptis į Teresę Gečienę, 
talkinusią šio pranešimo ver
time į lietuvių kalbą. Tel. 
(215) 938-0783. 

Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse! 

Kaunas. Gegužes 15 d. 
Kauno jėzuitų gimnazijoje Lie
tuvos katalikiškų mokyklų pe
dagogų asociacija ir Kauno jė
zuitų gimnazija surengė Lie
tuvos katalikiškų mokyklų ir 
gimnazijų spektaklių užsienio 
kalba popietę, kurioje dalyva
vo Vilniaus „Versmės" vidu
rinė mokykla, Panevėžio K 
Paltaroko katalikiškoji viduri
nė mokykla, Klaipėdos P. Ma
šioto vidurinė mokykla ir kt. 
Kauno jėzuitų gimnazijos 
moksleiviai parodė dvi meni
nes kompozicijas anglų ir vo
kiečių kalbomis. 

http://4149W.63rd.St


POMPEJOS ŽLUGIMAS 
JONAS DAINAUSKAS 

• 

-

Tęsinys 
„P.Ž." knygoje trys skyriai: 

I. Laikinosios sostinės namai 
bei žmonės; II. Be demonų ir 
dvejonių ir III. Nežinomas 
Holocoust's. Dalis (ypač I ir II 
skyrių rašiniai) buvo paskelb
ti „Švyturyje", „Nemune", 
„Tiesoje" ir kt., lietuvių kalba, 
o pora ypač piktų rašinių 
Hamburgo laikraštyje „Die 
Zeit" vokiečių kalba. Knygos 
stilius bombastinis, turįs įro
dyti autoriaus tariamai didelę 
erudiciją, bet iš esmės tėra 
išraiška sovietų, Maskvos im
perialistų neapykantos ne
priklausomai Lietuvai ir lie
tuviams. 

Kiekvienas skyrius suskirs
tytas į skyrelius, kurių ant
raštės ne visuomet nusako 
rašinio tematiką. II skyriaus 
13 skyrelis užvardintas „Pom-
pėjos žlugimas", kur 5 pusla
pius užima pasakojimas apie 
Lietuvos vokiečiams repatri
juoti Vokietijos komisijos at
vykimą į Kauną ir Lietuvos 
vokiečių „Kulturverband" 
veiklą. Tik paskutiniame pus
lapyje (187 j rašo, kad „į sovie
tiškus autosunkvežimius tipų 
„GAZAA" ir „ZIS-5" savo 
mantą krovė t Lietuvos) žmo
nės, tremiami j Sibirą, kurių 
tarpe A. S. mini VSD „tardy
toją" Andrijauską (1941 m. 
birželio mėn. ištremtą ir žu
vusį sovietijoje). taip pat mini 
ir kitą VSD valdininką, Jaku
tį, kuris, sako, jau buvo pa-

- bėgęs į Vokietiją, kad vėliau 
grižtų su SS divizijos karei
viais, kad čemodanus siųstų į 
Vokietiją, o žmones be čemo
danų — siųstų į Devintą fortą 
ir Kauno getą (Andrijauskas 
ir Jakutis buvo VSD valdinin
kai, kurie 1936 m. kvotė A. 
Slaviną). Kitose vietose A.S 

•'VSfdfja da ig iau VSD'valdi
ninkų, kurie gal tardė kitus 
LKP narius. 13 skyrelio pa
baigoje A. S. rašo, kad tada tą 
(1941 m. birželio mėn.) 
išvežimų naktį, eidamas 
tuščiomis *auno gatvėmis 
prie Nemuno, jisai galvojęs 
apie Pompejos žlugimą. Toji 
mintis, esą, jau tada buvo ta
rytum sustingusi lava. Tai 
viskas toje knygoje, ką A.S. 
surišo su Pompėja. 

I skyriaus įvade A. S. pasa
koja apie savo tėvo Jakovo S. 
prokomunistinę bei prosovie
tinę veiklą, veik pat pradžioje 
tyčiojasi iš VSD direktoriaus 
Augustino Povilaičio. Tai daro 
ir kitose knygos vietose. Esą, 
Povilaitis įvedęs Lietuvoje 
privalomą rašymo mašinėlių 
registraciją, tad kiekvienas 
privatus asmuo Smetonos Lie
tuvoje rašomai mašinėlei lai
kyti turėjęs gauti VRM lei

dimą, pateikiant mašinėlės 
šrifto pavyzdį. Tai A. S. išgal
vojimas, melas. 

Esminiai šmeižtai „P.Ž." 
knygoje yra nukreipti prieš 
1941 m. Lietuvos Laikinąją 
vyriausybę, kurios paskelbi
mas ir bandymas veikti pa
rodė pasauliui ir patiems lie
tuviams, jog 1940 m. Lietuva 
buvo klasta ir smurtu užgrob
ta, o jos teritorija prievarta 
įjungta į SSSR. Visi šioje kny
goje A. Slavino pateikiami 
kaltinimai Lietuvai yra to lai
ko Maskvos politiniai kaltini
mai Lietuvai, daug kur papil
dyti paties Aleksandr Slavino 
išgalvotais šmeižtais. 

A. Slavino teigimu, Lietuvos 
Laik. vyriausybė buvo sudary
ta vokiečių nurodymu. Vokie
tijos agentūra Lietuvoje (89 
p.), Voldemaro. Kubiliūno ša
lininkai, vis prašė Hitlerio: 
greičiau, greičiau, greičiau 
įsakykite vokiečių kariuome
nei įžengti į Lietuvą. Iki ka
riuomenė neįžengė, jie vis 
prašė pinigų iš Heidricho, Ro
zenbergo, Cechlino, Justo, 
Ribbentropo, kuris, esą, nu
sprendęs kažkiek per metus 
duoti. Pulk. K. Škirpa tuojau 
pat pradėjo tartis su nacių 
vadovais. 1940.VI.20 d. (134 
p.) K Škirpa susitinka su Rib
bentropo štabo nariu G. Leib-
brandtu, o VTII.2, 5, 9 susitin
ka su to paties štabo ekspertu 
dr. P. Kleistu, su kuriais ap
taria projektą sudarymo „Lie
tuvos vyriausybės", kuri bū
sianti sudaryta, vokiečiams 
okupavus Lietuvą. Po pasita
rimų su P. Kleistu, K. Škirpa, 
esą, tuo pradeda organizuoti 
„paramilitarinę fašistinę orga
nizaciją LAF (Lietuvos Akty
vistų frontą), kurios branduolį 
sudarė tie, kurie dar prieš ka
rą gaudavo iš nacių 2-3 tūks
tančius į bertainį. Esą, tai bu
vo Vokietijos „Abwehr" (Karo 
žvalgybos) agentūra. 

Daugiausia kaltinimų (iš 
esmės — šmeižtų) prieš LAF 
ir L. L. vyriausybę A. Slavi
nas pateikia III skyriuje, kur 
(271 ir kt. p.) rašo, kad „LAF 
programoje esminiu punktu 
buvo Lietuvos žydų išnaiki
nimas ir jų turto pasisavini
mas". Esą, Laik. Lietuvos vy
riausybė specialiai buvo suor
ganizuota vien tik žydų išžu
dymui. Išvardindamas daug 
Laik. Lietuvos vyriausybės 
narių pavardžių, teigia, jog jie 
yra asmeniškai atsakingi už 
Holokoustą Lietuvoje. Esą, 
1941.VI.23 d. Prapuolenis, 
kalbėdamas per Kauno radijo 
stotį, pasakęs, kad „Žydams 
Lietuvoje nėra vietos". Po to 
prasidėjęs partizanų brovima
sis į žydų butus, prasidėjo 

Veliuona. Gedimino kalnas. Pagal padavimą, šioje vietoje žuvęs didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas 

žydų kankinimai , žudymai ir 
jų turto grobimas. 

A. Slavino teigimu, sovietų 
kariuomenė po pirmųjų šūvių 
Vokietijos pasienyje pasitrau
kė ir jokių kovos veiksmų Lie
tuvos teritorijoje nebuvo. Esą, 
LTSR vyriausybė ir (sovietiš
kas) saugumas pasitraukęs 
sekmadienį, vidudienį iš Kau
no (liudininkų parodymu, A. 
Slavinas buvo matytas Kaune 
1941.VI.23 d., t.y. pirmadienį, 
priešpiet). Savo šmeižtams pa
remti čia A.S. panaudoja ir ta
r iamus gen. P . Kubiliūno bei 
pulk. J u s t o žodžius, parody
mus, pareiškimus. 

Ypatingas A. S. įniršis nu
kreiptas prieš gen. S. Raštikį 
ir pik. K. Škirpą. Raštikis — 
Gestapo, o Škirpa Abwehro 
agentai. Tyčiojasi iš Raštikio 
.Atsiminimų" II tomo ir K. 
Škirpos atsiminimų tomo, iš
leisto po jo mirties. Daug vie
tos skiria SS šturmbann-
furerio dr. Graefes tariamiems 
susit ikimams su S. Raštikiu, o 
ypač su VSD direktoriumi Au
gustinu Povilaičiu. Nors tie 
tariami A. Povilaičio „parody
mai" buvo paskelbti Lietuvos 
spaudoje, bet jų autentišku
mas liko nepatikimas, o ypač 
A S . pristatyme. Taip pat 
daug rašo apie A. Povilaičio 
„keliones" į Vokietiją ir ten 
įvykusius jo susitikimus su III 
Reicho Gestapo vadovybe. Čia 
A.S. rašo, kad 1939.V. mėn. 
A.P. dvi savaites važinėjo po 
Rytų Prūsiją su dr. Graefe. 
Tai melas. 1939.111.22 d. Vo
kietijai Klaipėdą užgrobus, A. 
Povilaitis 1939 m. pavasarį ir 
vasarą nepajudėjo iš Kauno. 
Po lenkų bei vokiečių ultima
tumų kraš te susidariusi įtam
pa, net ir norint, neleido tai 
padaryti. Priedui A. Povilaitis 
turėjo sutvarkyti buv. VSP 
Klaipėdos apygardos reikalus. 
Dr. Graefe iš Tilžės drauge su 
savo vertėju, Lietuvos vokie
čiu Gešventu, 1939 m. buvo 
porą kar tų atvykęs į VSD, kri
minalinių nusikaltėlių klausi

mu (Klaipėdos krašte ir po vo
kiečių-lenkų karo kontraban
dos iš Suvalkų krašto reikalu). 

III skyrius iš esmės yra kra
tinys paties A. S. ir paimtų iš 
kitų šaltinių „duomenų". Gre
ta kitų asmenų rašinių apie 
Holokaustą Lietuvoje, paimtų 
iš rinkinių, išleistų Izraelyje, 
tik perpasakojimas žudynių 
Lietūkio garaže, į tą skyrių 
įdėti A Povilaičio bei Jus to 
„parodymai", bet didelę dalį 
užima NKVD pasirengimo pa
grobti ir pagrobimo gen. P. 
Kubiliūno iš anglų zonos apra
šymas. 

A.S. „rado", kad gen. Kubi
liūnas, Lietuvoje, gen. Nage
vičiaus ūkyje, netoli Babtų, 
buvo paslėpęs tikrą lobį: 20 
kilogramų aukso lydinių, bri
liantus ir 50 kg seno sidabro. 
Visą tą lobį „gudrūs" NKVD-
istai, sako, sugebėjo surasti ir 
paimti. Visos vertybės buvę 
perduotos į Valstybes banką 
Maskvoje. Apie tai buvo pra
nešta Berijai, o Sniečkus pra
nešė Suslovui. Gen. Kubiliū
no pagrobimas, persirengus 
anglų karine uniforma, A S . 
pasakojimu, buvo suorgani
zuotas ir įvykdytas sovietų vy
riausybės nurodymu. 

A.S. rašo net ir apie „senes
nius" laikus, kada SSSR buvo 
priimta į Tautų Sąjungą, bet 
nei žodžio nerašo apie tai, kad 
už Suomijos užpuolimą Sovie
tų Sąjunga 1939 m. gruodžio 
mėn. buvo išmesta iš Tautų 
Sąjungos, o apie SSSR-Suomi-
jos anuos santykius tie cituoja 
kelias eilutes, iš trauktas iš 
Churchill tų laikų atsimini
mų. 

m skyriaus 4-as skyrelis 
(270 ir tol. p.) turi tokį pat pa
vadinimą: „Nežinomas Holo-
coust'as". Greta LAF bei Laik. 
Lietuvos vyriausybės dergimo 
ir šmeižimo A.S., čia perpasa
koja apie žudynes Lietūkio ga
raže. Esą, sušaudytų žydų la
vonai gulėjo miesto gatvėse, 
kai pogromas birželio 25 d. pa
siekęs Vytauto prospektą. Iš 

Nuotr. Agutės Tišku vienes 

tikrųjų niekas gatvėse nematė 
jokių lavonų, o žudynės tame 
garaže įvyko ne 25, bet 27 
birželio. Čia į tą atpasakojimą 
A Slavinas iš karto įjungia 
savo, „papildomas žinias". 
Esą, atvaryti į garažą žydai 
buvo suskirstyti į dvi grupes: 
viena buvo palikta valyti ga
ražą, o kita turėjo, priešingoje 
Vytauto prospekto pusėje, 
prieš kapines, kasti duobę, 
nors jokia nuotrauka to nero
do ir niekas ten nematė ka
sančių duobės. Esą J a u n a s 
lietuvis (274 p.) su užraity
tomis rankovėmis buvo gink
luotas laužtu". Iš kur buvo 
žinoma, kad tai buvo lietuvis? 
Kitoje vietoje nurodoma, kad 
tai buvo blondinas ir žydrių 
akių, todėl jis ir buvo „lietu
vis". Nors iki šiol niekas ne
žino: iš kur jis atsirado tada 
tame garaže, kur jis paskui 
dingo ir kokia kalba kalbėjo. 
Vokiečių kareivio padarytos 
nuotraukos rodo jį ne vien
marškinį su užraitytomis ran
kovėmis, bet su tamsiu švar
ku. Labai keistai atrodo jo 
apavas: nudėvėti, suraityti , 
brezentiniai sovietų kareivio 
batai, kuriuos galėjo dėvėti tik 
sovietų kareivis. Fotografijose 
tas blondinas (atsirėmęs buo
že ir ja užsimojęs) aiškiai po
zuoja. 

Čia kyla klausimas: kodėl 
Lietūkio garaže tai įvyko? J u k 
tai buvo penkta karo diena. 
Kauno geležinkelio stotis dar 
neveikė. Vytauto prospektu 
važinėjo vien vokiečiai, vokie
čių kariuomenės mašinos. Ir 
štai tame garaže tada atsirado 
labai daug žmonių, gal dau
giausia kareivių vokiškomis 
uniformomis. Tačiau ten buvo 
net ir moterų su vaikais. Atsi
rado fotografas, koresponden
tas, „liudininkai". 

(Bus daugiau) 

• Jei dažniau į vienas kito 
akis pažvelgtume, gal ir mela
gis meluodamas užsimerktų? 

Danutė Bindokienė 

Vis tik lietuviai labai 
apsukrūs 

Vyskupas Motiejus Valan
čius, mėgęs taikliu žodžiu bak
stelėti į liaudies gyvenimo ne
geroves, ne kartą užsiminė, 
kad lietuviai vangiai imasi 
verslo, leisdami kitataučiams 
juos apgaudinėti ir išnaudoti 
(matyt , naivokai t ikėdamas, 
kad savas savo nenuskriaus; . 
Tik gerokai vėlesniais laikais 
lietuviai pradėjo labiau domė
tis verslais, prekyba ir nebe
jaust i , kad tai kažkaip ^že
mesnis" užsiėmimas negu 
žemdirbystė, amatas ar sėdė
j imas valdininko kėdėje. 

Tačiau, kaip sakoma, beda 
yra geriausia mokytoja, todėl 
ir mūsų tautiečiai karų. oku
pacijų ir visokių t rūkumų me
tais išmoko „kombinuoti" 
(kaip buvo pabėgėlių stovyk
lose Vokietijoje pašnibždomis 
kalbama apie spekuliantus) ir 
verstis net blogiausiomis sąly
gomis. Galbūt tik po nepri
klausomybes atkūrimo ir daž-
nesnio susitikimo su taut ie
čiais, dešimtmečius praleidu
siais sovietiniame rojuje, pra
dėjome įsitikinti, kaip toli Lie
tuvoje yra pažengęs „kombi-
navimo menas". Ir nėra ko 
stebėtis, kuomet pati komu
nizmo ideologija bei jos diegi
mo pasekmių sukurtas gyveni
mo būdas privertė žmones 
griebtis įvairiu priemonių, 
stengiantis išlikti. 

Vargo įskiepytų įpročių ne
lengva atsikratyti , bet vis tik 
šiandien turime stebėtis lietu
vių apsukrumu. Ne tik ste
bėtis, bet ir truputį paraust i , 
kai amerikiečių (ir kanadie
čių) spauda su pasigardžia
vimu pasakoja apie tą „lie
tuvių apsukrumą", apimantĮ 
prekybą net branduoliniais 
ginklais, ir... žmonėmis. 

Žinoma, mums nesunku su
vokti, kad asmenys, keliaujan
tys po pasaulį su lietuviškais 
pasais ir nelietuviškomis pa
vardėmis, nebūtinai yra lietu
viai tikrąja to žodžio prasme, 
bet kitataučiams to neįrodysi. 
Štai rugpjūčio 14 d. Kanadoje 
leidžiamas „The Globė and 
Mail" laikraštis išspausdino 
straipsnį („Shipload of 'erimi-
nals ' heads for East Coast), 
kurio antrinė antraštėlė yra 
tokia: „Vessel carries Chinese 
from Lithuania" (laivas veža 
iš Lietuvos kiniečius). Pirmoji 
mintis: iš kur gi tų kiniečių 
tiek daug Lietuvoje atsirado, 
kad net laivais juos reikia 
„eksportuoti" — žinoma, nele
galiai — į Kanadą a r Ameri
ką? 

Kaip straipsnyje rašoma, 
Kanados imigracijos ir saugu -

I mo pareigūnai stebi žvejų lai-

ISPANIJA PRO AUTOBUSO 
LANGĄ 

JUOZAS KONČIUS Nr.12 
(Tęsinys) 

Čia daug 
aikštelių įvairioms sporto ša
koms. Pilna jaunimo. Daugu
ma spardo futbolą. Kiti žai
džia tinklinį, tenisą, tik nema
tyti žaidžiančių beisbolą. Paly
gint ramu ir čia. 

Toliau parko kampe, prie 
pagrindinių gatvių sankryžos, 
tikra žmonių spūstis, girdėti 
muzika Čia vyksta linksmy
bės ir prekyba. Ant plataus 
parko tako prekeiviai pasi
skleidę savo prekes, pardavi
nėja įvairius blizgučius bei 
kitus smulkius dalykėlius. 
Daugiau žiūrinčių, negu per
kančiu. Pardavėjai neįkyrūs, 
su savo prekėmis į akis nelen
da, nesiūlo. Panašu, kaip prie 
Čikagos vykstančiuose „blusų* 
turguose. Gal prekyba pas 
juos vyksta kiek mažesniu 
mastu ir aplinka švaresnė. 

Pastoviniavę ir pasidairę po 
šio kampo įvairybes, nuta
rėme keliauti toliau. Išėję pro 
vartus, pastebėjome, kad dau
guma žmonių palengvėle slen
ka viena kryptimi. Reikia pa
brėžti „palengvėle". Sunku bu
vo įsivaizduoti, kad pietų tem
peramento žmonės ramiai, ne
skubėdami, vaikštinėtų. Lyg 
žemaičiai per atlaidus, pagal
vojau. 

Su minia slenkame ir mes. 
Žmonių pilnos gatvės. J ie ži
no, kur eina nueisime ir mes. 
Toliau jau girdėti ir muzika. 
Pagaliau pro keturaukščių na
mų arką patenkame į didžiulę 
aikštę, kurioje jau pilna žmo
nių. Neveltui šio miesto žmo
nės aikštę pavadino „Didžioji-
Plaza Mayor". Kiek čia žmo
nių — kas pasakys, ne dešim
tys, bet keli šimtai tūkstančių. 

Visi susirinko į vykstantį folk
loro koncertą. Peržvelgus ban
guojančią žmonių jūrą, kitoje 
pusėje aikštės, ant didžiulės 
estrados, vyko vienas po kito 
folkloriniai pasirodymai: re
gioniniai šokiai, skamba dai
nos, pri tar ia gitaros ir kitokie 
instrumentai . 

Kaip minėta, įėjus pro arką, 
pakraščiais įsikūrę restoranai. 
Stalai išdėstyti lauke, palei 
sieną, o nuo saulės sėdinčius 
saugo margaspalviai skėčiai. 
Suradę laisvesnę vietą, ilgai 
nesiragindami, prisėdame — 
malonu pailsėti po ilgo vaikš
čiojimo. Gal vietiniams kainos 
čia brangokos, kad prie stalų 
matyti vien turistai. Sėdint 
stebėti programą patogu: pa
vėsis, ir iš visų pusių nespau
džia minia, o tarp jos, ką gali 
žinoti, gali įsimaišyti ir čigo
nų. 

Pas mus Amerikoje — laikas 
pinigai ir į restoraną atėjus, 
visi skuba kuo greičiau aptar
nauti, kad būtų galima paval
gydinti kuo daugiau alkanų, o 

tuo pačiu didinti pelną. Čia 
priešingai — niekas nesisku
bina. Net ir padavėjai, eidami 
stabteli, ir vienas su kitu pa
juokauja. Viskas iš lėto: at
sisėdus, padavėjas aprūpina 
gėrimais, o po to, sėdėk, lauk 
savo patiekalų, siurbčiodamas 
ispanišką raudoną vyną ir gė-
rėkis estradoje vykstančia 
programa. 

Pirmą kartą matant tokią 
programą, viskas atrodo gra
žu, viskas įdomu: ryškūs mar
gaspalviai moterų apdarai, vy
rų aprangoje dominuoja juoda 
— balta ir raudonos spalvos. 
Bendras vaizdas — lyg ste
bėtum kokią renesanso perio
do programą ar klasikinį šokį. 
Vietiniams gyventojams pro
grama atrodo pažįstama. Kai 
kurie su šokėjais į taktą trep-
sena, rankas iškėlę delnais 
ploja. Jiems smagu, progra
mos atlikėjams džiaugsmingai 
ploja. 

Gėrimės malonia vakaro 
nuotaika ir dėkojame šventam 
Izidoriui už suteiktą progą iš-

vą, kuris iš Lietuvos uosto 
išplaukęs prieš keletą dienų ir 
šiuo metu yra kažkur Atlanto 
viduryje. J i s pamažu slenka 
Kanados ar JAV link ir grei
čiausiai pasieks krantą poros 
savaičių bėgyje. Tvirtinama, 
kad „laivas perkrautas ki
niečių tautvbes kriminalis
tais". 

Ne.'ana to, manoma, kad ir 
kitas Lietuvos laivas su nele
galiais kiniečiais emigrantais 
yra pradėjęs panašių kelionę į 
Šiaurės Amerikos žemyną. 
Dabar atitinkamos Kanados ir 
JAV įstaigos stengiasi ištirti, 
kuriais keliais kiniečiai paten
ka iš Azijos į Lietuvą. 

Nežinia, ar to „Lietuvos lai
vo" kapitonas bei įgula žino, 
kad kiekvienas jų pajudėjimas 
yra budriai sekamas ir, pri
plaukus prie kranto, nepai
sant, ar tai bus Kanados ar 
Amerikos teritorija, lauks spe
cialus „sutikimo komitetas". 
Tačiau, kaip šiuo metu mano
ma, tai pirmas kartas, kai Lie
tuvos laivas atkeliauja su 
gyvų žmonių krūviu, nors ne
legalių kiniečių emigrantų 
antplūdis pastaraisiais metais 
ypač pagausėjęs ir į Šiaurės 
Ameriką veržiasi įvairiausiais 
keliais. Dažniausiai šiems 
žmonėms, ieškantiems poli
tinės, religines laisvės ir ge
resnio gyvenimo demokra
tinėse šalyse, „patarnauja" 
Korėjos laivai, japonai ir net 
kiniečiai, turintys bet kokį lai-
viūkštį. kuris turi galimybių 
leistis į tolimą kelionę vande
nimis. Kaip anksčiau iš Vietna
mo vadinamieji „laiviniai 
žmonės" arba pabėgėliai iš 
Kubos, taip dabar pagrindinis 
antplūdis yra iš komunistinės 
Kinijos. Kiniečių atveju, jeigu 
jie saugiai pasiekia Šiaurės 
Amerikos krantus (deja, ne 
visi, nes pasitaiko ypač daug 
tragiškų kelionės pabaigų', 
yra patikrinami ir daugumas 
grąžinamas atgal į Kiniją. Be 
abejo, toks likimas laukia ir 
plaukiančių lietuvių'laivais. 

Bet ar iš tikrųjų tie laivai 
lietuviški? Jeigu prisiminsime 
praėjusį penktadienį (rugpjū
čio 13 d.) „Draugo" trečiame 
puslapyje išspausdintą B. 
Stundžios straipsnį „Laivynas 
valstybei būtinas", kils abe
jonė, kas stovi prie „Lietuvos" 
laivų vairo, kas varo kontra
bandinę prekybą gyvais žmo
nėmis. Aišku, tai bus lietuvių 
išvada, o kitataučiams lietuvis 
yra kiekvienas, kuris turi Lie
tuvos pasą. nors jis nei žodžio 
lietuviškai nemoka, nors jokio 
lojalumo lietuvių tautai ne
jaučia. 

vysti ispanišką folklorą, pa
klausyti jų skambių dainų. 
Malonus mums sutapimas. 
Tiesa, kai kurios moterys iš 
mūsų grupės apgailestavo, 
kad paskutinę dieną nebeteko 
po krautuves paplavinėti. O 
jei krautuves iki nuovargio 
neišvaikštai, tai kokia čia ke
lionė — grįžus nebus ką drau
gėms nei papasakoti. Vis tik šį 
sykį mes buvome patenkinti ir 
krautuvių nepasigedome. 

Programos pabaigos mes 
visgi nebesulaukėme. Turbūt 
ji tęsėsi iki paryčių. Gerokai 
sutemus, parūpo grįžti į vieš
butį — eiti tolokai ir vis knie
ti, ar nesutiksime kokio čigo
no. O mieste gyvenimas kun
kuliavo per naktį ir vis pri
žadino iš miego. Mat, ryt sek
madienis, ispanai išsimiegos 
ir parkuose ilsėsis. Kiek mes 
ten numigome, nežinau, tur
būt labai mažai. Paryčiais, 
apie 4 vai., reikėjo skubėti su 
lagaminais, o jie bekeliaujant 
gerokai apsunko, į oro uostą 

(Nukelta į 5 psl.) Don KK h'it.i- kiringa žvilgsni nukreipęs | La Mnnsy 
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FRAGMENTAS IŠ MOKYTOJŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖS 

Šių metų studijų savaitės 
dienotvarkė yra labai gerai su
planuota. Pranešėjai itin pui
kiai pasiruošę, informacijos 
tikrai daug ir paskaitos, pra
nešimai bei mokymo metodai 
įdomūs. 

Rytini paskaitų ciklą pradė
jo Regina Kučiene su paskai-
ta-pranešimu „Švietimo veikla 
už Lietuvos ribų". R. Kučiene 
savo apžvalgą pradėjo nuo 
gausiausios bendruomenės 
telkimo, t.y. JAV. 1998-1999 
metais Amerikoje buvo 18 lie
tuviškų mokyklų, jas lankė 
985 mokiniai (214 vaikų yra 
neseniai atvykę iš Lietuvos), 
mokytojavo 197 mokytojai (46 
yra mokytojai iš Lietuvos). 
Švietimo tarybos pirmininkė 
savo pranešime paminėjo tik 
kai kuriuos pagrindinius rū
pesčius: mokymo programą, 
vadovėlius, vaikų žurnalą, 
„Eglutė", LF santykius ir pa
ramą Švietimo tarybai. J i 
trumpai supažindino su Švie
timo tarybos struktūra. Pabai
goje vyko diskusijos. 

Džiaugiamės šią savaitę Ka-
rilės Vaitkutės lietuvių kalbos 
pamokėlėmis. Buvo toliau na
grinėjamos lietuvių kalbos 
klaidos. 

Mokytojų pasikalbėjimo me
tu mokytoja Kristina Bandžiu-
lienė iš Los Angeles pasidalino 
savo darbo su priešdarželinio 
amžiaus vaikais patirtimi. 
Mokytoja Bandžiuliene mano, 
kad mažiukus svarbu supa
žindinti su lietuvių kalbos 
pradžia. Jų pasaulis dar pil
nas pasakų, dainų, kūno kal
bos. K. Bandžiuliene pateikė 

mokymo planą apie vaisius ir 
daržoves, naudodamasi kny
gele „Labai alkanas vikšras". 
Kadangi yra labai daug leng
vų (mažai teksto) angliškų 
knygelių, mokytoja Bandžiu
liene pasiūlė, kad gal vyresni 
mokiniai galėtų išversti kai 
kurias knygeles ir pateikti 
jaunesniems. K Bandžiulie-
nės patirties pasidalijimu ryti
nis paskaitų-užsiėmimų ciklas 
baigės. 

Popietinis darbas prasidėjo 
Ligijos Tautkuvienes paskaita 
„Salomėja Nėris". Ši poetė nė
ra tarp rašytojų, su kuriais su
sipažįsta išeivijos vaikai, todėl 
L. Tautkuvienė į Salomėjos 

• Nėries gyvenimą ir kūrybą pa
žvelgė, atkreipdama visų dė
mesį į to meto gyvenimo są
lygas. Priminta jos vieta lietu
vių literatūros raidoje. Paskai
ta buvo baigiama S. Nėries 
poema „Eglė, žalčių karalie
nė", skaitant ją ir susipažįs
tant, kaip poemą galima ap
tarti su mokiniais. 

Antrąją paskaitą skaitė dr. 
Jolita Kavaliūnaitė, kurios te
ma „Vaikų literatūra, V. Ta-
mulaičio kūryba vaikams". 
Visi galėjo pajausti V. Tamu-
laičio pasakų žaismingumą, 
artimumą vaikams, leidžiant 
skaitytojui identifikuotis su 
pasakų herojais. Buvo skaito
mos ištraukos iš pasakų 
„Skruzdėlytės greitutės nuoty
kiai" ir „Kiškelio užrašai". 

Ketvirtadienis, rugpjūčio 5 
d., buvo gan sėkmingai už
baigtas poezijos vakaru, kur 
dominavo Salomėjos Nėries 
poezija ir dvasia. J . H . 

TARP MŪSŲ KALBANT 
PRIEŠ DAUGEI4 METŲ 

„Visuose Pietų Amerikos 
dienraščiuose ir žurnaluose 
lietuvių vardas plačiausiai bu
vo minimas 1959 metais, kuo
met JAV lietuvių krepšinio 
rinktinė, laimėjusi prieš Vene-
zuejos, Bolivijos ir Kolumbijos 
krepšininkus, atvyko į Argen
tiną. Tuomet ir vietinė spauda 
plačiai ėmė rašyti apie iki tol 
nenugalimus lietuvius". Taip 
rašoma viename Argentinos 
lietuvių leidinyje. Tikslumo 
dėlei reikėtų pridurti, kad 
rinktinėje buvo atstovaujama 
ir Kanados lietuviams. Beje, 
Bolirijoje neteko lankytis, o 
Venezueloje rungtyniauta ko
ne pačioje išvykos pabaigoje. 

Rinktinėje, kuri atstovavo 
Šiaurės Amerikos lietuvių fizi
nio auklėjimo ir sporto sąjun
gai, :buvo ateivių ir čiagimių 
krepšininkų. Tam tikra dalimi 
buvo atstovauta JAV ir Lietu
vai. Išvyką sankcionavo US 
AAU (JAV Mėgėjų sporto są
junga), o Čikagos miesto mero 
Richard J. Daley dėka. buvo 
rinktinei pripažintos repre
zentacinės teisės. Mero R. J. 
Daley išduoti oficialūs įgalioji
mai atvėrė Pietų Amerikos 
valstybių valdžios įstaigų du
ris. Miesto merams buvo 
įteikti kvietimai dalyvauti 
Čikagoje rengiamame Pan 
American sporto žaidynėse. 
Išvykos metu buvo platinama 
specialiai paruoštas ispanų 
kalba leidinys. Jame buvo ap
rašyta Lietuvos istorija, lietu
vių •krepšinio pergalės Euro
poje nr lietuvių sportinė veikla 
ypač krepšinis/išeivijoje. 

Rungtyniauta su pajėgiau
siomis krepšinio komandomis. 
Teka sužaisti keletą draugiš
kų rungtynių su tenykščiais 
lietuviais. Išvyka buvo plačiai 
aprašyta vietos spaudoje. 
Daug rungtynių buvo trans-
liuote radijo bangomis. Rink
tines vadovai buvo priimti 
JAV ir Lietuvos diplomatinėse 
atstovybėse. miestų merų 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOaUO,NAMU. SVEKAT06, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofo v Ofl Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK 2APOUS 
3206 1/2 WMt 9S0) Straet 

TeL (708) 424-8654 
(773)581-8684 

Mokytojų studijų savaitėje Dainavoje dalis iš Lietuvos atvykusių pedagogių, dirbančių lit. mokyklose su JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininke Regina Kučiene. Iš kairės: R Kucienė, Rasa Leitenantienė. Renata Butauskienė, 
Karilė Vaitkute, Ligija Tautkuvienė, Giedrė Starinskiene. Nomeda Vucianiene; priekyje: Elena Janušienė ir 
Dalia Gedviliene. Nuotr. Viktoro Kučo 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

o«c (773) S86-59S9 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

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

NATŲ GARSAMS AIDINT IŠ TĖVYNĖS 
O p e r o s „ M i n d a u g a s " 

a u t o r ė 

Būtų beprasmiška įrodinėti 
neužginčijamą tiesą, jog operų 
kūrybos sr i t i s , ta i vyrų dar
žas. Tačiau pasi taiko, kad į tą 
vyrų užvaldytą „daržą" už
klysta ir moteris . Viena ten 
„užklydusi", ir to vyrų „daržo" 
neliečiamumą pažeidusi, yra 
kompozitorė Audronė Žigai-

įstaigose, žiniasklaidos redak
cijose ir t.t. Visur buvo rengia
mi priėmimai, pagerbimai, 
pokyliai. Krepšinio rinktinės 
atvykimas pagyvino Pietų 
Amerikos lietuvių visuomeni
nį veikimą ir paskatino arti-
mesniam bendravimui su 
Šiaurės Amerikos lietuviais. 

Neminint nei vardų, nei pa
vardžių ir neįsileidžiant į pla
tesnį išvykos aprašymą, pri
simena iš anksto nenumatytos 
rungtynės Porto Alegre mies
te, Brazilijoje. Priėmus JAV 
ambasados pasiūlymą teko 
kompensuoti vienos JAV krep
šinio komand >s neištesėtą pa
žadą. 

Porto Alegre oro uoste pasi
tiko JAV konsulato pareigū
nai, sporto organizacijų ir ži
niasklaidos atstovai. Kone visi 
žurnalistai kalbėjo vokiškai. 
Buvo galima vokiškai susikal
bėti viešbutyje ir kitur. Paaiš
kėjo, kad šiame mieste gyvuo
ja didelė vokiečių ateivių kolo
nija. Kitą rytą, vykstant į tre
niruotę su automobilio vairuo
toju, deja, nepavyko susikal
bėti nei anglų, nei vokiečių 
kalba. Lietuviškai pasakius, 
tai kaip čia dabar su juo susi
kalbėsime, automobilio vai
ruotojas pasakė: „lietuviškai, 
broleliai, lietuviškai". 

Vakarop, sporto salėje. 
„American Lithuanian" per
gale džiaugėsi keliolika vietos 
lietuvių. Apie rungtynes jie su
žinojo iš laikraščių ir radijo 
pranešimų. Kitą dieną, iš Porto 
Alegre skrendant į Sao Paulo, 
brazilų oro linijos „Varing" 
malone, buvo parūpinta Bra
zilijoje gimusi, gerai lietuviš
kai kalbanti lėktuvo palydovė. 

Neužmirštama krepšinio iš
vyka į Pietų Ameriką. Neuž
mirštama viešnagė Bogotos, 
Medellino, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Porto Alegre, Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, Mara-
cay, Valencia, Caracas, Port-of 
Spain miestuose. Ši išvyka — 

Audronė Žigaitytė. 

tytė. J i pagal Justino Marcin
kevičiaus žodžius, sukūrė 
operą „Mindaugas". Tai pati 
jauniausia ir pirmoji to muzi
kos žanro kompozitorė Lietu-" 
voje. Ja i 1988 m. „Mindaugas" 
operos premjeros metu buvo 
tik 30 metų! Tokiu būdu ji ir 
vyrus pralenkė, nes jauniau
sia, bet vis dėlto už ją apie 
porą metų vyresnis, buvo 
komp. V. Klova, jo operą 
„Pilėnai" pirmą kartą pas
tačius. 

Komp. A. Žygaitytei operą 
„Mindaugas" parašius, teko 
pergyventi ir nemažą nusivyli
mo kartėlį. „Mindaugo" kūry
bai paaukojus net 8 metus 
(operą pradėjo kurti būdama 
22 metų). Nacionalinis Operos 
ir Baleto teat ras „Mindaugu" 
nesusidomėjo. Bet liūdėti ilgai 
neteko. „Mindaugą" pastate 
Klaipėdos muzikinis teatras. 
Mindaugo vaidmenį atliko ži
nomas bosas Vladimiras Prud
nikovas. Operą dirigavo Gin
t a ra s Rinkevičius. Pasiseki
mas puikus! Po to net 29 

kartus perpildytose salėse, 
„Mindaugo" pastatymai įvyko 
ne tik Klaipėdoje, bet Kaune 
ir Vilniuje. 

A. Žygaityte yra sukūrusi ir 
kitą operą „Maras". Ji ją vadi
na vokaline, choreografine 
misterija. Yra jau įpusėjusi ir 
trečiąją, dviem veikėjam eroti
nę operą „Žilvinas ir Eglė". 

Komp. Audronė Žygaityte, 
šalia kompozicijos, dėsto Mu
zikos akademijoje ir redaguoja 
žurnalą „.Muzikos barai". 
Užklausta, kas ją verčia su 
„Muzikos barai" redagavimu 
taip sunkiai ir nepelningai 
dirbti, atsako: „Viltis, kad 
mūsų žurnalas gali padėti 
orientuotis kultūros vertybių 
skalėje". 

P . Pa lys 

• Mano supratimu, jei nori 
vaivorykštės, turi priimti ir 
lietų. 

Dolly.Parton 

LIETUVOS KARIAI PRATYBOSE 
MICHIGAN VALSTIJOJE 

Vilniuje išeinančiame „Ka
rio" žurnalo 14-me numeryje 
plačiai paminė ta (žodinė ir 
vaizdinė medžiaga) 1999 m. 
birželio 12-17 d. Michigan val
stijoje esančioje Camp Gray-
ling karinėje bazėje įvykusios 
bendros Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir JAV karinės praty
bos — . .Par tner Challenge 
"99.. 

Žurnale rašoma, kad šiose 
pratybose dalyvavo 30 Lietu
vos Krašto apsaugos pajėgų 
karių grupė. Panašaus dydžio 
buvo Latvijos ir Estijos sava
norių būriai , o taip pat repre
zentantus čia turėjo Baltijos 
kraštų bendradarbiavimo JAV 
partneriai — Maryland, Mi
chigan ir Pennsylvania valsti
jų tautinių gvardijų nariai . 

Šiose pratybose dalyvavu
sių lietuvių būrio karių dau
guma buvo išr inkta iš KASP 
rinktinių žvalgybos grupių. 
Lietuvių daliniui čia vadovavo 
KASP štabo kar ininkas vyr. 
ltn. Vaidotas Malinionis. 

„Karys" pažymi, jog šios 
pratybos buvo surengtos pagal 
„Par tnerys te taikos labui" 
(PTL) programą. Tas bendra
darbiavimas buvo pradėtas 
1992 m., o nuo 1996 m. Latvi
joje, Estijoje ir Lietuvoje vyko 
da r ' didesnės pratybos — 
„Baltic Challenge" vardu. 
Nuo 2000-jų metų yra planuo
jama pradėti naują pratybų 
ciklą — ..Cooperative Ban-

tai akivaizdus lietuvių sporti
ninkų įnašas į lietuvybės 
aruodą. 

P e t r a s P e t r u t i s 

„Martroy Electronics" (6259 S. 
Kedzie A ve.) reikalingi specia
listai, mokantys taisyti TV, VCR 
ir radijo aparatūrą. TeL 773-776 
7000 (9:30 vai. r. - 6 vai. vak.). 

I 

KMIEC1K REALTORS 
7922 S.Pulaski Rd. 
4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute. Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Ieškau auklės prižiūrėti 4 
metų berniuką savo namuose 3 

diesas savaitėje. Gyvename 
ViUaPark. 

TeL 630-530-9099. 
1 

Needed floor cating laborers. 
Mušt have green card, own 

transportation. Some English 
prefered. Will train. 
Call: 630-969-4026. 

M 
Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. *IM 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogaun patys, arba pirkti 
jau pnrinktg Važiuoti 1-94 iki Mi
chigan Exit 1 į New Buffalo. Toliau 
sekite ženklus Į Mike's Bluberries. 
Atsivežkite uogoms krepšelius Čia 
graži vieta visai šeimai pasidžiaugti 
gamtoje. Tel. 616-469-2509. 
OT58 

Perkate : utomobilį? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe0 

Ką tik atvykot į JAV? 
Ne problema! 

Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

Nėra pradinio mokesčio! 
Galėsite sėst u i vairo šiandien! | 

(630) 207 2748 

Išnuomojama pusė 4 kamb. 
buto vyriškiui Marąuette 
Parko apylinkėje. $175. 

Tel. 773-776-3752. 
i i i irm-l 

ner . 
Pratybose Michigan valstijo

je buvo mokomasi taktinių si
tuacijų skyriaus ir būrio lyg
menyje. Lietuvos būrys čia 
puikiai pasirodė ir amerikie
čių karininkai bei seržantai 
domėjosi, ar tikrai lietuviai 
kariai yra savanoriai, nes jie 
galvojo, kad taip gerai pa
ruošti gali būti tik profesio
nalūs kariai. 

Be to, pratybų metų būta ir 
karinių - sportinių varžybų. 
Lietuvos būrio nariai geriau
siai pasirodė granatų mėtymu 
ir užėmė I vietą (čia pirmuoju 
buvo G. Jankauskas) . Orien
tuojantis vietovėje bei vyk
dan t 4.7 mylios spartųjį žygį, 
mūsiškiai buvo antrieji. Iš
tvermingiausieji čia buvo T. 
Čeponis ir R. Gusčius. 

Kiek prasčiau mūsiškiams 
sekėsi šaudyme, nes iki šių 
pratybų lietuviai ne tik nė 
kar to nebuvo šaudę iš ameri
kietiško automatinio šautuvo 
M-16, bet daugumas jų retai 
praktikavosi šaudyme iš tu
rimų „kalašnikovų". 

„Šios pratybos dar kartą pa 
rodė, jog Lietuvos KASP ka
riai t inkamai gali atstovauti 
Lietuvai įvairiose pratybose 
bei vykdyti kitas užduoti? 
kar tu su JAV Nacionaline? 
gvardijos kariais, kurie beje 
yra siunčiami ir į tokias ope
racijas, kaip 1991 m. vykęs 
Persijos įlankos karas ar tai
kos operacijos Balkanuose", — 
taip baigiamas straipsnis 
„Kario" žurnale apie pratybas 
Michigan valstijoje. 

E d . Šula i t i s 

!.!(•'ir. iu rinktine* krepšininkai ir jų vadovai „padeda" 
..Margučio' 
baus kas. 

programos vedėjas F'etras Petrutis. 
Buenos Aires lietuviams kepti j.iuti 
Antras ii dešinės — rinkimės tr-evj 

Antrai iš kairės — 
•n- Vytautas Gry-

.JAV ':.-tuvuj k 
rnuska.- Stuvi 

no rinktine Venezueloje Ii k klūpo - Švelnys, (jermanas, V.il.utis 
treneris V Grybauskas. Varnas. Šimkus, lietuvaitė ii Venezuelns. fiaška 

i ,i,i'i. i.-iKas. Kama-
r Skaisgiris. 
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LIUDA KAIRI AMŽINYBĖN 
PALYDINT 

Liudas Kairys 

Atsisveikiname su žmogum, 
kurį mes visi prisimename, 
kaip labai mielą, draugišką ir 
labai paslaugų vyrą. Jis čia 
pas mus neilgai gyveno — tik 
6 metus, todėl daug kas gal 
apie jį nedaug ką žinojo. 

Liudas Kairys gimė 1924 
metais nepriklausomoje Lietu
voje, bet savo vaikystę pralei
do lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte. Mokėsi Vilniaus lietu
vių gimnazijoje svajojo apie 
karjerą Lietuvos karuome-
nėje. Tačiau išėjo kitaip. Po vyzdingai mūsų archyvas su 
Lietuvos okupacijos jis pateko tvarkytas, o tai yra Liudo Kai-
į svetimų valdžių rankas, rio darbas. 

tinys. Jis nebegalėjo grįžti į 
Ameriką arba išvykti kitur, o 
Vokietija jo irgi nenorėjo. Taip 
jis gyveno čia be paso. Ap
gailėtina, kad tokie keisti da
lykai dar pasitaiko civilizuo
tuose demokratiškuose kraš
tuose. 

Per šiuos šešerius metus 
mes su juo susipažinome ir la
bai žavėjomės jo darbštumu 
bei gabumais. Jis čia atvyko 
kaip tik laiku, lyg Dievo 
pasiųstas. Po gaisro ir statybų 
mūsų bibliotekos ir archyvai 
buvo sukrauti į daugelį dėžių. 
Knygų ir archyvinės medžia
gos vis gausėjo, dėžių daugėjo 
ir nežinau, kas botų buvę, jei 
pas mus nebūtų atsiradęs Liu
das Kairys. Jis, lyg visiškai 
neskubėdamas, visai ramiai, 
neprašydamas jokios algos ar 
kokio nors įvertinimo, ėmėsi 
darbo: padėjo sustatyti lenty
nas ir tada vieną po kitos ati
darė dėžes, knygas ir archyvi
nę medžiagą išrūšiavo, su
skirstė į lentynas, persegė, 
surišo ir tvarkingai surašė vi
sus dokumentus, tvarkingai 
suskirstė periodiką. Dabar 
mums visiems malonu žiūrėti 
ir labai džiaugiamės, kaip pa

turėjo tarnauti jiems ir Lietu
vos jau nebematė. Karo pabai-

Jis padėjo ir gimnazyos bib
liotekai. Mokiniai pas jį eida-

goje pergyveno baisųjį Dresde- vo bet kuriuo laiku ir jis jiems 
no bombardavimą, kurį daž- visuomet mielai patarnauda-
nai prisimindavo. 

Po karo, porą metų padirbęs 
lietuvių darbo kuopose prie 

vo, išduodavo knygas, duoda
vo laikraštį paskaityti ir t.t. 
Net maži mokiniai, pirmokės 

ameriekiečių kariuomenės Vo- drįsdavo pas jį nueiti, nes jis 
kietijoje, emigravo į Ameriką. 

Čia jis gyveno ir dirbo dau
giau negu 40 metų, sukorė lie-

visuomet buvo malonus ir 
draugiškas. 

Jis buvo labai apsiskaitęs. 
tuvišką šeimą, svetimame Skaitė knygas ir dokumentus, 
krašte užaugino dvi dukras, Čia atvykę mokslininkai ste-
kurios laisvai kalba lietu 
viškai ir jau sukorusios savo 
šeimas. 

Amerikoje jis 
gražiausius savo 
metus. Apie šį laiką jis 

Dėdavosi kaip gerai ir smul
kiai jis prisimindavo knygas, 
dokumentus, kuriuos jis buvo 

praleido skaitęs ir suskirstęs. Jis kiek-
gyvenimo vienam mokslininkui greitu 

laiku pateikdavo medžiagą, 
dažniausiai pasakodavo, kai kurios asmuo ieškojo ir kuri 
su juo pasikalbėdavau apie se- yra mūsų archyvuose. Taip 
nus laikus. Jis daug ką galėjo pat jis gerai prisimindavo pa-
apie Amerikos lietuvius pa
pasakoti, daug kur dalyvavo. 
Jis ten nebuvo vienas didžiųjų 
veikėjų, bet vienas tų darbščių 
žmonių, kurie tyliai atlikdavo 
tuos kartais ir visai prastus, 
bet labai svarbius darbus, be 
kurių tos didžiosios veiklos 

vadinimus ir autorius knygų, 
kurių čia nėra, bet kurias jis 
turėjo namuose arba buvo ma
tęs Tyrimo ir Studįjų centre. 

Per tuos kelis metus jis 
mums paruošė labai vertingas 
parodas. Kelis kartus parodė 
pokario metu Vakarų Euro-

nebotų buvę. Jis daug ver- poje išleistas knygas ir perio-
tingų ir žymių parodų yra pa- diką, o dabar mūsų Europos 
ruošęs Čikagoje. Labai daug Lietuviškųjų studijų savaitei 
darbavosi Lituanistikos tyri- ir Lietuvių Chartos jubiliejui 
mo ir studijų centre, Čikago- jis labai rūpestingai ruošė Vo-
je, rūpindamasis periodika, kietijoje išleistų lietuviškų 

mes visi esame labai dėkingi. 
Dievas teuzskaito jam visus 
tuos gerus darbus. 

Andrius Smitas 
Vasario 16-tos gimnazijos 

direktorius 

(Žodis atsisveikinant su ve
lioniu Huettenfeldo kapinių 
koplyčioje). 

ARKIVYSKUPO A J . 
BAČKIO IŠVYKA Į 

LENKIJA 

Elko vyskupo Wojciech 
Ziemba kvietimu, arkivysku
pas A J. Bačkis, lydimas kun. 
dr. R. Zdanio, gegužės 31 d. 
atvyko į Elko vyskupiją teikti 
Sutvirtinimo sakramentą Sei
nuose ir Punske gyvenantiems 
lietuviams. Arkivyskupas A 
J. Bačkis susitiko su Lietuvos 
konsulu ir lietuviškų organi
zacijų vadovais, aplankė Lie
tuvos kultūros centrą bei su 
vysk. W. Ziemba viešėjo Vy
griuose ir Krasnavo viduri
nėje mokykloje. Po pietų arki
vyskupas teikė Sutvirtinimo 
sakramentą Seinų bazilikoje, 
kur vikaru paskirtas Vil
niaus arkivyskupas kunigas 
V. Girdziušas. Vakare Vil
niaus ganytojas aukojo šv. 
Mišias. Po jų susitiko su 
Punsko klebonu, kunigais, 
vietinės valdžios atstovais ir 
iš Lietuvos atvykusiais kuni
gais. 

BŽ, 1999, Nr.ll 

ISPANIJA PRO 
AUTOBUSO LANGĄ 

Atkelta i i 3 psl. 
Turizmas 

Keliaujant po Ispaniją ir vi
sur sutinkant daugybę turis
tų, ne kartą dingtelėjo mintis, 
o kada mes Lietuvoje imsimės 
iniciatyvos ir išnaudosime šią 
plačių galimybių sritį. Kelio
nės vadovas ne kartą užsimi
nė apie Ispanyos ekonominį 
gyvenimą ir kiekvieną sykį 
pabrėžė, kad jų pagrindinis 
pajamų šaltinis ateina iš tu
ristų. Antroje vietoje yra auto
mobilių pramonė. Ispanijoje 
yra apie 40 mln. gyventojų, o 
pereitais metais jų kraštą 
aplankė 42 milijonai turistų. 
Žinoma, Lietuva negali lygin
tis su Ispanija dėl daugelio 
priežasčių, kurių pagrindinė 
yra jos saulėtas pietų klima
tas. Tokio antplūdžio turistų, 
kaip Ispanijoje, negalime tikė-

meniškai, gražiai ir greitai 
{rišdamas knygas, padėdavo 
kitiems rinkti ir tvarkyti ar
chyvinę medžiagą, pats rinko 
knygas, turėjo didžiulę ver
tingą biblioteką, rinko pašto 
ženklus, ilgą laiką redagavo fi
latelistų žurnalą. Visą tai at
likdavo laisvalaikiu nuo regu
liaraus darbo fabrike. 

Šiuos laiminguosius metus 
jis vis prisimindavo. Žinoma, 
labiausiai jis ilgėjosi savo 
šeimos, pasigesdavo draugų ir 
visų tų darbų, kuriuos jis mie
lai atlikdavo. Labai pasigesda
vo Čikagos lietuvių gyvenimo, 
ypač penktadienio vakaronių 
Jaunimo centre, kurios jam, 
kaip daugeliui lietuvių, dau
gelį metų buvo kiekvienos sa
vaitės kulminarija. Tai bo
davo kultūriniai renginiai su 
paskaitomis, pranešimais, po
ezijos valandėlėmis ir pan., 
kartu su pabendravimu prie 
kavos arba vynelio. 

Gyvenimas taip susiklostė, 
kad jis nebegalėjo gėrėtis Či
kagos ir apylinkių lietuvių 
veikla iki gyvenimo galo. Dėl 
vienos eilutės, kurią jis neva 
tai ne taip užpildė emigracijos 
anketoje, prieš 6 metus jis 
buvo ištremtas į Vokietiją ir 
čia gyveno kaip tikras trem

tis. Gink, Dieve, tokia mase! 
Numindžiotų visus krūmus 
Neringoje ir grybų Dzūkijoje 
neužtektų. Jeigu ir dešimta
dalis tų turistų pasuktų j 
šiaurę, ir tai mūsų kraštui iš 
to būtų didelė nauda. Turime 
gražų gamtos kampelį, tik ne
mokame jo kitiems parodyti. 
Reikia daugiau pastangų ir or
ganizuotumo. 

Turizmas yra svarbus tarp
tautinis verslas. Jo pramintu 
keliu ir patirtimi galėtume 
pasinaudoti ir mes. Vakarų 
Europoje bei visame civilizuo
tame pasaulyje yra daugybė 
turizmo bendrovių, kurios la
bai sumaniai šį verslą tvarko. 
Turizmo Lietuvoje neturėtu
me palikti smulkiems vertel
goms ar mėgėjams. Kaip ir ki
tos investicijos, turėtų būti 
tvarkomos valstybiniu mastu; 
šiai sridai tvarkyti pritrau
kiant gabius, profesionaliai iš
silavinusius, asmenis. 

Galbūt Lietuvoje šiuo metu 
nėra pakankamai viešbučių, 
kur turistai galėtų apsistoti. 
Jei taip, tai reikėtų ieškoti in
vesticijų svetur, o gal ir patys 

lietuviai pajėgtų pastatyti vie
ną kitą viešbutį. 

Reikėtų pagalvoti apie į Lie
tuvą ekskursijų plėtimo planą 
— tokį, koks yra praktikuoja
mas Vakarų Europoje. Atrodo, 
kad iš Lietuvos ekskursijos 
vyksta į kitus kraštus ir 
mums teko vieną tokią grupe 
Ispanijoje matyti. Tačiau 
kraštui iš to menka nauda, tik 
pinigai išplaukia į užsienį. 
Reikėtų, kad ekskursijos iš 
Vakarų važiuotų į Lietuvą ir 
Baltijos kraštus. 

Norint turizmą išjudinti iš 
apsnūdimo Lietuvoje, teks įdė
ti daug pastangų ir darbo. Ar 
kas šiuo reikalu imasi inicia
tyvos — nežinau, bet jos rei
kėtų daugiau. Rezultatų ne
matyti. Nuo ko pradėti? Gal 
valstybiniai konsulai savo re
ziduojamuose kraštuose galė
tų surinkti informaciją apie 
kelionių agentūras, o taip pat 
paskleistų informaciją su kon
krečiais pasiūlymais jiems 
apie keliones į Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes. Kad pa
trauktų kelionių biurų dėmesį 
užsienyje, gal vertėtų šį klau-
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Tabako fabrikas. Gal jame dirbo ir garsioji Carmen 

plakatų ir įvairių renginių 
išspausdintų programų pa
rodą, kuri atspindi pokario 
išeivijos kultūrinį gyvenimą. 
Paroda, beveik paruošta, 
žmonės ją galės matyti. 

Nepaisant sunkaus likimo, 
Liudas Kairys, čia gyvenda
mas ir su mumis bendrauda
mas, savo humoro nebuvo pra
radęs. Dažnai pajuokaudavo. 
Šiais metais mus net pralinks
mino kaip aktorius, vaidin
damas apylinkės karnavale. 

Liudas Kairys sekė pasaulio 
įvykius, o ypač įvykius Lietu
voje. Nekantriai laukdavo lie
tuviškų laikraščių, radijo ži
nių. Labai gerai pasiinfbrmuo-
davo ir su juo buvo įdomu pa
sikalbėti ir padiskutuoti. 

Mes visi jo pasigesime. Vo
kietijos LB valdyba, Romuvos 
apylinkės valdyba, Lietuvių 
kultūros institutas ir Vasario 
16-osios gimnazija liūdi kartu 
su ponia Kairiene, su dukro
mis Žibute ir Daiva bei gi
minėmis. Mes prisiminsime lį 
visuomet brangų žmogų, kuris 
čia Huettenfelde savo darbais 
sau pasistatė gražų paminklą! 
Kiekvieną kartą, kai mes 
nueisime į biblioteką ir ar
chyvą, prisiminsime darbštų 
ir gerą Liudą Kairį, kuriam 

£[ ITMAUMNCt 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trtp travet to Lithuania 

esstef and mote corwnient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daity servJce to Vilnius with 

just one hassle-free connectton 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure ghes you a relaxed mom-

mg arrtval for business or pleasure 

When you're ready to retum, you'll 

enjoy tame dsy travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

or Economy Class, you can be 

sure our service wilt be world -class, 

and wffl allow you to arrive rested and 

refreshed - a*! for a reasonabie fare. 

Find out what a world of difference 

SAS can make for your next tnp. 

Just call your Trave! Agent or SAS 

at 1-800-221-2350 For more mfor-

mation and speoal offers. visit 

our website at www.f!ysas com. 

* # * • 
SK946 
SKM4 
5*7*3 
SKM3 

rUDHI 
0*390 
SlocMtokii 
v«mui 
Capmhigen 

1b 
Strckrdm 
\*mus 
Onenhavi 
Otugo 

Departure 
4:30 pm 
920am*l 
1245 pm 
3:40 pm 

Time Arrivsl Time 
740 am-1 
1050 am »1 
215pm 
5:40 pm 

simą pastudijuoti kartu su 
mūsų Baltijos kraštų kaimy
nais — bus platesnis ruožas. 
Būtų galima vakariečiams pa
siūlyti tokius maršrutus kaip 
..Highlights of the Baltics" — 
Baltijos kraštų panorama, Jui-
thuanian Heritage" — Lietu
vių palikimas, ir panašių. Už
sukus ratą, pačios turizmo 
bendrovės prigalvotų pasiūlų, 

kurios sudomintų turistus, ta
da joms toks verslas apsimo
kėtų. Svarbiausia, kad mūsų 
pasiūlymais susidomėtų tokia 
bendrovė, kuri yra patyrusi, 
savo verslą žino ir dirba jau 
daugelį metų. Atseit, nėra iš
dygusi, kaip grybas po lietaus 
— šiandien ji yra, o ryt jos nei 
su žiburiu nesurasi. 

Pabaiga 

A. t A. 
BRONĖ SKABEIKAITĖ 

Gyveno Hickory Hills, anksčiau Čikagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje ir Boston, MA. Mirė 1999 m. rugpjūčio 
17 d. 11 vai. ryto, sulaukusi 92 metų. 

Gimė Lietuvoje, Kėgruose. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: sesuo Antanina Pundžienė su šeima 

Lietuvoje; pusseserė Genovaitė Bielskienė, pusbrolis 
Antanas Pargauskas, žmona Gene, dukterėčia Maria 
Norviliene, vyras Kęstutis; sūnėnai Gediminas Bielskus, 
žmona Roma, Pijus Bielskus, žmona Danguolė ir šeima. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 19 d. nuo 4 
iki 8 v. v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W 
71 St. Laidotuvės penktadienį, rugpjūčio 20 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto Velionė Bronė bus atlydėta į Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių Velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sesuo, pusseserė, pusbrolis, 
dukterėčia, sūnėnai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600. 

Brangiai draugei Čikagoje 

A.tA . 
PETKUTEI PETRONĖLEI 

KATKUS 
tragiškai žuvus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui 
PRANUI, dukrai LORETAI MAIŠTINIENEI, žentui 
LAIMIUI, anūkėlei LAURUTEI, dukrai DAIVAI su 
šeima, gyvenančiai Palangoje, giminėms ir 
artimiesiems Lietuvoje. 
Giliai užjaučiame ir liūdime kartu. 

Buvę draugai: Adelė Bumblienė 

Jovita Tamašuitytė 

Povilas Leliuga 

Norūta Salomėja Mikalauskienė 

A.tA. 
JADVYGAI 

STRAVINSKIENEI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos dukrai LSS VS v. 
s. fil. RITAI PENČYLIENEI, šeimai ir visiems 
artimiesiems. 

Sesės iidinietės 

Cleveland, OH 

A.tA. 
Dr. JONEI MEŠKAUSKIENEI 

mirus, mylimos Žmonos, Mamytės netekus, jos vyrui 
prof dr. JUOZUI MEŠKAUSKUI, dukrai dr. 
MARIJAI, sūnui dr. JONUI, jų šeimoms ir 
artimiesiems gilaus skausmo valandose reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Aldona ir Gediminas Griniai 

Elena ir Viktoras Čeičiai 

Margarita ir Juozas Petrikai 

Aldona ir Vaclovas Valiai 

http://www.f!ysas
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

. .Bus t i k r a s d ž i a u g s m a s 
,,Draugo" pažmonyje šį sek
madienį, bet — tik kitam pasi
tarnaujant pat i r tas džiaugs
mas yra nemeluotas! Tokį jį 
apturės alvudiečiai Tamstoms 
pasi tarnaudami: patikrinant 
oda ir burna dėl vėžio, ausis 
del vaško ir ar tur imas krau
jospūdis nežudo inkstus, širdį 
ir smegenis. Tamstų laukia 
nuolankūs pasitarnautojai: 
Anele K i r v a i t y t ė , Vita Ba-
l e i šy tė , Emi l i j a J u o d k a i t ė , 
prof. J u o z a s Cipar i s , d r . 
P e t r a s R a s u t i s , J o n a s Ado
m a v i č i u s . MD". Mūsų nuo
latiniai skaitytojai, be abejo, iš 
šių eilučių jau pažino nuolati
nio .,Draugo'* bendradarbio, 
dr. Jono Adomavičiaus stilių, 
tad visi kviečiami nemokamai 
pasinaudoti sveikatos patikri
nimu ir pa tar imais , kuriuos 
maloniai suteiks patyrę medi
cinos darbuotojai ..Draugo" 
vasaros šventėje šį sekma
dienį, rugpjūčio 22 d. 

L i e t u v o s Vyč ių s t u d e n t ų 
g r u p ė ..Draugo" vasaros 
šventėje šį sekmadieni, rug
pjūčio 22 d., pradžiugins lan
kytojus įdomia programėle. 
Šokėjus paruošė mokyt. Ligija 
Tautkuvienė. 

Lion F r a m e ga le r i jos Le-
m o n t e s a v i n i n k a s Leonas 
N a r b u t i s ,.Draugo'' vasaros 
šventei padovanojo gražų pa
veikslų. Labai ačiū! 

„ D r a u g o " g e g u ž i n ė s lai
mėjimų krūvele auga... Mums 
dovanų atnešė: B r o n ė i r Vik
t o r a s M o t u š i s , L ionginą 
P l i u r a , K a z i m i e r a Ind re i -
k i e n ė . Ann M a r i e J u r a i t i s , 
E l e n a M a j a u s k i e n ė , J u o z a s 
G r a u ž i n i s , BALFas , Leoka
dija B r a z d i e n ė , N e m i r a 
Š u m s k i e n ė . 

P r i m e n a m e , kad sekmadie
nį, rugpjūčio 29 d.. 1 vai.p.p. 
Beverly Shores Lietuvių klu
bas rengia šaunią gegužinę Li
tuanikos parke tBeverly 
Shores). Skanūs pietūs, atgai
va, muzika, dainos ir daugiau 
linksmybių. Je i į gegužinę at
nešite laimėjimų loterijai, bū
sime labai dėkingi! Atvykite! 

K u n . M i c h a e l Kirk i las 
'gyv. St. Petersburg. FL) me
tinės šventės proga ..Draugui" 
paaukojo tūkstantį dolerių. 
Nuoširdus ačiū! 

„ S v e i k i n u ' D r a u g o ' leidė
j u s , r e d a k t o r e s , bendradar
bius ir skaitytojus, švenčiant 
dienraščio 90-metį! Linkiu 
sėkmingų būsimųjų dešimt
mečių'" — rašo Gražutė Šla-
petytė-Sirutienė iš Santa Mo-
nica. CA. linkėjimus paremda
ma 100 dol. dovana. Dėkojame 
už gražius linkėjimus ir para
ma ..Draugui". 

KAS MES. TIE LML NARIAI? 

N a u j i e n a ! Čikaga vėl turi 
savo teatrą, vardu „Žaltvyks
lė". Rūgs. 19 d., sekmadienį, 3 
val.p.p. Jaunimo centre vyks 
teatro premjera. Linksmą ko-
mediją-satyrą režisuoja aktore 
Audre Budrytė. Nepraleiskite 
progos atvykti ir pamatyti 
naujus mūsų aktorius ir įver
tinti jų pastangas išlaikyti lie
tuvišką kultūrą. Prašome bi
lietus įsigyti iš anksto „Sek
lyčioje". 

Mes n u o l a t kviečiame į 
..Draugo" vasaros šventę, kuri 
vyks jau šį sekmadienį, bet ta i 
tik pirmasis iš trijų pagrindi
nių dienraščio 90 metų jubilie
jaus renginių. Antrasis vyks 
maždaug už mėnesio — rug
sėjo 26 d., sekmadienį. Marti-
niąue pokylių salėje. Jau nėra 
per anksti užsisakyti stalus į 
šią sukaktuvinę puotą, tad 
džiaugiamės, kad vieni pir
mųjų tai padarė ir už viso sta
lo bilietus užsimokėjo: Mar i a 
R u d i e n ė BALFo vardu , T e 
o d o r a s Ruda i t i s , Viligailė 
L e n d r a i t i e n ė L i t h u a n i a n 
Mercy Lift organizacijos var
du, R o m a s P ū k š t y s T r a n s -
p a k siuntinių siuntimo agen
tūros vardu. Bus malonu juos 
ir jų svečius matyti pokylyje. 
Ar galime tikėtis ir J ū s ų daly
vavimo? 

P r e l . J u o z a s P r u n s k i s , 
Lemont, IL, yra nuolatinis 
įvairių labdaros organizacijų, 
spaudos, mokslo institucijų 
dosnus rėmėjas. Per kun. Vik
torą Rimšelį. MIC, Marijonų 
gimnazijos Marijampolėje per
statymui jis dar kartą paauko
jo nemažą pinigų sumą — 
2,500 dol. Jeigu kas norėtų 
taip pat paremti šios vertingos 
mokslo įstaigos remontą ir pa
greitinti jo užbaigimą, gali au
kas siųsti kun. V. Rimšeliui 
„Draugo" adresu. T. marijonai 
yra nuoširdžiai dėkingi gerb. 
prelatui Prunskiui. 

I šk i lmingos t r a n s a t l a n t i 
n ių l a k ū n ų Dar iaus i r 
G i r ė n o pamink lo a tnauj in i 
m o šventė je sekmadienį, 
rugsėjo 19 d., kalbės Lietuvos 
Kultūros viceministre Ina 
Marčiulionytė. Ministrė vado
vauja ir neseniai Lietuvoje su
darytai specialiai darbo gru
pei, kurios tikslas paruošti 
išvadas ir pasiųlymus dėl so
vietmečio stabų parko steigi
mo Grūte miške. 

T a u r a Unde r i enė Daina
voje vyksiančio Ateitininkų 
studijų savaitgalio metu, šeš
tadienį, rugsėjo 4 d., 8:30 v.v. 
praves pokalbį su dail. Rimu 
Čiurlioniu. Visi kviečiami da
lyvauti šioje įdomioje vaka
ronėje. Informacijai tel. 847-
940-0233. 

Savanorei- la lk innk^s o jų visuomet reikia daugiau' Marija Ruzgiene ir 
Irena Boreišienė PLC „Bingo" žaidimo metu vadovauja papildomoms lo
terijoms. ..Bingo" vyksta kiekvieno trečiadienio vakarą Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, o iš žaidimo gautos pajamos padeda Pasaulio lie-
«u\ių centrui išsilaikyti N'uotr Indrės Tgūnėlienės 

P e t r a s J o k u b a u s k a s yra 
ilgametis LML narys. Įsikūrus 
LML organizacijai, jis prie jos 
prisijungė po 3 savaičių. Petro 
profesija - dailininkas-dizai-
neris. Mūsų LML korespon
dencijos, lankstinukų ir kitų 
leidinių kampai yra papuošti 
jo darbu - Motinos su vaiku 
ant peties piešiniu. Šis pieši
nys yra patentuotas ir regist
ruotas. Su šiuo ženklu iš
siuntėme jau tūkstančius laiš-
kų. 

Prie Pasaulio lietuvių centro 
įvažiavimo net ir naktį veikia 
apšviesta įvažiavimo rodykle, 
kuri taip pat yra Petro darbas. 
Jis ir jo žmona yra Sign-ora-
ma įstaigos (Lansing, IL) savi
ninkai. Jeigu kas panorėtų į 
padanges iškilti, tai Petras 
turbūt tą žmogų galėtų „į 
dausas" iškelti savo atviros 
platformos sunkvežimio keltu
vu. 

Nors Petras yra rimtas, bet 
už auksinės spalvos jo akių 
slepiasi kitoks, mėgstantis ki
tus švelniai paerzinti žmogus. 
Ko j is neišsigalvos! Tik nesa
kykite jam, kada jūsų gimta
dienis, nes nežinia ko sulauk
site. Mes visada atspėjame jo 
kėslus ir ..kaltiname" jį, o jis 
apsimeta nekaltas ir nieko 
nežinantis. Neblogas jis ir pa
sakotojas, daugiausia tuos pa

sakojimus pats sugalvoja, o 
būdamas dailininkas, tai net 
juos ir „padailina". 

Petras - vienintelis, kuris 
turi didelę mašiną, taigi j is 
daug padeda, į sandėlį ren
kant medikamentus ir s iuntų 
reikmenis. Niekada neatsisa
ko net ir vėlai r.aktį padėti . 
Petras su žmona Virginija, ku
ri taip pat yra LML narė, au
gina dvi dukra- - Eriką ir 
Laurą. 

P r a n ė Š l u t i e n ė - viena iš 
Lithuanian Hotiine ir LML 
steigėjų bei šių :rumpų pasa
kojimų autorė. Esu diplomuo
ta registruota s.augytoja (R. 
N.J. Šiuo meru rūpinasi 
Perinatąline programa, o taip 
pat ir AIDS prevencijos švieti
mo darbu. Vasara kartu su dr. 
Kathleen Norr išleidome 
AIDS prevencijos metodinį lei
dinėlį lietuvių kalba, kurį fi
nansavo LML ir John Neveen 
fondas. Mums besilankant 
Lietuvoje, UIC CN prodekanė 
šį leidinį išsiuntė į Pasaulio 
sveikatos organizaciją, kuri 
savo ruožtu jį perdavė Inter
national Red Cross organizaci
jai. Grįžusi iš Lietuvos, radau 
elektroniniu paštu atsiųstą 
prašymą leidinėlį pateikti 
anglų kalba, o jie jį išverstų į 
rusų, ukrainiečių, moldavų ir 

baltarusių kalbas. 
Mano sūnus yra dailininkas 

ir turi savo Suburban Granite 
Works, Inc. bendrovę, kuri 
urmo kaina parduoda granitą 
ir kitus akmenis paminklams. 
Jis su žmona Kari augina An
drių ir Juliją. 

Algis Jurkūnas - ilgametis 
LML narys, rodos, pats svei
kiausias iš visų. J i s labai rūpi
nasi savo sveikata, daug 
mankštinasi. Algis labai daug 
padeda, išsiuntinėdamas mū
sų žiniaraščius. J is su žmona 
Laima ant vokų užlipdo adre
sus ir suskirsto maišus, pa
ruoštus vežti į paštą. Niekada 
neatsisako padėti kraut i dėžių 
siuntoms į Lietuvą. 

Algis yra kolekcionierius ir 
turi nemažą kolekciją viso
kiausių lietuviškų įvairovių 
savo namuose. Jis yra dar vie
nas Neo-lituanas mūsų orga
nizacijoje bei ypatingas Žalgi
rio krepšinio komandos sirga
lius. 

Kartais Algis Ju rkūnas taip 
pat mėgsta žmones švelniai 
paerzinti, neatsilikdamas nuo 
Petro Jokubausko. 

Mes visi t r y s kviečiame jus 
atvykti į mūsų ruošiamą me
tinį pokylį. Su mumis galėsite 
susipažinti rugsėjo 25 d. 
„Yvette Wintergarden" patal
pose. 

P r a n ė Š lu t ienė 

Kas kurį prajuokino? Petras Jokubauskas. Prane Šlutienė ir Algis Jurkūnas šventė LML 10-metj. 

Iš tarti 

S K E L B I M A I 
• P e t r o J o k u b k o s ką tik 

Lietuvoje išleistą knygą „Gul
biniškiu idilės" galima gauti 
pas autorių. Tel . 773-776-7989. 

*M1 

• N a m a m s pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l Federa l S a v i n g s , 
2212 West Cermak R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

ir iš toli 

RYGOS LIETUVIUKAI 
— I NAUJUS NAMUS 

Naujus mokslo metus Rygos 
pagrindinės lietuviškos mo
kyklos moksleiviai ir. mokyto
jai pradės naujose patalpose. 
Rygos valdžios sprendimu šiai 
mokyklai perduotas buvusio 
bendrovės „Latvijos geležinke
liai" vaikų darželio pastatas 
miesto centre. 

Iki šiol lietuviška mokykla 
buvo įsikūrusi viename Rygos 
85-osios vidurinės mokyklos 
korpusų. Devyniose lietuviš
kose klasėse mokosi apie 120 
vaikų. Jie mokomi visų daly
kų, kurių reikalauja Latvijos 
vidurinės mokyklos programa, 
bet papildomai yra skirta lai
ko lietuvių kalbos pamokoms. 
Veikia dramos, šokių, rank
darbių būreliai. 

Pernai gegužės viduryje lie
tuviškoje mokykloje Latvijos 
sostinėje apsilankė preziden
tas Valdas Adamkus. Jis pa
bendravo su mokiniais, pado
vanojo mokyklai muzikinį 
centrą. Dabar Latvijos lietu
vių bendruomenė kartu su 
Lietuvos valdžios- institucijo
mis kuria lietuviškos gimnazi
jos pavyzdį. Tikimasi, kad ji 
pradės veikti po dvejų-trejų 
metų. i Elta i 

FILMAS APIE 
BRAZILIJOS LIETUVIUS 

Brazilijos lietuvius aplankęs 
kino menininkas Julijus Zizas 
(Zizauskas; rinko medžiagą 
apie lietuvių imigracija. 

Svečias ypač domėjosi drau
gijos ALFA veiklos istorija. Ši 
draugija pardavinėjo žemes 

sklypus Nova Lituania koloni
joje. Juli jus Zizas, kaip rašo 
San Paule leidžiamas lietuvių 
laikraštis „Mūsų Lietuva", ke
tina sukurt i filmą apie lietu
vių imigraciją į šią šalį. Būsi
mas filmas į trauktas į Brazili
jos atradimo 500 metų minėji
mo programą. Kartu su Juliju
mi Zizu San Paule lankėsi ir 
filmų direktorius Fabianas 
Canosa. (Elta) 

FLORIDOS LIETUVIU 
TTNKLALAPIS 

Ar jau aplankėte „Interne
te" puslapį „Floridos lietuviai" 
- Florida Lithuanians? Įsidė
mėkite jo adresą: 

http-y/www.angelfire.com/ 
fl2/lithuanians 

Tinklalapį veda Mečys Šil-
kaitis. Jo elektroninio pašto 
adresas: Mecys@aol.com 

l šį tinklalapį bandoma 
įjungti visas lietuvių gyven
vietes Floridoje. 

„SANDORA" 

Tai — naujas Lietuvoje lei
džiamas mėnra:-tis, kurio pir
mas numerir pasirodė 1998 m. 
sausio mėn. Anksčiau jis vadi
nosi „Katalikų pasaulis". Vyr. 
redaktorė Elvyra Kučinskaitė 
rašo: „Mėnraštis Sandora' nuo 
pat savo gyvavimo pradžios 
bando minti siaurą taką per 
pasaulio ūžesį — grįsti vieš
kelį nuo mūsų iki Jėzaus šir
dies". 

Tai — žurnalas apie Dievą, 
kuris nesigėdi nusidėjėlio, 
apie Dievą suradusius ir te-
beieškančius. Kiekvienas nu
meris nagrinėja kokią nors ak
tualią temą, pvz., „Ar Dievas 

yra gyvas šiandien?", „Ar rei
kia žinoti negražią istorinę 
tiesą?" „Išpažintis — būtinybė 
ar formalumas?", „Ar mūsų 
Bažnyčiai reikia naujovių?", 
„Kam kunigui pinigas?", „Ar 
politika gali būti morali?", „Ar 
mirusieji mus girdi?", „Alko
holizmas — liga ar nuodė
mė?", „Šiuolaikiniai stabai" ir 
daug kitų aktualių temų. 

Ypač meniškas ir gražus yra 
žurnalo apipavidalinimas. 
Žurnalo bendradarbiai: kun. 
A. Saulaitis, SJ, ses. Benedik
ta Rollin, RA, dr. Gintautas 
Vaitoška, Liudas Jovaiša, Jo
nas Vilimas, Valdas Mackela, 
Rūta Tumėnaitė ir Arūnas' 
Peškaitis ir kt. 

JAV ir Kanadoje žurnalą 
galima užsisakyti per „Sando
ros" atstovą Vincą Kolyčių (86 
Glenholme Ave., Toronto ON 
M6H 3B1, Canada). Prenu
meratos kaina — metams 50 
JAV dol., Kanadoje — 75 dol. 
Žurnalas yra siunčiamas oro 
paštu. Kadangi straipsniai ne
sensta, tai patartina tiems as
menims užsisakyti vieną lei
dinį, ką Toronte daug kas 
padarė. Sutaupysite pinigų. 

Vincas Kolyčius 

,,Draugo" administratorius Valentinas Krumplis „Draugo" _;c L,'>:/I'- : jau 
pripirko (vairiausių spalvų ir kreidelių, kad vaikučiai. apsiiu.-ik,' mušu 
šventėje, galėtų taip piešti, kaip piešė Meno mokyklėles mažieji dailinin
kai. Mūsų svečių laukia dar viena gera naujiena! Sekmadienines gegu
žinės programoje išvysime mažuosius Meno mokyklėlės šokėjus. 

TAI BENT GEGUŽINE! 
Jau ankstyvą Žolinės rytą 

Pasaulio lietuvių centro sode
lyje triūsė JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos valdybos 
nariai. Visi stalai buvo švariai 
nuplauti, visos kėdės nuvaly
tos ir prie stalų sustatytos, kai 
kurie stalai, gražiai uždengti 
gelsvomis staltiesėmis, vilio
jančiai paruošta loterija ir ba
ras su šaltais gėrimais laukė 
svečių. Kiek vėliau rinkosi ir 
padėjėjai, kurie maistą dalino 
ir loterijos bilietus platino. 
Svečių, kurių prigužėjo tuojau 
po pamaldų, buvo daugiau 
negu 400. 

„Maistą tai turiu, bet kur 
reikės atsisėsti", — rūpinosi 
svečias, nešinas pilnomis 
lėkštėmis. Birutės ir Juozo 
Kapačinskų gamintas maistas 
iš „Racine Bakery" buvo tik
rai labai skanus, ypač lauke 
medžių pavėsyje valgant. 

Nuo pirmos valandos pasi
girdo ir Algimanto Barniškio 
muzika, pritariant linksmoms 
dr. Vilijos Kerelytės dainoms. 
Žmonės klausėsi solistės dai
nų; jos ir Algimanto duetų ir 
džiaugėsi gražiu koncertu. 
Jau nuo trijų vai. valsų ir tan
go melodijos įsiūbavo gausias 
šokėjų poras, kurios romantiš
kai sukosi ant žolės ir ant ce

mentinio tako. Vėliau visi dai
navo ir ėjo ratelius. 

JAV LB apygardos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie atnešė laimėjimų, už 
nuoširdžią talką dėkoja Cice
ro, „Kranto", Lemonto ir 
Brighton Parko apylinkėms, o 
ypač gausiems svečiams, ku
rių tarpe matėme Lietuvos 
Respublikos garbės konsulą 
Vaclovą Kleizą, JAV LB Kraš
to valdybos pirm. Reginą Na-
rušienę, JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkę Bi
rute Jasai t ienę, visiems gerai 
pažįstamą Mildą Lenkauskie
nę iš Clevelando, Liną Maska-
liuną iš Detroito, Petrą Bučą. 
Lietuvių Taut ininkų pirmi
ninką, ir Illinois valstijos gu
bernatoriaus asis tentę etni
niams reikalams Patricia Mi-
chalski, o taip pa t ir Lietuvių 
fondo tarybos nar ius Alę ir 
Antaną Razmas, Eleną ir Sta
sį Barus. Svečių buvo net iš 
Floridos. 

Visiems svečiams — smar
kiai veikloje besireiškiantiems 
ir ne taip smarkiai , JAV LB 
Vidurio vakarų valdyba nuo
širdžiai dėkoja už atsilanky
mą, puikią nuotaiką ir Lietu
vių Bendruomenes palaikymą. 

Birutė A. V i n d a š i e n ė 

J. R. Kupry* (kair*j«) ir „Draugo* administratorius V. Krumplis stojo iš-
tikimon sargybon, kad iki „Draugo* gegužines pradžios žūtbūt išsaugotų 
paslaptį. Nors žinoma, kad už baltos paklodės slepiasi Šv. Jurgio parapi
jos šv. Jurgio statula, kurią restauravo menininkas Juozas Zailskas. ta
čiau statulos dar niekas nematė. Ją atidengsime šį sekmadienį lygiai 12 
vai . tad nevėluokite! Nuotr Bernard Kordell 

http://www.angelfire.com/
mailto:Mecys@aol.com

