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Baltijos valstybės — 
Rytų Europos langas į pasaulį 
Vilnius, liepos 7 d. (BNS) S. Talbott. 

— Jeigu Lietuvos kaimynystė 
su Karaliaučiaus sritimi yra Ryga, liepos 8 d. (BNS) — 
problema, tai yra ir Jungtinių JAV Valstybės sekretorės pa-
Valstijų problema, pokalbyje vaduotojas Strobe Talbott 
su Seimo pirmininku Vytautu trečiadienį Rygoje rekomenda-
Landsbergiu antradienį pa- Vo Rusijai Baltijos valstybes 
reiškė JAV Valstybės sekreto- laikyti ne savo interesų zona, 
rės pavaduotojas Strobe Tai- 0 „vartais į Europą". J š to 
b°tt. laimėtų visi", sakė jis. 

Jis pabrėžė, jog JAV laikosi „Jeigu Rusija žiūrėtų į Balti-
principinės ir nuolatinės nuos- j o s valstybes, ne kaip į kelią, 
tatos — neatsiriboti nuo Euro- kuriuo į ją gali patekti puo-
pos problemų. lančios armijos, arba kaip į 

S. Talbott sakė, kad, ne- 'buferinę zoną' prieš įsivaiz-
paisant įvairių gandų, jog apie duojamus priešus, bet kaip, į 
naujas NATO nares bus kai- vartus į išorę, į naująją Eu-
bama tik tuomet, kai į NATO r 0 p ą , kurioje ji siekia vaidinti 
.įsijungs Čekija, Lenkija ir vįs didesnį vaidmenį, iš to 
Vengrija, „nėra- nuspręsta, laimėtų visi — jūsų valstybės, 
nei kada, nei apie kurias vals- m a n o valstybė, pati Rusija ir 
tybes bus kalbama". Euroatlantinė bendrija drauge 

JAV Valstybės sekretorės s u JAV, sakė S. Talbott, 
pavaduotojas atsisakė išskirti pradėdamas JAV ir Baltijos 
Lietuvą iš kitų Baltijos valsty- valstybių Bendradarbiavimo 
bių NATO narystės perspekty- komisijos posėdį, 
voje. „Aš atmesčiau bet kokią Į santykius su Rusija at-
formuluotę, kuria viena Balti- kreipė dėmesį ir • Latvijos 
jos valstybė priešpastatoma užsienio reikalų ministras 
kitoms dviems", sakė S. Tai- Valdis Birkavs, kuris nurodė, 
bott po susitikimo su Lietuvos kad posėdis vyksta gana rim-
prezidentu Valdu Adamkumi. t u laikotarpiu, kai Latvijos 

Jis taip atsake į klausimą, ekonomikai daro įtakos Mask-
ar geri Lietuvos santykiai su Vos atakos. 
Rusija nesuteiks Lietuvai pir- v. Birkavs sakė, kad Mask-
menybės prieš Latviją ir Es- Vos ekonominio spaudimo 
tiją siekiant NATO narystės. priemonės Latvijai daromos 

Tačiau S. Talbott pripaži- n e todėl, kad pažeidžiamos su-
no, kad pagal išlaidas gyny- tartys ar įstatymai, o todėl, 
bai, jos planavimą ir suderi- kad įmonės — latviškos, 
namumą su NATO pajėgomis, Rusijos spaudimas Latvijai 
Lietuva pažengė toliau už sa- atsiliepė ir laisvajai regiono 
vo Baltijos kaimynes. Jis gerai rinkai, ir Latvijoje gyvenan-
įvertino Lietuvoą taikdarių įn- tiems etniniams rusams. Susi-
dėlį tarptautinėje misijoje daro įspūdis, kad Rusija tebe-
Bosnijoje ir pastangas siekti silaiko „seno mąstymo" ir ten 
sąjungos reikalavimų. veikia „komandinės ekonomi-

Pasak jo, Jungtinės Valsti- kos" metodai, sakė ministras, 
jos Jaučiasi labai laimingos. Pasak V. Birkavs, komisijos 
turėdamos tokią draugę, kaip posėdis rodo du aiškius dalyk-
Lietuva". us — kad Baltijos valstybes 

„Mes ne tik linkime visa ko remia regiono bendradarbia-
geriausia jūsų valstybei, bet ir vimą su JAV, ir tai, kad Jung-
viskuo padėsime, kad jūs pa- tinės Valstijos laiko Baltiją 
siektumėte savo tikslą", sakė savo siekių zona. 

Saugumiečių veiklą ribojantis 
įstatymas susilaukia kritikos 

Vilnių*, liepos 8 d. (BNS) rekomenduojantį netaikyti 
- Lietuvos gyventojų genoci- ^ ™ numatytų apnbo-
do ir rezistencijos tyrimo cen- Jiml^ t i e m s buvusiems kadn-
tro direktorė Dalia Kuodytė niams saugumo darbuotojams, 
abejoja praktinėmis savo va- k u n e ^T 3 m e
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saugumo komiteto (NKVD, buvusiais KGB darbuotojais 
NKGB, MGB, KGB) vertinimo bei agentais, 
ir šios organizacijos kadrinių Sprendimą -šiuo klausimu 
darbuotojų dabartinės veik- * u r e s P n i m t i f • • • • « • s u " 
i » daroma tnjų asmenų komisi-

Šią abejonę direktorė pa- j a : r , , , . . . 
reiškė trečiadienį susitikusi V" Adamkus -abejoja ista-
su prezidentu Valdu Adamkų- V™ nuostata, jog prezidento 
mi, kuris intensyviai konsul- s u d a i Tta komisija turėtų 
tuojasi su politikais bei kitais g * * ; į u n e m s * į " ? 8 1 ? 
pareigūnais, ar pasirašyti šį £ G B d a r b u o t o £ ****** " ' 
Seimo pirmininko Vytauto boj.mų dirbt,. Prezidentas yra 
Landsbergio pasiūlytą įsta- JS.tikmęs, jog pagal Konstitu-
tymą, ar grąžinti Seimui jį pa- c'Jf- teisingumą Lietuvoje gali 
kartotinai svarstyti. vykdyti tik teismas. 

Prezidento spaudos tarnyba Valstybes vadovas svarsto 
pranešė, jog D. Kuodytė susiti- fbniybę grąžinti ,statymą 
kime su prezidentu apgailės- ^ m pakartotinai svarstyti, 
tavo, kad priimant įstatymą Jač.au. pasak prezidento pa-
nebuvo su ja konsultuotasi. t a r ^ ' s u į u t o k , a m J***" 

įstatymas numato, kad bu- m u i P ^ n g t . geras pataisas, 
vusieji kadriniai KGB darbuo- k u n o s g a l i n g o s jstatymą 
tojai 10 metų negalės dirbti ^ ' " a n t Seimui. 
valstybės pareigūnais ir tar- v . . . . . . . " . . \ * . , . Konservatoriai priešinsis nautojais tam tikrose istai- . . . , r . . _ . J prezidento draudimui gose. r 

Lietuvos gyventojų genocido Didžiausia Seimo konserva-
ir rezistencijos tyrimo centras tonų frakcija ketina nesutikti 
ir Valstybės saugumo departa- su prezidento Valdo Adam-
mentas (VSD) galės priimti kaus veto įstatymui dėl buvu-
bendrą motyvuotą teikimą, siu KGB darbuotojų teisės 

Liepos 7 dieną dabartinis ir buvęs Lietuvos prezidentai — Valdas Adamkus ir Algirdas Brazauskas — įteikė 
aukStus valstybės apdovanojimus: Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordiną pasaulin*; šlove 
pelniusiam smuikininkui ir dirigentui lordui Yehudi Menuhin ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III 
laipsnio ordiną pianistei Mūzai Rubackytei. Šiems meniiuiKams apdovanojimai buvo paskirti dar pernai buvu
sio prezidento A. Brazausko dekretu, tačiau įteikimo ceremonija dėl įvairių priežasčių buvo net du kartus ati
dėta. 

Nuatr.: Po apdovanojimų ceremonijos gerai nusiteikę įsiamžino (iš kairės) buvęs prezidentas Algirdas Bra
zauskas, pianiste Mūza Rubackytė, dirigentas lordas Yehudi Menuhin ir prezidentas Valdas Adamkus. i Eltai 

Seimo pirmininkas ragina 
skatinti pilietiškumą 

Vilnius, liepos 7 d. (Elta) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis ragina ne
neigti pilietiškumo ir pilie
tinės savivokos. 

Antradienio spaudos konfe
rencijoje, pateikdamas savo 
apmąstymus Valstybės dienos 
proga, jis ragino skatinti ją, 
kad „visur mažėtų to tylaus 
pritarimo suktybėms, netei
sybėms, apgavystėms — ne 
tik ūkiniame gyvenime, ne tik 
bankininkystėje, — visur, kur 
galima kyšininkauti". 

„Kai pilietiškumo savivoka 
plėsis, kai pilietiškumas 
apims vis didesnę visuomenės 
dalį, siaurės nesąžiningumo, 
apgavysčių, vogimo sfera, nes 
joje liks vien tikri nusi
kaltėliai", sakė V. Landsber
gis. 

Pasak jo, apskritai svarbu 
neteisybę vadinti tikruoju var
du. „Dar svarbiau, kai netei
sybė atitaisoma. Norėtųsi Lie
tuvoje turėti tokių pavyz-

dirbti apribojimo, trečiadienį 
pareiškė Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas, frakci
jos narys Andrius Kubilius, 
praneša Elta. 

„Mes neišgirdome pasiūly
mų, kuriais remiantis, įstaty
mo nuostatos turėtų būti kei
čiamos. Manau, kad yra susi
dariusi pakankama dauguma 
Seime, kuri mums leįs įveikti 
prezidento veto, jeigu dekre
tas dėl to iš tikrųjų bus pasi
rašytas", sakė A. Kubilius po 
beveik dvi valandas trukusio 
susitikimo. 

Prezidento patarėjas socia
liniais politikos klausimais 
Darius Kuolys žurnalistams 
tvirtino, kad valstybės vado
vas „negali pasirašyti tokios 
įstatymo redakcijos, kokia yra 
priimta". 

Kelia abejonių ir įstatyme 
numatyta prezidento funkcija 
sudaryti trijų asmenų komisi
ją, turinčią teisę svarstyti, ku
riems saugumo tarnautojams 
gali būti netaikomi įstatymo 
numatyti apribojimai dirbti. 

džių", pažymėjo V. Landsber
gis. 

Jis pabrėžė kiekvieno pi
liečio, ypač žiniasklaidos, at
sakomybę už pateiktą infor
maciją. Kaip vieną pavyzdžių 
jis nurodė straipsnius apie 
tariamą visuotinį totalinį visų 
Lietuvos žmonių sekimą. Tai, 

pasak Seimo pirmininko, 
„didelis burbulas, kuris paliko 
negerą kvapą". „Daug kas 
mėgavosi šia tema, darė iš to 
politiką. O kas toliau?", klausė 
V. Landsbergis. 

Pasak jo, labai pažymėtinas 
yra CNN televizijos pavyzdys 
— viešas prisipažinimas ir at
siprašymas padarius klaidą, 
klaidingo reportažo atšau
kimas. 

Pavasario sesija — Seimo 
valdančiųjų krizės metas 

Vilnius, liepos 8 d. (BNS) 
— „Opozicijos požiūriu, tai 
buvo valdžios krizės pusmetis, 
valdžios stiprių išmėginimų ir 
skandalų metas", sakė apie 
pasibaigusią Seimo pavasario 
sesiją LDDP vadovas Česlovas 
Juršėnas spaudos konferenci
joje trečiadienį. 

Č. Juršėnas kaltino val
dančiąją koaliciją, kad dėl par
tinių santykių aiškinimosi nu
kentėjo įstatymų leidyba, ne
pakankamai buvo kontroliuo
jama vyriausybė. 
. Įstatymų leidybą jis pavadi
no chaotiška, teigdamas, kad 
keturis kartus daugiau buvo 
priimta įstatymų pataisų, o ne 
pačių įstatymų. „Lopas ant 

atstovas ir teigė, kad „Seimas 
muša rekordus", kaitalioda
mas kodeksus. 

Pasak Č. Juršėno, Adminis
tracinės teisės pažeidimų ko
deksas per pusantrų metų 
buvo pakeistas 30 kartų, o 
Baudžiamasis kodeksas patai
sytas 19 kartų. 

„Kaip teismai gali normaliai 
dirbti, kai kas mėnesį priima
ma po kelias kodeksų patai
sas. Kada jas 'suvirškinti' įsi
savinti ir kada atitinkamai 
pagal jas dirbti?", piktinosi jis. 

Č. Juršėnas pasidžiaugė, 
kad šis Seimo darbo pusmetis 
pasižymėjo geresniu opozici
nių partijų ir frakcijų bendra
darbiavimu. lopo ir dar lopas", sakė LDDP 

Siūloma griežtai bausti 
prekiautojus žmonėmis 

Vilnius, liepos 8 d. (Elta) džiamoji atsakomybė už vaikų 
— Lietuvos socialdemokračių 
moterų sąjungos pirmininkės 
pavaduotojos Reginos Lopie-
nės nuomone, prekyba žmonė
mis Baudžiamajame kodekse 
turi būti apibrėžta kaip nusi
kaltimas. 

Tai ji sakė trečiadienį spau
dos konferencijoje Seime, ko
mentuodama Budapešte birže
lio mėnesį vykusią konferen
ciją, skirtą prostitucijos ir pre
kybos moterimis problemai 
aptarti. Joje dalyvavo 100 de
legatų iš 37 valstybių. 

Nusikalstamumo prevenci
jos Lietuvoje centro konsul
tantė Saulė Vidrinskaitė ap
gailestavo, kad aktuali žmo
nių prekybos problema Lietu
voje yra teisiškai neišspręsta. 

Žmonės negalės kreiptis į teis- Jos teigimu, pagal dabar ga
mą, nes viską spręs V. Adam- liejančius taisės aktus, negali-
kaus sudaryta komisija. ma patraukti baudžiamojon 

Pasak prezidentūros atsto- atsakomybėn asmenų, organi-
vų, susitikime su konservato- zuojančių prekyba žmonėmis 
riais jie neišgirdo argumentų, seksualiniam ar komerciniam 
kuriais būtų paneigtos prezi- išnaudojimui. Teises aktuose 
dento abejonės. numatyta, pasak jos, tik bau-

grobimą, nepilnamečių įtrau
kimą į prostituciją. 

Dingusių žmonių šeimų pa
ramos centro narė Ona Gus
tienė apgailestavo, kad Lietu
voje nėra veikiančio liudinin
kų apsaugos mechanizmo. 
„Esant tokiai padėčiai, liudy
tojai, buvusios parduotos mo
terys, neliudys teisme", sakė 
ji-

Seimo socialdemokratų 
frakcijos seniūno pavaduoto
jas Juozas Olekas, remdama
sis Užsienio reikalų ministeri
jos duomenimis, sakė, kad 
1997 m. iš užsienio valstybių j 
Lietuvą deportuotas 321 as
muo, tarp jų — 287 (beveik 90 
proc.) jaunos moterys arba 
merginos. Pagrindinės valsty
bės, kurios deportuoja, yra Vo
kietija, Olandija ir Izraelis. Jo 
nuomone, reikia dėti gerokai 
daugiau pastangų, kad .juo
dojo" verslo rūšis — prekyba 
moterimis — Lietuvoje nekles-
tėtų. 

Baltarusija pasiūlė derybas dėl 
ambasadorių rezidencijų Minske 
Minskas-Vilniaus, liepos 8 liepė išsikraustyti užsienio 

d. (BNS) — Baltarusijos vai- ambasadoriams iš rezidencijų 
džia Lietuvai pasiūlė pradėti komplekso JDrozdy" ir sudarė 
derėtis dėl ambasadoriaus re- nepakenčiamas sąlygas jose 
zidencijos. gyventi. 

„Tikimės, kad šis baltarusių Lietuvos URM, po kelių die-
pasiūlymas taps konkrečių de- nų išsikvietusi Baltarusijos 
rybų pradžia", BNS sake Lie- ambasadorių Vilniuje Jevgenij 
tuvos URM pareigūnas. Jis Voitovič, nurodė dvejopą pro-
neatskleidė Baltarusijos pa- blemos sprendimo būdą: suda-
siūlymo esmės. ryti sąlygas ambasadoriui V. 

Lietuvai priimtini derybų Baubliui sugrįžti į rezidenciją 
rezultatai sudarytų sąlygas komplekse „Drozdy" arba de-
grįžti į Minską Lietuvos am- rėtis del tinkamų alternatyvių 
basadoriui Viktorui Baubliui. patalpų rezidencijai. 

Lietuvos ambasados pirma- iki šiol užsienio ambasado-
sis sekretorius Dainius Trin- r į a m s siūlytos naujos patalpos 
kūnas, vadovaujantis ambasa- rezidencijoms buvo įvertintos 
dai išvykus ambasadoriui, kaip visiškai tam netinkan-
trečiadienį lankėsi Baltarusi- cios. 
jos URM, kad išsiaiškintų 
Minsko pasiūlymo derėtis -Nau->° Pasiūlymo išvakarėse 

Baltarusija pateikė ultimatu-
Panašius pasiūlymus gavo ir m ,a ambasadoms per parą 

kitos užsienio valstybes, at- k r a u s t y t i užantspauduotas 
šaukusios savo ambasadorius rezidencijas, priešingu atveju 
iš Minsko. grasindama pati tai padaryti. 

V. Baublys išvyko iš Minsko Trečiadienį ultimatumo lai-
birželio 19 dieną netermi- kas buvo atšauktas, tačiau 
nuotų atostogų, kai Baltarusi- reikalavimas išsikraustyti ne-
jos administracija neteisėtai panaikintas. 

Lietuvos lėktuvai „užkariauja" 
tarptautinę erdvę 

Vilnius-Montrealis, liepos oro uostuose didėja keleivių 
8 d. (Elta) — „Lietuvos civilinė pervežimo srautai. Šiemet per 
aviacija turi realių galimybių pirmąjį pusmetį Lietuvos avi-
užimti tinkamą vietą Europos atoriai keleivių pervežė 20 
Sąjungos ir kitų pasaulio vai- proc. daugiau negu pernai per 
stybių oro tarnsporto rinkoje", tą patį laikotarpį. Iš Lietuvos 
teigė trečiadienį Susisiekimo oro uostų valstybinės ben-
ministerijoje Tarptautinės ei- drovės „Lietuvos avialinijos" 
vilinės aviacijos organizacijos lėktuvai skrenda 20 reguliarių 
(ICAO) tarybos prezidentas maršrutų: kaip į Londoną, Ro-
Asad Kotaite. mą, Kopenhagą, Berlyną. 

Lietuva šios tarptautinės or- ^Lietuvos avialinijos" sten-
ganizacijos nare tapo 1992 giasi sukomplektuoti modernų 
metų pradžioje. vakarietiškų lėktuvų parką. 

Kartu su šios apie 200 pa- Gavus paskolą iš JAV ekspor-
saulio valstybių vienijančios to importo banko, buvo įsigyti 
organizacijos vadovu Lietu- du „Boeing 737-300" modelio 
voje lankėsi ir ICAO Europos lėktuvai. Dar vienas „Bo-
biuro viršininkas Klaudijus eing'as" nuomojamas iš Airijos 
Eig'as. oro bendrovės GPA. Be to, nuo 

A. Kotaite pokalbyje pa- praėjusių metų gruodžio mė-
brėžė, kad plėtojant civilinę n e s i o nuomojami Vakarų rin-
aviaciją, pirmiausia būtina pa- koje gerai vertinami du švedų 
sirūpinti skrydžių sauga ir jSaaB-304 B" lėktuvai, 
geru keleivių aptarnavimu. Be Tarptautiniame Vilniaus oro 
šito tikėtis labiau išplėsti u o s t e veikia su Prancūzijos 
skrydžių geografiją perspėk- parama sumontuota skrydžių 
tyvų nėra. Kita vertus, Lietu- saugumo navigacinė sistema, 
vai atgavus nepriklausomybę. Lietuvos transporto vadovai 
būtina kuo greiCiau suderinti padėkojo Tarptautinės civi-
teisinfus dokumentus, kurie linės aviacijos organizacijos 
atitiktų ICAO reikalavimus. (ICAO) prezidentui, kad jo 

Susiekimo viceministras Al- pastangų dėka pagaliau buvo 
girdas Šakalys ICAO prezi- patvirtintas pakoreguotas Eu-
dentą A. Kotaite informavo, ropos oro navigacijos planas, 
kad pastaruoju metu gana in- kuriame nurodytos naujai 
tensyviai keturiuose Lietuvos nustatytos skrydžių informaci-

* Ministrų kabinetas pri
tarė Invalidų integracijos įs
tatymo pataisoms, kurias pri
ėmus, būtų atsisakyta invali-

jos regionų (FIR) ribos virš 
Baltijos jūros. 

ICAO prezidentas A. Kotaite 
ir Klaudijus Eiglas apžiūrėjo 
rekonstruotą tarptautinį Vil-dumo grupių. Pasak socialines . , , . . . . niaus oro uostą, apsaugos ir darbo ministres 

Irenos Degutienės, projekte 
siūloma, kad žmonės būtų 
skirstomi tiktai į įgalius ir ne- ...mdum.-.s <>.,-. JAV Latviu,.., 
įgalius. Jstatymo pakeitimo E s t l J O S j r L i e t u v o s bendradar-
projekte pateikta nauja savo- b i a v i m o ž e m e s u k i o s r i t v j e 

* Rygoje trečiadieni pasi
rašy tas suprat imo memo-

ka — „žmonės, turintys visiš- programu. Dar sausį pasi-
ką negalią". Jiems siūloma r a S v t o j e Amerikos ir Baltijos 
mokėti pusantros pagrindines v a i s t v o i u chartijoje buvo nu-
pensijos dydžio išmoką ir slau- matyta sudaryti Bendradar-
gos priedą iš valstybės biudže- biavimo komisiją, kuri rengs 
to. Jis būtų duodamas ne tik susjtikimus, kur apibendrina-
tam žmogui, kuris turi nega- m i dvišalio bendradarbiavimo 
lią, bet ir jį slaugančiajam. I ekonominėje, karinėje ir ki-
grupės invalidai gautų pusan- t o s e s r i t v s e rezultatai. 
tros, o II grupės — vienos pa- BNS 

grindinės pensijos dydžio iš
mokas. Žmogui, slaugančiam I 
grupės invalidą, žadama mo- Liepos 9 d.: Veronika, 
keti šalpos pensiją ir slaugos Marcelina. Ryte. Ante, Vida. 
priedą. Tokias pačias išmokas Liepos 10 d.: Rufina. Se-
gautų ir slaugomasis. Eita kunda. Amalija. Prudencija. 

KALENDORIUS 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. liepos 9 d. 

LIETUVIŲ TELKINIAI= 

LOS ANGELES, CA 

JUOZO DAUMANTO 
ŠAULIU KUOPOS VEIKLA 

Juozo Daumanto šaulių kuo
pos metinis susirinkimas š.m. 
gegužės 31 d. vyko vilos 
„Trakai" svetainėje. Susirin
kimą įvado žodžiu pradėjo 
kuopos vadas Kazys Karuža, 
pakviesdamas pirmininkauti 
Karolį Milkovaitį, sekretoriais 
Stasį Sulą, ir dim. vyr. Įeit. 
Ireną Aleknavičienę. Tylos 
minute pagerbti mirusieji šau
liai: Antanas Pavasaris, Juo
zas Ruokis, Liudas Reivydas. 
LSS centro valdybos aplink
raščius perskaitė Vytautas Vi
dugiris, LSS vado kpt. Leonar
do Bakaičio raštą — Karolis 
Milkovaitis. Apie iždo stovį 
pranešė Mindaugas Banionis, 
revizijos komisijos vardu kal
bėjo Antans Pinkus. 

Metinę veiklos apžvalgą pa
teikė K Karuža. Šauliai su 
vėliavomis ir uniformuota pa
lyda dalyvavo, šalia kitų orga
nizacijų (ramovėnų, skautų, 
ateitininkų), Nepriklausomy
bės Vasario 16 šventėje, rug
sėjo 8 Tautos šventės minė
jime Aikštėje pakeliant vėlia
vas, bažnyčioje, parapijos. sa
lėje, taip pat Lietuvos kariuo
menės 79 metų sukakties 
minėjime lapkričio 23 d. Kuo
pa rugsėjo 18 d. parapijos 
salėje surengė gegužinę po 
stogu. Gruodžio 15 d. surengė 
kūčias, kurių programoje da
lyvavo K Karuža, konsulas V. 
Čekanauskas, rašytoja Alė Rū
ta ir poetas laureatas B. 
Brazdžionis, taip pat parapi
jos choras, vadovaujamas mu
ziko V. Ralio. Apsilankė arti 
300 svečių. Šaulių kuopai 
priklauso 55 nariai: 30 vyrų ir 
25 moterys; uniformuoti 7 vy
rai ir 7 moterys. Surinkta 
aukų 1,235 dol. 1941-jų m. 
birželio sukilėliams prieš rau
donarmiečius paremti, pinigus 
paskirstant pensininkams ir 
invalidams. Iš surinktų aukų 
už 1,105 dol. nupirkta vaistų 
ir vitaminų Vilkaviškio ir Za
rasų „Caritas" organizacijai ir 
Kauno Jėgerių bataliono ligo
ninei. Kuopos valdybą sudaro: 
vadas K. Karuža, pavaduoto
jas V. Vidugiris, sekretorius S. 
Sula, iždininkas M. Banionis. 
Sėkmingesniam darbui į val
dybą kooptuoti: dim. vyr. Įeit. 
I. Aleknavičienė, Alė Vilčin-
skienė, Č. Geštautas ir J. 
Butkus. 

Į susirinkimą atvykus kape
lionui kun> Stanislovui Anu-
žiui, buvo prisaikdinti šauliai 
kandidatai: Romas Švainaus-
kas, Dalia Ragauskienė, Čes
lovas Geštautas, Jonas But
kus. 

Susirinkime kalbėta dėl 
kuopos ateities veiklos: su
rengti šaulių pokylį rugsėjo 20 
d. ir kūčias gruodžio 13 d. Ei
namuose reikaluose pasisaky
ta dėl dokumentų archyvo ir 
apsaugos. 

Ig .M. 

„SPINDULIO" JAUNIMO 
ŠVENTĖ 

Š.m. birželio 27 d., į Lietuvą 
išskrido grupė Los Angeles 
jaunimo ansamblio „Spindu
lys" nanų, dalyvauti Vilniuje 
rengiamoje Pasaulio lietuvių 
Dainų ir Šokių šventėje. 

Prieš kelionę į Lietuvą, 
birželio 14 d., Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, ansamblis su
ruošė Jaunimo šventę į kurią 
atsilankė pilna salė žiūrovų. 
Jaunimui tai buvo lyg genera
line repeticija, prieš kelionę, o 
losangeliečiams — proga su
sidaryti vaizdą kas vyks Vil
niuje. 

Ši tradicine, jau 42-ji, Jauni
mo šventė, pradėta Šv. Mi-

šiomis. Po to salėje, po ansam
blio vadovės D. (Varnienės) 
atidarymo žodžio ir L.B. at
stovės V. Gedgaudienės svei
kinimo, vyko programa. 

Ansamblis sudainavo tradi
cines dainas: „Šiandien mūsų 
šventė", (1974 m. „Spinduliui" 
sukurta poeto Bern. Braz
džionio), muz. B. Budriūno ir 
„Tėvynės maršą" muz. G. Gu
dauskienės. Toliau — dainos 
iš Lietuvos: „Kiškelis" ir 
„Žemė Lietuvos", ž. S. Gedos, 
muz. K. Vasiliausko. 

Šokių programos dalį pra
dėjo „Kiškių" darželis su 
„Voveraite"; vaikai pašoko: 
„Straksiuką", „Petkevičiaus 
polką", „Šiaučiuką kriau-
čiuką" ir „Trepsiuką"; jauniai: 
„Žiogelį", „Delnų polką",. „Ku
bilą", „Čigonėlį"; mergaitės — 
„Trapuką", „Abrūsėlį" ir į Vil
niaus programą įrašytus šo
kius „Kurapkytę" ir „Sūpuo-
klinį"; jaunimas — „Landy-
tinį" ir „Gyvatarą"; studentai 
— „Rugučius" „Pakrėstinį" ir 
„Malūnėlį", visi trys šokiai Vil
niaus programoje. 

Visiems įsijungus, šventė 
užbaigta „Kalveliu". „Spin
dulio" — ansamblis, tur būt, 
vienintelis, kurio sąstate šoka 
ir dainuoja įvairaus amžiaus 
jaunimas — pradedant vaikų 
darželiu, baigiant studentais 
ir mokslus baigusiais. 

Šokiams ir dainoms akom
panavo: pianinu — muz. Vik
toras Ralys, akordeonu — Jo
nas Aras. Ansambliui vado
vauja Danguolė Razutytė-
Varnienė, jos padėjėjai ir 
padėjėjos: Sigita Barysienė, 
Dana Augutė-Scola, Jonas Bu--
žėnas, Daiva Griežė-Jurgele-
vičienė, Daina Žemaitytei. 
Seniūnai: Tina Petrušytė ir 
Auris Jarašūnas . 

Po vasaros atostogų ansam
blis pradės ruoštis savo 50-
ties metų jubiliejui, kurį 1999 
m. birželio 27 d. iškilmingai 
paminės erdvioje Hollywood 
Palladium salėje. 

Va le r i j a Ba l tu š i enė 

DAYTONA BEACH ,FL 
NUOTAIKOS GAISRAMS 

SIAUČIANT 

Jau daugelį metų Florida 
neturėjo tokių baisių gaisrų, 
kaip šių metų birželio ir lie
pos mėn. Vidurinė Florida 
dega jau beveik visas mėnuo 
ir dar nesimato, kad ši ne
laimė baigsis. Gaisrai kilo, 
sakoma nuo padegimo, ku
riuos atlikę vaikai. Šiuo metu 
tūkstančiai akrų miškingų, 
bet apgyventų rajonų skęsta 
ugnyje, gaisrai plečias, dau
gybė ugnegesių dirba dieną ir 
naktį, bet sukontroliuoti nepa
vyksta. Kaip baigsis ši ne
laime — dar sunku pramatyti. 
Evakuojami gyventojai iš de
gančių rajonų, yra nelaimin-

Naujų šaulių priesaika Los Angeles J. Daumanto šaulių kuopos iškilmingame susirinkime, š.m. gegužes 31 d., 
Iš k. : prie vėliavos — Č. Geštautas, R. Šainauskas, D. Ragauskienė (už vėliavos) ir J. Butkus. Prie stalo S. 
Sula, V. Vidugiris, K. Karuža ir K. Milkovaitis. 

gų atsitikimų, sudega ir na
mų. Daytona Beach ir apy
linkėse gaisrą stebėjo ir vice
prezidentas Gore. Laukiama 
didesnės pagalbos. Lietuviai 
kol kas dar nenukentėjo, nors 
iškeldintų buvo. 

Daytona Beach irgi skęsta 
dūmuose, keliamas nerimas 
ir visi laukiame, kuo visa tai 
baigsis. 

Nepaisant tos nelaimės, šio 
telkinio lietuviai juda, veikia. 
Daug kas keliauja į Lietuvą, 
ar į šiaurę lankyti giminių. 
Likusieji bendrauja, švenčia 
asmeniškas ir šeimų šventes. 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdyba tęsia veiklą ir 
vasaros karščiams siaučiant. 

Š. m. liepos 1 d. Homers res
torane vyko tradiciniai paben
dravimo pietūs, tik šį kartą 
mažokai, gal tik arti 30 as
menų atsilankė. 

Popietę pradėjo LB apyl. 
valdybos iždininkas Donatas 
Stukas. Pasveikino dalyvius ir 
supažindino su JAV LB Kraš
to valdybos pirmininkės R. 
Narušienės pavėluotu raštu 
apie vykstantį festivalį. Pa
kalbėti pakvietė Narimantą 
Karašą, kuris jau ne pirmą 
kartą perduoda Lietuvos gyve
nimo nuotaikas, pasiremda
mas Lietuvos spauda. J i s 
įdomiai, su humoru ir savais 
komentarais perduoda Lietu
vos įvykius, politiką, ekono
minį gyvenimą, nuotaikas. 
Tai labai įdomu, ypač neklau
santiems radijo, nesekan
tiems spaudos. 

Narimanto Karašos pa
ruošta apžvalga buvo išklau
syta su dėmesiu. 

LB valdyba savo veiklą nu
mato tęsti ir vasaros mėn. 
Ateinantys pabendravimo pie
tūs bus rugpjūčio 5 d. tame 
pačiame restorane. 

Tikimasi, kad tada jau bus 
grįžusių iš Lietuvos ir turė
sime progos išgirsti grįžusiųjų 
įspūdžius. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

H O T S P R I N G S , A R 

TĖVŲ D I E N O S 
MINĖJIMAS UI 
IŠLEISTUVĖS 

Gražiai papuoštoje salėje 
Šv. Mykolo seselių vienuoly
no salėje š. m. birželio 21 d., 
12 vai. susirinkus ar t i 30 as
menų, pradėdamas minėjimą, 
Juozas Kiburas kalbėjo apie 
tėvo meilę, pasiaukojimą vai
kams, atsakomybę šeimai. 
Minutės tyla prisiminėm mi
rusius tėvus. 

Noriu pažymėti Juozo meno 
darbus. Jo pieštas didžiulis 
tėvų dienai skirtas paveiks
las puošė sceną. Tikrai rei
kėjo sustoti ir susimąstyti. 
Paveikslas bylojo apie meilę 
ir dėmesį vaikui. I r anksčiau 
jo paveikslai-plakatai Vasario 
16-tos, Kovo 11-tos, Motinos 
dienos minėjimuose puošė sa
lę. Gaila, kad tie meniški ir 
išraiškingi paveikslai džiugi
na tik mūsų negausaus telki
nio širdis. Vertėtų, kad jie 
pasklistų plačiau. Sumažėjus 
mūsų lietuvių bendrijai, vis 
dar susirinkdavom, švęsda-
vom tautjfces bei metines 
šventes. Turėjom Šv. Mykolo 
koplyčioje pamaldas, aukoja
mas kun. misijonieriaus An-
drew Dufault. Kunigas ir vie
nuolės labai palankūs lietu
viams. Visas maldas ir gies
mes giedojome lietuviškai. 
Buvo malonu sekmadieniais 
susitikti, šnektelt... Mūsų ne
laimei, susirgus kun. Andrew, 
po jo širdies operacijos, pa
maldų neliko. Mūsų lietu
viška giesmė ir malda nutilo. 

Po tėvų pagerbimo, Juozas 
pranešė, kad čia yra ir kita 
proga, tai Sabaliūnų išleistu
vės. Gal ir per daug kredito 
jis davė mums ir mūsų veiklai 
Hot Springs. Lietuvių klubo 
vardu Marytė Radienė įteikė 
raudonų rožių puokštę. Mari
ja ir Algis Dumbliai atsisvei-

Balandžio 11 d Phoenix, Anzona. margučių marginimo 
(dešinėje) Šalia jos t a lk in inkė Gilanda Matonienė . 

meną va ikams demonstruoja Milda Kvedar ienė 
Nuotr A B a r t y t e * 

kino chorelio vardu ir padai
navo dvi jų sukurtas atsisvei
kinimo dainas. Jau t rų ir 
nuoširdų žodį tarė akompa-
niatore mūsų seselė Mary 
Anna. Trumpą, bet stiprų žo
dį t a rė Jonas Miežinskas. 

Mums liūdna atsisveikinti 
su Hot Springs, su gražia 
gamta, švelniu klimatu. Per 
tą 15 metų suaugom į vieną 
šeimą. Nuo pat atvykimo ak
tyviai įsijungėm į vietinę lie
tuvių visuomeninę veiklą: 
Lietuvių bendruomenę, „Se
klyčią", į L. Gudelienės vado
vaujamą moterų chorą. Cho
relio na rėms sumažėjus ir ' 
sunegalavus vadovei, nesi
liovė skambėjusi mūsų dai
na. Pasikvietėm vyrus į tal
ką, ypač sustiprėjo jėgos at
sikėlus M. ir A. Dumbliams. 
Be to labai išsiplėtė mūsų re
per tuaras , kai iš Lietuvos at-* 
vyko st ipriu balsu muzikė-
pianistė Zofija Kriščiukaitie-
nė. Jos dėka darniau skam
bėjo dainos ir giesmės. Deja, 
ir j i išvyko iš Hot Springs. 

Giesmė, lietuviška liaudies 
daina, repeticijos, pobūviai 
mus jungė . Drauge laužėm 
Kūčių kalėdaitį, drauge liū
dėjom išlydėdami ar t imus 
bičiulius į Amžinybės sodus. 
Žinojom kiekvieno džiaugs
mą a r liūdesį, dalinomės iš
gyvenimais... 

Bet likimo ratas kreipia 
mūsų kelius... 

Atsisveikindami nuošir
džiai dėkojame Juozui Kibu-
rui, šeimininkėmis už puikias 
vaišes, visiems hotspringie-
čiams, susirinkusiems į mū
sų išleistuves. (Buvo labai 
malonu po ilgo, ilgo laiko ma
tyti sustiprėjusią Salome 
Šmaižienę!). 

Dėkojame už puikias puok
štes gėlių,- brangias dovanas, 
tortą, gražius linkėjimus, o 
ypač už nepakartojamą dar
nų bendradarbiavimą per 
tuos 15-ka metų. Paliksim 

Hot Springs su gražiausiais 
prisiminimais. 

Linkime visiems geros svei
katos ir kad dar ilgai, ilgai 
gyvuotų Hot Springs lietuvių 
bendrija! 

R e g i n a i r Napoleonas 
S a b a l i ū n a i 

D E T R O I T , M I 

N A U J I MUZIKOS 
GARSAI 

'Hope Orchestra" muzikali-
nė grupė, kurios pagrindinė 
dainininkė yra Asta Jurguty-
tė, yra j a u išleidusi dvi CD's 
plokšteles. Abiejų muzika ir 
žodžiai y ra sukurt i grupes na
rių. Dabar j au paruošta tre
čioji CD plokštelė pavadinta 
„Girt" („Dovana"), su dvylika 
naujų, originalių dainų. Jos 
pr is ta tymas publikai bus va
kare — koncerte š.m. liepos 17 
d. (penktadienį) „Magic Bag" 
teat re (22918 Woodward Ave-
nue), Ferndale Detroito prie
miestyje. Durys atidaromos 8 
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v.v., bet koncertas vyks 10 v.v. 
„Hope Orchestra" grupė pla
čiai pasirodo Detroite ir jo 
priemiesčiuose, kituose Michi-
gan valstijos miestuose, kai
myninėse valstijose, koncerta
vo ir Čikagos miesto centre. 

GRAFAITĖ GALI Ū K T I 
BE TURTO 

Spaudoje pasirodžius pra
nešimui, kad Žemės ūkio ir 
miškų ūkio, ministerija ketina 
viešose varžytinėse parduoti 
per 27 proc. Panevėžio spirito 
bendroves „Sema" akcijų, la
biausiai susijaudino Pane
vėžio rajono Uliūnų kaimo gy-. 
ventoja Alvilina Rimševičienė-
Komaraitė. Jos tėvas, žinomas 
prieš karą Lietuvos dvarinin
kas, grafas Kostas Komaras 
buvo vienas šios įmonės 
steigėjų bei akcininkų ir dar 
1939 metais šį savo turtą pa
dovanojo dukrai. 

Kaip rašo „Lietuvos žinios", 
Alvilina Rimševičienė-Koma-
raitė dar 1991 m. pradėjo 
ieškoti teisybės, norėdama at
gauti tėvo padovanotas Pa
nevėžio spirito gamyklos akci
jas . Tačiau teisybes paieškos 
ir valdininkų atsirašinėjimai 
tęsiasi iki šiol. Neva neaišku, 
kokį nekilnojamąjį tur tą anuo
met valdė K. Komaras. 

Kaip pavyko sužinoti „Lie
tuvos žinioms", spirito ben
drovės „Sema" privatizavimas 
tik „pro forma". Bankas 
„Hermis" jau turi nusipirkęs 
šios bendrovės obligacijų už 
8,5 mm. litų. Lygiai tiek, kad 

j a s pavertus j akcijas, šian
dien dar priklausantys valsty
bei visi 27 proc. pereitų banko 
žinion. 

Dabar padėti grafaitei galė
tų nebent Seimas, tačiau ne
bėra laiko. Lieka paskutinė 
viltis — prezidentas Valdas 
Adamkus. Bet ar j is išgirs 
sušaudyto grafo dukters nevil
ties šauksmą? — klausia 
„Lietuvos žinios". R. J . 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149VV. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd„ Hickory Hilb, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9S25 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
. Chicago, IL 60652 

Kab. tai. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 VV. 95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p, 

EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak, Lawn, IL 
' Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
dtptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRE RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGUA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave.. 
Tower 1. Suite 3 C 

DowneTs Grove. IL 60515 
Tel. (630) 4350120 . 

JAV LB Floridos apygardos suvažiavime dalyvius registravo Vladas Ba
rius ir Vytas Kulpa. Nuotr Jono Garlos 
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„COOPERATIVE OSPREY 
98" PASIBAIGĖ 

KPT. (DR.) ARŪNAS BANIONIS 

JAV K a r i n ė s o r o pajėgos 

North Carolina birželio 19 
d. Camp Lejeune, North Ca-
rolinoje valstijoje įvyko taikos 
palaikymo pratybų „Coopera-
tive Osprey 98" uždarymas. 
Šiose pratybose buvo atvykę 
kariai iš 13 „Partnerystė tai
kos labui" kraštų. Pratybų ga
lutinis tikslas buvo pagerinti 
„partnerių" karinių pajėgų 
pasirengimą taikos palaikymo 
ir humanitar inėms operaci
joms bei efektyvinti bendra
darbiavimą su NATC) val
stybėmis. Kaip minėta anks
tesniame straipsnyje, Lietuvai 
atstovavo Klaipėdos Septinta
sis dragūnų pamario gynybos 
batalionas. Šis būrys ne pirmą 
kartą nusileido ant Šiaurės 
Karolinos krantų. Keletas 
karių dalyvavo pirmosiose su
ruoštose „Cooperative Osprey 
96" pratybose ir išmoko daug 
taikos palaikymo bei karinių 
technikos pagrindų. Šiose 
pratybose vyriausias būrio 
puskarininkas, vyr. serž. Val
das Žalpys pats dalyvavo tai
kos palaikymo operacijose 
Bosnijoje, kur buvo sunkiai 
sužeistas, kai jo sunkvežimis 
užvažiavo ant minos ir apvir
to. (Sprogime žuvo kitas lietu
vis karys.) Amerikiečiai jūrų 
pėstininkai nustebo, kad Lie
tuvos kariai buvo tokie „kieti", 
turėjo daug kariškos patirties 
ir puikiai atliko šių pratybų 
užduotis. 

Pratybų metų per tūkstantį 
karių iš Partnerystės ir NATO 
valstybių buvo laikinai dislo
kuoti dulkinam „LZ Bluebird" 
(LZ=Landing Zone) palapinių 
mieste netoli įlankos kranto. 
Čia buvo tikras kareiviškas 
gyvenimas ir maistas. Kas 
dieną buvo nustatytas ribotas 

-_ laikas valgymui ir nusiprausi-

mui. Laisvalaikio buvo mažai 
ir buvo rojus, jeigu karys 
turėdavo progos saugiai nu
migti nuo keturių iki penkių 
valandų kas vakarą. Palapi
nių miestelyje laisvalaikio 
metu Klaipėdos dragūnai dė
vėjo savo popularius juodus 
marškinėlius su užrašu „Lith-
uanian Marines" ir slibino 
ženklu. JAV jūrų pėstininkai 
norėjo įsigyti šių marškinėlių, 
bet lietuviai su jais nesiskyrė. 
Naktinių operacijų šiose pra
tybose nebuvo, bet beveik 
kiekvieną vakarą įvyko štabo 
bei būrių planavimo posėdžiai. 
Kiekvieną dieną, po anksty-
vaus rytmetinio trimito ir pus
ryčių, kariams buvo paskirta 
nauja užduotis. 

Mokymų scenarijai buvo pa
dalinti į dvi skirtingas dalis: 
pasiruošiamoji mokymų fazė, 
ir aktyvioji mokymų fazė. Šias 
fazes sudarė tokie uždaviniai, 
kaip minų laukų aptikimas, 
nukenksminimas, reagavimas 
su riaušininkais, sužeistųjų 
evakuavimas, tikrinimo punk
to valdymas, asmenų apieško-
jimas, maisto tiekimo operaci
jos, kambarių ir pastatų „va
lymas", transporto kolonos 
ginkluota palyda, skridimas 
su sraigtasparniais ir iš-
sipainiojimas iš įvairių amfibi
nių transporto priemonių. 
Geriausia dragūnams pamoka 
buvo miesto patruliavimas. 
JAV jūrų pėstininkų pa
statytam „MOUT Facility" 
(MOUT=Military Operations 
in Urban Terrain) miestelyje. 
Dragūnai pravedė patrulia
vimą ant šiukšlinų gatvių, kur 
matė daug išbraižytų sienų ir 
degančių alyvos statinių 
laužų. Virš miesto skraidė 
JAV jūrų pėstininkų sraigtas-

Partnerystes taikos labui vėliavnešiai ..Cooperativp Osprey "98" pratybų uždarymo iškilmėse 
Nuotr. kpt. Arūno Banionio 

parniai, kurie pravedė žval
gybą iš viršiaus. Už miesto 
ribų patruliavo didieji M1A1 
tankai, kurie buvo pasiruošę 
didesnei kovai. Užduotis buvo 
nelengva nes dažnai maišy-
davosi „vietiniai gyventojai" 
bei „žurnalistai". Staiga pasi
girdo snaiperio šūviai. Lt. 
Ričardo Andrulio ant ras sky
rius buvo užtiktas snaiperio 
ugnimi. Visi šio skyriaus 
dragūnai išsiskleidė abiejose 
gatvės pusėse ir užėmė gyny
bines pozicijas. Komandai 
buvo duota grąžinti ugnį. Pasi
leido garsios serijos šūvių iš 
lietuvių Kalashnikovų auto
matų, nukreipta į aukšto pas
tato langą. Kova su snaiperių 
tęsėsi ilgai, bet pagaliau iš 
lango pasirodė plevėsuojanti 
balta vėliava. Dabar koman
dai buvo liepta užimti tą pa
statą ir suimti snaiperį- Pir
miausia kiekvienas pas ta to 
kambarys turėjo būti „iš
valytas". Širdims plakant ir 
prakaitui mušant dragūnai 
vienas po kito įbėgo į pas ta tą 
ir pradėjo „valymą". P i rmas 

aukštas tuščias. Girdėti 
šauksmas į va rus ! " Laikas 
lipti laiptais ir pradėti antro 
aukšto valymą. Antrame 
aukšte lietuvių karių laukė 
pasala. Įvyksta ugnies kova ir 
pagaliau snaiperis buvo nu
kautas . Šalia jo an t grindų 
gulėjo balta vėliava. 

Pratybose lietuviai turėjo 
gerą progą susipažinti su JAV 
jūrų pėstininkų technika. 
Buvo progų plaukti greitaei
giais kateriais bei amfi
binėmis transporto priemonė
mis. Vienam apmokyme buvo 
reikalaujama, kad dragūnai 
būtų nuskraidinti į JAV karo 
laivą, ku r jie bus paruošti am
fibinėms operacijoms. Visi ka
riai susirinko dideliam lauke, 
kur nu tūpė sraigtasparniai ir 
perskraidino visus į USS Car-
ter Hali laivą, kuris plaukiojo 
apytikriai penkias mylias nuo 
kranto . Skrydžiai buvo trum
pi, bet daug laiko visi praleido 
laivo denyje. Pagal JAV karo 

laivyno tvarką, visi atvykstan
tys kariai bei svečiai turi būti 
apieškoti dėl kontrabandos. 
Jeigu koks butelis alkoholio 
būtų surastas kuprinėje, tai 
laivyno policininkas ją konfis
kuotų. Lietuvių kuprinėse ne
buvo rasta kontrabandos. Po 
apieškojimo laivo kapitonas 
sutiko visus lietuvius ir juos 
pasveikino. Dabar jau buvo 
laikas įsikurti laive ir pasi
ruošti vakarienei. 

Po vakarienės laivo kapito
nas , komondoras Stanley De-
Geus norėjo susitikti su 
žurnalistais ir dragūnų ryšių 
karininku, kapitonu Valeri
j um Šereliu. Per žurnalistų 
pokalbį paaiškėjo žinia, kad 
laivo kapitonas yra lietuvių ir 
olandų kilmės. Jis nesitikėjo, 
kad bus tokia diena, kai galės 
sutikti lietuvius ir olandus 
karius savo laive. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Saulėtoji valstija 
meldžiasi, kad lytų 

Klaipėdos VI Dragūnų pamario gynybos batalionas kartu su JAV jūrų pėstininku pik. lt Gerichten ir lietuviais 
vertėjais iš -JAV Karimų oro pajėgų po ..Cooperative Osprey '98" uždarymo. Nuotr vrš Tado Dambrausko 

iniu oro pajėgų vertėjai, kuriedalyvavo ..Cooperative Osprey 98" 
pratytnise North Carolina valstijoje. Iš kairės: kpt. (dr) Rimas Janušonis, 
kpt. (dr) Arūnas Banionis ir vyr. serž. Deivis Bliujus. 

Nuotr. vrš. Tado Dambrausko 

Florida mėgsta vadintis 
„Saulės valstija" 'Sunshine 
State; ir taip stengiasi privi
lioti atostogautojus, pasiilgu
sius saulės, šilumos ir žalios 
augmenijos, ypač žiemos me
tu. Tačiau šiuo metu milijonai 
Floridos gyventojų meldžiasi. 
kad lytų. Net Floridos guber
natorius Lawton Chiles pra
ėjusią savaitę ragino gyvento
jus prašyti Dievo pagalbos. 
nes vien žmonių pastangomis 
neįmanoma užgesinti gaisrų, 
kurie nuo maždaug gegužės 
pabaigos kamuoja šią valstija, 
sunaikinę apie pusę milijonų 
akrų miškų, sudeginę per 150 
gyvenamųjų namų ir privertę 
bent 100,000 gyventojų, viską 
palikus, bėgti nuo ugnies, kad 
išgelbėtų savo gyvybę. 

Ne tik vietiniai gyventojai 
bei Floridos savivaldybe su
sirūpinusi gaisrų plitimu ir 
pavojumi. Mes girdime minint 
Daytona, Orlando, Tampa bei 
kitas vietoves, kur gyvena 
nemažai lietuvių, daugiausia 
pensijos amžiaus sulaukusių, 
kurie patogaus klimato — ir 
tos reklamuojamos saulelės — 
globojami ne tik maloniai 
leidžia laiką, bet ir pasižymi 
gyva, įvairia veikla. Anksčiau 
daugiausia jiems tekdavo rū
pintis gaivališkomis audromis 
— urganais, kartas nuo karto 
nusiaubiančiais įlankos ir 
vandenynų pakrantes, bet to
kie pragaištingi gaisrai drėg
name klimate nebuvo ypatin
ga problema. Tiesa, kasmet, 
laikinoms sausroms užėjus, 
perdžiūvusiuose miškuose ir 
brūzgynuose prasideda gaisrai 
(daugiausia perkūnijos įskel
ti), bet niekuomet taip plačiai 
neišsiplėtę ir nesunkiai kon
troliuojami. 

Gaisrams gesinti Florida su
mobilizavo apie 5,000 ugnia
gesių iš daugiau kaip 40 kai
myninių valstijų. Ugnis ata
kuojama ir iš viršaus, kai be
veik du trečdaliai šiam tikslui 
naudojamų straigtasparnių iš 
visos Amerikos, kiekvienas 
talpinantis 250,000 vandens, 
nuolat skraido virš gaisra
viečių. Tačiau šiose kautynėse 
daugiausia laimi ugnis. Tiki
ma, kad tik ilgalaikis, skalsus 
lietus gali gaisrus užgesinti. 
(Paskutinėmis žiniomis, atro
do, kad pagaliau tokio lietaus 
sulaukta — Dievas išklausė 
maldų.) 

Floridos ir aplinkinių vals
tijų gyventojai jaučia ne vien 
ugnies pavojų: aitrūs, tiršti 
dūmai vietomis visiškai su
mažina matomumą, stabdo ju
dėjimą, graužia akis ir gerklę, 
o silpnesnės širdies, ar apskri
tai — sveikatos, žmonėms yra 
ypač pavojingi. 

Floridos gaisrai nėra pir

mieji, pasiuntę savo tamsųjį 
pasiuntinį — durnus — į arti
mesnes ir net labai tolimas 
vietoves. Šįmet miškai lieps
nojo (o kai kur tebeliepsnoja; 
Afrikoje: Kenijoje, Ruandoje. 
Congo, Senegal. Tanzanijos ir 
kitose valstybėse; Indonezijoje 
ugnis sunaikino 7.700 kvadra
tinių mylių miškų, o gaisro 
dūmus vėjai nunešė ir kvė
pavimą sutrikdė bent 70 mln. 
žmonių net aplinkinėse vals
tybėse; Meksikoje kilo dau
giau kaip 11,000 miško gaisrų, 
nusiaubusių apie 1,500 kv. 
mylių plotus: Brazilijoje iš
degė apie 20,000 kv. mylių 
miškų; Vidurio Amerikoje — 
Gvatemaloje, Hondūras. Nica-
ragua, šiais metais jau su
degė apie 2.150 kv. mylių 
girių; gegužes mėnesį daug 
kartų miškai degė ir kaimy
ninėje Kanadoje. 
Kadangi šiemet miškų gaisrai 

taip pagausėjo, stengiamasi 
ieškoti kažkokio bendro var
diklio, juo labiau, kad kai ku
riose vietovėse tokie reiškiniai 
yra gan neįprasti: šlapiose 
džiunglėse ir giriose (pvz., 
Pietų bei Vidurio Amerikoje, 
iš dalies ir Floridoje) klimato 
sąlygos neleidžia gaisrams 
išsiplėsti, tarytum pati gamta 
stengiasi apsaugoti savo didįjį 
turtą — miškus. 

Manoma, kad priežastis yra 
dvejopa, tačiau tarpusavyje 
susijusi. Iš vienos pusės kal
tinamas EI Nino (šiai klimato 
pasikeitimo sistemai kaltini
mus girdime jau nuo per
nykščio rudens), kuris sumai
šė įprastąją kritulių pasiskir
stymo tvarką: vienos vietovės 
gavo per daug lietaus ar snie
go, kitoms neteko ir pasireiškė 
ypatingos sausros. Taip atsiti
ko ir Floridoje. 

Antra vertus, sausrų prob
lemą paaštrino ir žmonių veik
smai: Pietų ir Vidurio Ameri
koje vis daugiau ir daugiau 
iškertama bei išdeginama sla
piųjų miškų ir džiunglių, ple
čiantis žemdirbystei ar gyvuli
ninkystei. Žmonės vis dar ne
gali suprasti, kad girių sunai
kinimas ilgainiui turi įtakos 
klimatui — sumažėja kritu
liai. Taip atsitiko ir Amazonės 
upės rytinėse dalyse, kurios 
pernai tegavo apie penktadalį 
normalių lietaus kritulių. 

Miškų gaisrai sudaro sun
kumų ne vien kraštui, kuria
me jie kyla. Pavojus žmonių 
sveikatai ir galimos pasekmės 
žemes ūkiui paprastai tęsiasi 
ilgai po to. kai šaltose gaisra
vietėse vėjai jau gainioja pele
nus. Nuostoliams padengti į 
pagalbą turi ateiti ir Jung
tinės Tautos, ir turtingesnės 
užsienio valstybes. 

Nr.5 

MEILUTA 
R o m a n o i š t r a u k a 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Tęsinys 

— Nedarė, kaip patarinėjau, todėl šiandien vargs
ta susirišusi. O galėjo laisviau gyventi. Berniukui 
priežiūros jau beveik nereikia. 

— Labai užsispyrus, lyg ne mūsų vaikas, todėl ne
klausė. Nedarysiu aborto, ne, ne ! O kas jau čia tokio? 
Mažų vaikų pilnas kiemas, kam dar vieną žiopliuką 
pridėti? Kad būtų daugiau riksmo? Ir pridėjo. 

— Iš bažnytinių prisiklausė. Žudymas, nuodėmė... 
Burtininkai pučia mitus, o Rima mėgsta, jei kas kalba 
kitaip kaip mes. Labai užsispyrusi. 

— Būtų gėda. Pagalvok, gydytoja, mūsų duktė, 
eina kapitalistams laižytis. Koks senis gali ir lovon 
prievarta įversti. Ką tada apie abortus galvotų? 

— Jos gyvenimą uošvė tvarko. Kaip ji tars , taip 
Rima darys. Kas vaiką prie pirmos komunijos stūmė? 
Kas Rimą su vyru patamsy jungtuvėm į bažnyčią 
nuvedė? Vyro motina. Jei žmonės ją Špitole vadina, 
matyti, turi už ką. 

Žento tėvų nemėgo abu Meilutes. Tai skirtingo pa
saulio tvariniai. Kol reikėjo, uošvis bažnyčią aplenkda
vo, o dabar pro jos duris alkūnėmis iriasi. Senė ir 

slėptis nebandė, į bažnyčią bėgte bėgdavo. Todėl pen
kerius metus abu braidžiojo Sibiro snieguose. Bet at
laikė. Sukasi abu, dirba, su Meilutomis nesiskaito. 

Meilutienė pasiskundė. 
— Nespėju atsikvėpti, vėl reikia į virtuvę. Eik ir 

eik! — padejavo, tačiau nuo kėdės nesikėlė. — Rima 
neprapuls. O Gintaras? Ką su juo darysime? Dabar, 
žinok, ir mums pablogės. 

— Pablogės, tai pablogės, bet verkti nėra ko. Atsi
mink, kad mano pažįstami dar laikosi, — didžiavosi 
Meiluta, nenuslėpė. — Kai prireiks, eisiu pas Ki
birkštį. 

— Pirtyse abu kartu voliojotės. Je i draugyste pasi
tiki, tai ko namie sėdi? — Meilutienė pakilo ir nuėjo į 
virtuvę. 

Meiluta nelaukė ir išsileido Kibirkščio ieškoti. Ge
rai žinojo, kur vyksta, nes seno pažįstamo namai jam 
nebuvo paslaptis. Kibirkštis, vienų nekenčiamas, ki
tiems tapęs užvėja, išgarsėjo Meilutes akyse, išaugo 
lyg Rambyno kalnas. Šiomis dienomis yra kitaip, kaip 
komunizmo klestėjimo laikais. Tačiau aukštos uolos ir 
iš vandens savo viršūnėmis prasikiša. Potvynio užpilty 
mažiukai nugrimzdo kaip akmenėliai. Kalnai styro ir 
gelbsti dar nespėjusių prigerti nojų laivus. 

Meiluta, žinoma, tik savo darbu ir prielankumu 
vyresniems rėpliojo kopėtėlėmis aukštyn. Kibirkštis 
kilo pats tarsi galingo propelerio t raukiamas . Gabus 
buvo tas velnias, drąsus ir a tkaklus . Su niekuo nesis

kaitė, visus alkūnėmis žėrė į šalis, beveik kiekvienas 
jo bijojo. Net vyresnieji privengė su juo rungtyniauti. 
Ir kiekvienoje narplynėje rasdavo gerą išeitį. 

Dar prieš Gorbačiovą Kibirkščiui prireikė atsikra
tyti medžiagų broku ir į dirbtuves jis atsikvietė pirklį. 
Tai buvo kažkokia gudė, didelio rajono partijos sekre
torė. J i atsitempė ir kelis pataikūnus. Keverzojo tie 
žmogeliai po sandėlius visą dieną, uostinėjo ir jau bu
vo galima aiškiai matyti, kad Kibirkščio brokas jų ne
viliojo. Bet vakare šeimininkas suruošė pirkliams po
kylį, į kurį pakvietė ir svarbesnius vietinius parei
gūnus. Gudės palydovus pasodino truputį tolėliau pri
temdytam kampe, o prie jų viršininkės prisiglaudė 
pats Kibirkštis. Netrūko skaidrios degtinėlės, gruzi
niško konjako ir pigesnių skystimėlių. O užkandžių — 
tikri kalnai. Akis viliojo ne kokie pyragėliai ar susukti 
riestainiukai, kurie be jokios naudos burnoje seilėmis 
virsta. Garavo tikros kiaulės kumpis, apvilktas piršto 
storumo lašinine marška, cinamonais nukaišyta ver
šiuko šlaunis, ant nugaros apvirtę gulėjo keli gaidžiai, 
gražiai aprudę, bet visiški invalidai, be galvų ir nu-
kapotom kojom. Po tokio valgio galima ir dirbti, ir gal
voti, ir linksmintis. 

Meiluta gerai prisimena, kaip Kibirkštis meiliai 
ragino viešnią vaišintis ir pats nesivaržė. Jei būdavo 
sunkoka pasmeigti šakute, jis nesigėdindavo imti 
pirštais, ant kurių blizgėjo riebalai. Nepamiršo ir 
butelių. Juos svečiai rūšiavo Šimtagramiais, todėl vei

duose nestigo raudonumo, o lūpose garsių žodžių. Ki
birkščio viena ranka, ta iš gudės puses, vis nuslinkda
vo pastalėn, o viešnia imdavo šypsotis, akimis vartyti 
ir ant suolo slankioti. 

Puota gėdos nedarė nei Kibirkščiui, nei jo dirb
tuvėms. Tik buvo pamiršta viena smulkmena — nebu
vo orkestro. O partijos sekretorė užsispyrusiai ragino 
Kibirkštį pašokti. Žmogus spyriojosi, atsisakinėjo. Ta
da viešnia išsispaudė iš užstalės ir atkrypavo prie 
savo pavaldinių, prie kurių kiurksejo ir Meiluta, jau 
dabar stipriai apdūmęs. bet dar pakankamai šviesių 
akių, skiriančių baltą nuo tamsesnio. Dabar, visiems 
sėdint, jis matė, kokia aukšta ir stambi buvo ši komu
nizmo sekretorė, savo rankomis galinti ir veršį už 
ragų suvaldyti. Puotoje ji dėvėjo raudoną palaidinukę 
ir baltą sijoną, ant kurio ties sakymu plėtojosi rieba
luota dėmė. 

Broko pirkle kumštelėjo vieną savo palydovų ir tas 
išsitraukė lūpinę armonikėlę. Padaužė ją jį delną, gal 
kišenės, kurioje laikė šį patogų instrumentą, trupinius 
iškratinedamas, ir pūstelėjo smagią polką. Gal gu
dišką, gal lenkišką. Kaip. žmogau, atskirsi? Juk visos 
polkos kelia vienodam pasispardymui. Gudė meškos 
šuoliu stryktelėjo prie Kibirkščio, o dabar tasai briedis 
jau negalėjo atsisakinėti. Ir šoko abu, nors Kibirkštis 
vos galėjo pasisukti. Tai buvo vienintele jo yda — 
žmogus, viskam gabus, beveik nemokėjo šokti. 

(Bus daugiau) 
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I DAINTJ ŠVENTĘ 
Birželio 28 d. Čikagos oro 

uostas klegėjo lietuviškais bal
sais: į Dainų šventę išsiruošė 
nemažas būrys saviveiklinin
kų. LOT aviakompanijos skry
džiu skrido •Netūno". „Spindu
lio" šokėjai. Pal. J. Matulaičio 
parapijos ir Lietuvių operos 
choristai. Lėktuvo salone jau
tėmės, tartum būtume Jauni
mo centre, vaikštinėjome vieni 
pas kitus, šnekučiavomės ir 
kelionės laikas neprailgo. 
Kaip saulės spinduliukai ryš
kiai geltonais marškinėliais 
su užrašais „Spindulys Lietu
voje 1998" švysčiojo šokėjai. 
Atrodo, pusė Čikagos išvyko į 
Dainų šventę ir nejučiom, pa
galvojus apie ten likusius, į 
galvų lindo L Vilkončiaus dai
nos „Neturėk kitos žemės" 
žodžiai: „... kaip jie dabar gy
vens be mūsų, ką jie dabar be 
mūsų veiks". Tik J. Marcinke
vičius, rašydamas tuos žo
džius, turėjo omeny ne čika-
giečius. o Lietuvos paukščius. 
Tai viena gražiausių Dainų 
šventes repertuaro dainų. Ne
spėjome pasigrožėti gęstančiu 
saulėlydžiu, kai pradėjo brėkš
ti ir išvydome Aušrinę. 

Netrukus nusileidome Var
šuvoje ir prasidėjo proza. Nors 
ir nedaug, lėktuvas į Vilnių 
vėlavo. Oras laukiamajame 
troškus, nevesinamas. Tar
nautojai neleido į lėktuvą pa
siimti rankinio bagažo. Norėjo 
atimti net specialius įdėklus 
su tautiniais rūbais. Kažkas, 
bene Rasa Poskočimienė, pasi
teiravo, ar yra garantija, kad 
rūbai bus grąžinti pilnoje 
tvarkoje. Išgirdę neigiamą at
sakymą, šokėjai kategoriškai 
atsisakė patikėti svetimiems 
savo brangiausią turtą. Vil
niuje, oro uosto vestibiulyje, 
mūsų jau laukė giminės ir 
draugai &u gėlėmis ar Dainų 
šventės organizatoriai su svei
kinimo šūkiais. Tiek laukę 
turėjo dar pakentėti, kol mes 
tvarkėme bagažo problemas. 
Tik keli iš mūsų buvo laimingi 
ir, atsiėmę savo lagaminus, iš
skubėjo pas sutinkančiuosius. 
Likusieji būriavomės apie tuš
čią nejudantį transporterį ir 
nesupratome, kas vyksta. 

Nežinau, kiek laiko praėjo, 
kol atėjęs tarnautojas paaiški
no, kad daugiau lagaminų ne
bus — visi liko Varšuvoje. Ga
lėjome tik guostis, kad kartu 
skridusių detroitiškių bagažas 
liko nepakrautas Čikagoje. 
Nemažai laiko sugaišome, kol 
visi nelaimingieji užsiregistra
vome bagažo tarnyboje. Pa
guosti, kad bus pranešta apie 
mūsų daiktų atsiradimą, pa
galiau išėjome į laisvę ir mes. 
Kiekvieną grupę pasitiko pas
kirti globėjai, ir mūsų keliai 
išsiskyrė. Operos choristes, o 
šiuo reisu atskridome tik dvi 

pn>itiko simpatiška stu
dente Algma. Klaipėdos uni

versitete studijuojanti reži
sūrą. Mudvi su Laima Žukie-
ne patogiai įsitaisėme sve
čiams skirtame mikroautobu
siuke ir pajudėjome Žvėryno 
link. Ten jau radome anksčiau 
atvykusius Giedrę Končienę 
su vyru Juozu Končiumi, išti
kimu Operos choro gerbėju. 
Kultūros darbuotojų tobulini
mosi centro bendrabutyje gy
vena ir daugiau Dainų šventės 
dalyvių. Visi patenkinti gyve
nimo sąlygom, ramiu Žvėryno 
rajonu ir žalia aplinka. Maiti
namės šalia esančioje jaukioje 
kavinaitėje. Turime dėmesin
gą nuolatinę globėją Ingą, ku
ri organizuoja laisvalaikį, rū
pinasi, kad laiku pavalgytume 
ir nepavėluotume į repeticijas. 
Į jas važiuojame mums paskir
tu autobusu, kuriuo naudo
jamės keturių chorų atstovai. 
Operos, Pal. J. Matulaičio pa
rapijos, Los Angeles ir Argenti
nos choristai gyvename kartu 
ir, susėdę į autobusą, važiuo
jame į netoliese esantį „Lietu
vos" viešbutį, iš kur paimame 
ten apsistojusius Vyčių choris
tus ir niujorkiečius. 

Pirmoji choristų repeticija 
įvyko liepos 2 d. Mokslų aka
demijos prezidiumo salėje. 
Liepos 3 d. buvome laisvi, o 
Vingio parko estradoje pradė
jome repetuoti tik liepos 4 d.. 
11:30 vai. ryte. Sunki diena 
liepos 5-ji. Vingio parke turė
jome būti 7:30 vai. ryte, ir su 
pietų pertrauka repetavome 
iki 3 vai. po pietų, o 5:30 vai. 
vakare — Generalinė repetici
ja. Liepos 6 d., 2:30 v. p.p., rin
komės Gedimino aikštėje, iš 
kur šventinė eisena pajudėjo į 
Vingio parką. Ten vyko baigia
masis Dainų šventės koncer
tas. Dainų diena ir Mindauge 
karūnavimo dienos paminėji
mas. 

Šokėjai pradėjo repetuoti ry
tojaus dieną po atvykimo ir 
kasdien nuo 8 vai. ryto mynė 
pažliugusią stadiono veją. Pir
mosios dienos Vilniuje buvo 
labai lietingos, bet šokėjai ne
išsigando ir repetavo, net lie
tui lyjant. Už tai dabar jie lai
mingi — netrukus prasidės 
Šokių dienos koncertas, o dan
guje tik lengvi pūkiniai debe
sėliai. Lietuvoje orai tokie per
mainingi, kad nežinome, ko 
tikėtis rytoj. Gal pasiseks ir 
mums. 

Aurelija Dobrovolskienė 
iš Vilniaus 

* Lietuvoje pernai užre
gistruota beveik 3,000 pri
klausomų nuo narkotikų as
menų, ir tai yra 56 proc. dau
giau nei užpernai. Tačiau eks
perimentuojančių su narkoti
kais asmenų yra žymiai dau
giau. Didelį susirūpinimą ke
lia masiniu reisi.iniu tampan
tis jaunimo svaiginimasis sin
tetiniais narkotikais pasilink
sminimo vakarėliuose. 

CLASSIFIED GUIDE 

Pasaulio lietuvių dainų šventės choras Vingio parke. Dainininkų gretose yra ir iš JAV atvykusių tautiečių, o pir
moje eilėje — II iš kairės — lemontiškes Jūra Bakaitienė ir — IV iš kairės — Giedrė Končienė. Nuotr. Eltos 

KUO STIPRŪS KARALIAUČIAUS 
KRAŠTO LIETUVIAI 

Prieš dešimtmetį susibūrusi 
Karaliaučiaus (dabar Kalinin
gradas) krašto lietuvių bend
ruomenė greitai minės savo 
veiklos dešimtmetį. Per tuos 
metus buvo ir gero, ir blogo. 
Bet svarbiausia tai, kad šią 
vasarą mūsų lietuvius vėl į 
vieną būrį sukvietė noras būti 
kartu su viso Pasaulio tau
tiečiais šiemetinėje Pasaulio 
lietuvių Dainų ir šokių šven
tėje bei Pasaulio lietuvių 
Sporto žaidynėse ir Tautinėje 
olimpiadoje. Per šimtą mūsų 
folkloristų ir choristų atvyko į 
Pasaulio lietuvių Dainų ir 
šokių šventę. Tai: Stalupėnų 
(dabar Nesterov) „Žiedas" (va
dovas mokytojas Anatolijus 
Galcevskis), Gumbines (dabar 
Gusevas) „Nadruva" (vadovė 
Elena Galdikienė), Gastų (da
bar Slavsk) „Beržynas" (va
dovė mokytoja Loreta Maka-
raitė). Ladzdynų (dabar Kras-
noznamensk) „Šešupė" (va
dovė mokytoja Aldona Juške-
vičiūtė-Strojeva), Karaliau
čiaus (dabar Kaliningrad) L. 
Rėzos draugijos ansamblis 
(vadovė Onutė Kruglikova) 
bei Tilžės (dabar Sovetsk) 
Vydūno lietuvių Hraugijos 
choras „Birutė" (vadovė moky
toja Danutė Saudargienė. 

Prieš šventę mūsų vienetai 
dalyvauja kasmetinėje etno
kultūrinėje stovykloje „Ramo
vė", kuri šį kartą vyksta Kau
ne. Pakeliui į Kauną suruošti 
koncertai Šakiuose bei Sin
tautuose, o birželio 27 dieną 
mūsų saviveiklininkai koncer
tavo Kaune. Į koncertą-susiti-
kimą atvyko ir Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus su 
žmona Alma. Šiuose rengi
niuose, kaip ir Pasaulio lietu
vių sporto žaidynėse, dalyva
vo ir gausi — net 47 — mūsų 
kraštu jaunųjų .sportininkų 
delegacija. Džiugu, kad 

mums, kaip ir anksčiau, talki
na Draugija užsienio lietu
viams remti (Kauno skyriaus 
pirmininkas R. Yla), Kauno 
apskrities viršininko admi
nistracija, Kauno miesto savi
valdybė, o ypač dėkingi Kau
no folkloro klubui „Liktužė" ir 
jo pirmininkei S. Litvinaitie-
nei. 

Mūsų tikslus įgyvendinti 
šiemet padeda Lietuvos Re
spublikos Regioninių proble
mų ir Tautinių mažumų de
partamento darbuotojai, vado
vaujami dr. Remigijaus Motu
zo, o ypač Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugija Čikagoje ir 
jos pirmininkas Vilius Algir
das Tumpjonas. Jis ir jo gerie
ji talkininkai šiemet mums 
padeda suruošti Etnokultūri
nę stovyklą „Ramovė" ir „Dai
nelės" konkursą. Ypač dėkingi 
geriesiems mažnetuviams už 
mažiesiems Karaliaučiaus 
krašto lietuvaičiams dovano
tus 30 kelialapių į Lietuvos 
Vaiko draugijos stovyklą Ka
čerginėje netoli Kauno. Čia 
pora savaičių vaikučiai, dele
guoti krašto lietuvių bendruo
menės ir jos skyrių rajonuose, 
Lietuvių kalbos mokytojų 
draugijos bei kultūros draugi
jos „Birutė" šiemet vasarėlę 
bendraus su tautiečiais iš Lie
tuvos, gilins savo lietuvių kal
bos žinias, susipažins su tau
tos kultūros lobynais, keliaus 
po Lietuvą, sportuos. Be to, 
mūsų mažieji pakviesti ir į 
Lietuvos biudžeto lėšomis fi
nansuojamas stovyklas išeivi
jos vaikams, organizuojamas 
Lietuvos pajūryje. 

Šiais metais kiek pagerėjo 
mūsų santykiai su Kalinin
grado srities administracija. 
Tik šiemet lietuviškosios dip
lomatijos pastangomis buvo 
pasiekta, kad Ragainės evan
gelikų liuteronų bažnyčia, 
kur dirbo pirmosios lietuviš
kos spausdintos knygos auto
rius Martynas Mažvydas, pa
sipuoštų atminimo lenta ir 
būtų pradedami bažnyčios ty
rinėjimo darbai, siekaint su

rasti M. Mažvydo palaidojimo 
vietą. O birželio 19 dieną Ka
raliaučiaus (dabar Kalinin
grado) unviersiteto pastate 
buvo iškilmingai atidengta 
memorialinė lenta, kurioje pa
žymėta, jog tose šlovingo Ka
raliaučiaus Albertinos univer
siteto sienose 1547 metais gi
mė pirmoji lietuviška knyga, 
kurią parašė tuometinis uni
versiteto studentas Martynas 
Mažvydas. 

Šiemet rudenį, turi atverti 
duris pirmosios lietuviškos 
klasės Tilžėje, Karaliaučiuje 
ir Ragainėje. Ragainėje (dabar 
Nemanas), tai bus jau trečioji 
klasė, kur be privalomųjų da
lykų rusų kalba, bus mokoma 
ir lietuvių kalba. Čia daug 
triūso įdeda „Birutės" draugi
ja, lietuvių kalbos mokytojų 
draugija. Ragainės mokytojai 
Jonas Glinskis, Laima Žem-
gulienė, lietuvių draugijų ak
tyvistai. 

Dėkojame Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės atstovui Lietu
voje Gabrieliui Žemkalniui ir 
jo žmonai Danutei už didelį 
rūpestį mūsų santarvės reika
lais. Jau galime ir pasi
džiaugti po keleto metų per
traukos vėl kartu dirbamais 
lietuvybės darbais ir ateities 
planais, kaip dar labiau susti
printi lietuviškąjį judėjimą 
Karaliaučiaus krašte ir iš
vengti praeities klaidų. 

Mes stiprūs tada, kai veikia
me vieningai. Ir tada, kai ne
lieka „patarėjų" bei savanau
džių tiek Kaliningrade, tiek ir 
Vilniuje. Stengsimės išsaugoti 
tą ramybę ir santarvę, kuri 
vėl sklando virš daug išken
tėjusios Mažosios Lietuvos. 

Sigitas Samborskis 
Karaliaučiaus Krašto LB 

tarybos pirmininkas 

• Maldos vaisius yra ti
kėjimo gilėjimas, tikėjimo vai
sius yra meilė, meilės vaisius 
yra tarnavimas kitiems, o tar
navimo vaisius yra taika. Tad 
kuo labiau savo meilę Dievui 
išreikšime gyvu veiksmu, my
lėdami vieni kitus, juo dau
giau taikos bus žemėje. 

Motina Teresė 

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA. 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTU 

Kiekvieną ketvirtadienį Jums, "Draugo" 4 psl., spausdiname 
trumpą ištrauką iš mošų knygų katalogo. Įsigykite! 

Autorius (v.pev.) PevadMinae Kaine 
1. Juozu Kapačtnskas 
2 Antanas Tulys 
3. Dambriukas, Klimas, 

ScnmaJstieg 
4. A Jasmontas 
5. B.GatdžiOnas 
6 Antanas Ramonas 
7. Marija Aukstarte 
8. Marija Aukštaite 
9 Marija Aukstarte 
10 V Liutavtčms 

Išeivio dalia $5.00 
Inicialai po tiltu (novelės) $3.00 

Introduction to Modem Lrthuania $25.00 
Ir niekad ne namolei $6.00 
Ir saulėtos ir OsCios dienos $5.00 
I i sutemų į aušrą $3.00 
lieive $6.00 
Iseives keliu $5.00 
išeives memuarai $12.00 
Išeivija Lietuvos atkorimo darbe $3.00 

Pasaulio lietuv 
pos 4 d. 

U 'l.nr.u šventes ansambliu vakaro ki.n.rrt.i n-ili-lr- .iOH' 'I 'ii^u \ ilniau: K.ilnij parke lie-
Nuotr Eito* 

Knygas užsisakyti galite tai 773466-9500, faksu 773-5666284 
arba paltu. Motų adresas: 

"Draugas' administracija. 4545 W. 63rd Street, Cheago, l l 60629. 
Parsiuntimo tiiatio* vienai knygai - $3.95. kiekvienai papildomai prtdeti $0 95 

Gyvenantiem* ll vatetifta prtdeti 8 75% "sales tax" 
"Draugo" administracija 

[VAIROS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

NAMŲ, 
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapots r O*. Mgr. Aukse 
S. Kana kafca lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
32081/2 VVeetSSth Street 

Tei. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

HELPWANTED 
FuU tune waitress& rali time 

kitehen help nceded. European 
Restanrant, Lemom, IL. 

Tel. 630-257-7570. 

GREIT PARDUODA 

HkamO RE/M/U 

(TO)! 
(7tS) 425-7160 

RIMAS LSTANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

f ^ i KMECKREALTORS 
V ^ n R J W j | 7922 S.PUastt Rd. 

, , - O a t l . 4365SArcfierAve. 

DANUTĖ MAYER 
773484-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
rjrofesiorahai, sąžrtngai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
• t a t 

BRIGHTON PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ DRAUGIJA 

Rengia savo metinį festivalį 
(jau šešioliktą kartą) 

ant Westem Ave. žolyno tarp 47 ir 49 gatvių, 
liepos 10,11 ir 12 dienomis. 

Penktadienį nuo 6 v.v. iki 10 v.v. 
Šeštadienį ir sekmadienį nuo 12 iki 10 v.v. 

Visus linksmins Algis Barniškis 
su savo orkestru. 

» 

Bus įvairaus lietuviško maisto ir alaus. 
Patariama atsinešti 

sulankstomas vasarines kėdes. 
Šiu metu festivalis yra remiamas: 
City of Chicago, Fantasy Amusements, 
TCF Bank, Marąuette Bank ir American 
Airlines. 

Dėl smulkesnės informacijos skambinti: 
(773) 847-0664. 

Ieškote 
našaus 
SERTIFIKATO? 

Pasiteiraukite pas mus. Siūlome 
specialų šios vasaros sertifikatą! 

5.65% APY* 
Terminuotas indėlis 12 mėnesių 

Kreipkitės i mus, 
tel.!l-773-MIDLAND 

(643-5263) 
Patarnaujame, kaip bankas turi 

patarnauti 

£ 3 mklkind tedarai 
^ ^ ^ ^ Sevtngs and Loan AasociaUon 

6929 S. Hartetn Ave,, M M H 6MS* • (706) 596-9400 
4040 8. Archer Ave., Chfcego 60632 -(773) 254-4470 

2657W. 09* Ot, Chicago 60620 -(773) 925-7400 

FDIClnaured 

-APV(*wall 



KARINIŲ PRATYBŲ PABAIGA 
Atkelta iš 3 psl. 

Per pokalbį 
kapitonas DeGeus pasakė, 
kad jo močiutė atvyko į Ameri
ka šio šimtmečio pradžioje ir 
apsigyveno Massachusetts 
valstijoje. Kitą rytą visi kariai ' 
sulipo į amfibinius laivus ir 
atsisveikino su USS Carter 
Hali įgula. Kelionė į krantą 
buvo be įvykių, visi dragūnai 
išsilaipino sausumoje ir ruo
šėsi tęsti nustatytas užduotis. 
Karių akyse ir eisenoje buvo 
matyti nuovargis, bet nieks 
nedejavo. 

Buvo laiko atsipūsti nuo 
pratybų. JAV jūrų pėstininkų 
vyriausybė suorganizavo vi
siems kariams „kultūros eks
kursiją" į beisbolo žaidimą. 
JAV marinai iš anksto gavo 
„žvalgybos reportažus" iš 
Amerikos lietuvių kariškių bei 
kitų JAV karininkų, kad gali 
būti stiprus pasipriešinimas iš 
„partnerių" dėl beisbolo žai
dynių. Dauguma amerikiečių 
sakė, kad beisbolas „partne
riams" bus įdomus nuotykis. 
Atėjo laikas važiuoti į beisbolo 
žaidimą ir matėme daug susi
raukusių veidų mašinų staty
mo aikštėje, kai „Partneriai" 
gavo įsakymą lipti į autobu
sus. Beisbolas neuždegė lietu
vių ir kitų „partnerių" širdžių. 
Buvo gauta žinia, kad daug 
„partnerių" slampinėjo prie 
beisbolo aikštės pagrindinių 
vartų, laukdami tos brangios 
valandos, kai jie galės visi 
sugrįžti atgal į savo nakvynes. 
Geriau pasisekė laisvalaikio 
diena prie pajūrio, kur visi ka
riai turėjo užtenkamai progos 
pasilsėti ir pasideginti saule. 
Keli kariai iš Albanijos pra
vedė savo „ekskursijas". Buvo 
gauta žinia, kad iš viso pabėgo 
septyni Albanų kariai per 
beisbolo žaidimą ir kitas iš
vykas. Camp Lejeuno karinė 
policija'/ sugavo du albanus 
karius, kai jie mėgino pra
smukti pro pagrindinius bazės 
vartus. Du albanai, kurie dė
vėjo „Cooperative Osprey 98" 
marškinėlius, buvo nučiupti 
tolimam Disney World, Flori
dos valstijoje, o kiti atsirado 
pas gimines Philadelphijoje. 

Ši emblema puošė Klaipėdos VII 
Dragūnų pamario gynybos batalio
no marškinėlius. 

Pratybos pagaliau užsibaigė 
ir visi kariai gavo užtenkamai 
apmokymo taikos palaikymo 
operacijoms. Po pratybų Camp 
Lejeune karininkų ramovėje 
buvo pravesta ataskaita, kur 

dalyvavo visų „partnerių" ir 
dalyvaujančių NATO kraštų 
ryšių karininkai. Ataskaita 
buvo proga visiems karinin
kams laisvai kalbėti apie pra
tybų pasisekimus ir nusiskun
dimus. Kartu su karininkais 
buvo vertėjai, bet mažai kas iš 
„partnerių" ryšių karininkų 
drįso kalbėti ataskaitos metu. 
Kanadiečių ir olandų ryšių 
karininkai išdėstė savo nusi
skundimus bei pasisekimus 
„Cooperative Osprey 98" pra
tybų metų, o Kazako, karinin
kas gyrė visas pratybas. Iš 
„partnerių" vienintelis, kuris 
geriausiai išdėstė savo nuomo
nę, buvo Dragūnų ryšių kari
ninkas kapitonas Valerijus 
Šerelis. Jis kalbėjo anglų kal
ba apie savo pastabas ir nusi
skundimus. Amerikiečių jūrų 
pėstininkų karininkai dėkojo 
kapitonui Šereliui už jo pasta
bas ir mėgins jas (jungti į 
būsimas Cooperative Osprey 
pratybas. Tuo pačiu metu 
ataskaitos vedėjas paprašė, 
kad kiti „partnerių" karinin
kai su jų vertėjais įsijungtų į 
ataskaitos diskusiją, bet nieks 
nedrįso. 

Į Cooperative Osprey 98 pra
tybų uždarymą atvyko daug 
generolų bei kitų karininkų iš 
daugelio pasaulio kraštų tarpe 
jų Lietuvos gynybos atašė 
Vašingtone, mjr. Valdemaras 
Sarapinas. Uždarymo kalbą 
sakė JAV Atlanto Stabo atsto
vas, generolas leitenantas 
John Keane. Po jo kalbos 
įvyko paradinis maršas ir visi 
NATO bei „partnerių" kariai, 
žygiuodami pro generolą Kea
ne, atidavė jam karišką pa
garbą. Pratybos oficialiai už
sibaigė, kai buvo nuleistos 
NATO ir Partnerystės taikos 
labui vėliavos. Cooperative 
Osprey pratybos vėl įvyks 
2000 m. Ateinančiais metais 
bus „Cooperative Nugget 99" 
taikos palaikymo pratybos 
JAV kariuomenės bazėje, Fort 
Polke, Louisiana valstijoje. 
Lietuviški karių veidai vėl pa
sirodys Amerikos miškuose ir 
pelkėse. Po uždarymo Klai
pėdos dragūnai įteikė JAV 
jūrų pėstininkams globėjams 
lietuviškas dovanėles. Nebuvo 
pamiršti ir Amerikos lietuviai, 
vertėjai iš JAV Karinių oro 
pajėgų, vyr, serž. Deivis Bliu-
jus, kpt. (dr.) Rimas Janušonis 
ir kpt. (dr.) Arūnas Banionis. 
Jiems buvo įteiktos lietuviš
kos vėliavos. 

Uždarymo dieną visi kariai 
sulipo į autobusus ir išvyko į 
tolimą Cherry Point, JAV jūrų 
pėstininkų oro bazę. Reikėjo 
laukti keletą valandų oro 
uoste dėl nepalankaus oro 
skrydžiams ir dėl JAV jūrų 
pėstininkų biurokratijos, bet 
pagaliau atėjo laikas visiems 
sulipti į lėktuvus. JAV Kari
nių oro pajėgų lietuviai ver
tėjai atsisveikino asmeniškai 
su kiekvienu Klaipėdos dra
gūnu ir palinkėjo jiems sėk
mingos kelionės. Lėktuvai 
pagaliau vėlai vakare išskrido 
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TAI BUVO PRIEŠ 47 METUS 
Istorinis trijų žvejų pabėgimas iš Klaipėdos į Švediją 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Didžiausi kariniai mokymai ETiropoje — „Baltic Challenge 98" — vyksta Klaipėdos apskrityje. Dalyvauja 5,000 
karių iš 11 valstybių. Nuotr. Eltos 

tuvių Enciklopedijos" bei kitų 
vertingų knygų leidėju. 

Viršelį knygai nupiešti buvo 
pakviestas žymusis dailinin
kas Vytautas K. Jonynas, ku
ris savo senatvę praleido Lie
tuvoje ir ten neseniai mirė. 

Iš įvairių knygai pasiūlytų 
vardų pasirinktas „Tolimieji 
kvadratai". Kaip teigiama, jū
ros vandenys jūrininkystės 
žemėlapiuose yra suskirstyti 
kvadratais. Prie savo kranto 
yra artimieji kvadratai, o 
mūsiškių atveju — prie Šve
dijos — tolimieji. Artimuose 
kvadratuose žvejoti galėjo ir 
lietuviai žvejai, o tolimuose — 
tik pasitikimieji, daugiausia 
rusai. Kaip aiškinama, tik tie, 
kurie buvo patikimi ir sugau
davo daug žuvies, turėjo teisę 
leistis į tolimuosius kvadra
tus. 

Beje, šią knygą buvo galvo
jama tuoj pat versti į anglų 
kalbą ir išleisti angliškai kal
bančiai visuomenei. Buvo ras
tas ir vertėjas (rašyt. Algirdas 
Landsbergis), bet, tariantis 
dėl to su J. Grišmanausku, šis 
užsiprašęs milijoninės dolerių 
sumos. Paklaustas, kiek už tai 
norėtų, J. Grišmanauskas pa
reiškė: — Skaičiau, kad Chur-
chellis už savo atsiminimus 
gavo du milijonus dolerių, bet 
man užteks vieno milijono. 

Tada J. Kapočius tik nusi
juokė ir palaidojo šią mintį, 
žinant, kad ir dešimtis tūks
tančių dolerių jau tada buvo 
labai dideli pinigai. 

Pažymėtina yra šios knygos 
įžanga, kurios pradžioje skai
tome tokį J. Grišmanausko 
pareiškimą: 

„Tiktai dabar, stovėdamas 
ant šitos žemės, kuri vadinasi 
laisviausioji pasaulyje, tiktai 
iš toli atsisukęs, už anų neper
matomų vandenų, aiškiausiai 
matau savo Tėvynės didybę ir 
jos begalinį vargą. Matau ir 
tai, kad pasaulis to visko ne
supranta. 

Šią vasarą, liepos 14 d., 
sueis 47 metai nuo to laiko, 
kai trys lietuviai jūrininkai 
Klaipėdos uoste išsiruošė į is
torinę kelionę, kuri baigėsi jų 
pabėgimu į laisvąjį pasaulį. 

Tai buvo laivo kapitonas — 
Lionginas Kublickas su dviem 
įgulos nariais — Juozu Griš
manausku ir Edmundu Pau
lausku, kuris tik pirmą kartą 
buvo išplaukęs į jūrą. Jų pra
dinis tikslas buvo žvejyba to
limuose vandenyse Baltijos 
jūroje kartu su kitais įgulos 
nariais rusais. 

Pirmieji du jau anksčiau 
puoselėjo mintį — pabėgti į 
laisvę, o pabėgimo dieną to
kiam žygiui pritarė ir laivo 
naujokas — E. Paulauskas. 
Jie trys kitus rusus užkalė jų 
kajutėse ir saugojo, kol nepri
plaukė prie Švedijos krantų. 
Mūsiškiai pabėgėliai pasiliko 
laisvėje, o kiti įgulos nariai 
buvo grąžinti atgal į Klaipėdą. 

Apie šį įvykį buvo plačiai 
rašoma Amerikos lietuvių 
spaudoje, ypač po to, kuomet 
šie trys drąsuoliai, kurį laiką 

į tolimą Rhein-Maino bazę, 
^>kietijoje. Dragūnus Rhein-
Maino oro uoste pasitiko lau
kiantis Lietuvos Karinių oro 
pajėgų „Sakalėlis". Kelionė at
gal į Palangos oro uostą buvo 
netiesioginė. Po trumpo lėk
tuvo kuro papildymo Poznane, 
Lenkijoje, „Sakalėlis" pakilo ir 
nuskrido atgal į Lietuva. 

Dragūnams bus mažai poil
sio, Septintasis Dragūnų pa
mario gynybos batalionas šei
mininkaus didžiausioms Part
nerystės taikos labui praty
boms „Baltic Challenge 98", 
kurios prasidėjo Klaipėdoje 
liepos 1 d. ir tęsis tris sa
vaites. Linkime Klaipėdos 
Dragūnams daug sėkmės! 

išbuvę Švedijoje, atplaukė 
Amerikon. Jie į Švedijos 
krantą išlipo 1951 m. liepos 17 
d., o New Yorką pasiekė 1952 
m. vasario 13 d. Tą dieną New 
York oro uosto TWA oro linijos 
patalpose pasitiko „Americos 
balso" radijo programos atsto
vas P. Labanauskas, Lietuvos 
vicekonsulas A. Simutis, Lie
tuvos Laisvės komiteto nariai 
— J. Audėnas, V. Sidzikaus
kas, VLECo atstovas dr. A. 
Trimakas, žurnalistai, foto
grafai. Mano archyve kaip tik 
yra nuotrauka iš to susitikimo 
su pabėgėliais žvejais iš Klai
pėdos. 

Pabėgėliams iš Klaipėdos 
viešint New Yorke, kilo su
manymas parašyti apie juos 
knygą. Šį darbą atliko žur
nalistė Salomėja Narkeliū-
naitė ir rašytoja Nelė Maza-
laitė. Jos pasakotoju išsirinko 
kalbiausiąjį iš trijulės J. 
Grišmanauską. 

Tokiu būdu per pora sa
vaičių buvo paruošta, 192 pus
lapius turinti, knyga, pavadin
ta „Tolimieji kvadratai" (taip 
būdavo pažymimos žvejų ke
lionės į tolimesniuosius vande
nis). Iš jų S. Narkeliūnaitė 
parašė 106 puslapius, o jos 
bendradarbė N. Mazalaitė — 
96 puslapius. Pirmoji apsakė 
J. Grišmanausko gyvenimą ir 
vargus, tada rusų okup. Lietu
voje, nupasakojant ir kitų lie
tuvių liūdną padėtį tėvynėje. 
N. Mazalaitė užfiksavo religi
jos persekiojimą. Lietuvoje 
dainuojamas patrijotines ir 
partizanų dainas (jos įdėtos su 
natomis), o taip pat ir pačių 
jūrininkų pabėgimą į Švediją 
(beje, ši dalis nėra labai ilga). 

Šią knygą nedideliu tiražu 
išleido tuo metu „Darbininko" 
savaitraščio spaustuvėje Brook-
lyne dirbęs Juozas' Kapo
čius, kuris vėliau tapo „Lie- (Bus daugiau) 

A.tA. 
ALGIRDAS JONAS PALIONIS 

Gyveno Marąuette Parko apylinkėje, Čikagoje. 
Mirė 1998 m. liepos 6 d., 5 vai. ryto, sulaukęs 75 metų. 
Gimė Lietuvoje, Amerikoje išgyveno 40 m. 
Nuliūdę liko: brolis Tadas su šeima; Lietuvoje: brolis 

Vaclovas ir sesuo Aldona su šeimomis; mirusių - brolio 
Vytauto, seserų - Marijos ir Eugenijos šeimos bei kiti giminės. 

Velionis buvo brolis a.a. Elenos. 
Velionis pašarvotas liepos 10 d., penktadienį nuo 5 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks liepos 11 d., šeštadienį. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M.Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už 
velionio sielą. 

A.a. Algirdo palaikai bus pervežti į Lietuvą ir palaidoti 
Lazdijų kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Saulutei" ir Lithuanian 
Mercy Lift. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: broliai, sesuo ir jų šeimos. 

Laidotuvių direkt. Donald M.Petkus, tel. 800-994-7600. 

PADĖKA 
A.tA. 

EDUARDAS ABAZORIUS 
Mūsų gerbiamas, mylimas Eduardas Abazorius mirė 1998 m. 

gegužės 28 d. Palaidotas birželio 1 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkoju kun. Vito Mikolaičiui už maldas 
koplyčioje, kun. Francis Kelpšui už atnašautas šv. Mišias 
bažnyčioje, palydą į Amžiną Poilsio vietą ir apeigas kapinėse. 

Nuoširdžiai ačiū seselėms kazimierietems už pagalbą ir 
nuoširdų rūpestį. 

Dėkoju sol. Danai Stankaitytei už nepaprastai gražų 
giedojimą šv. Mišių metu ir muz. Ričardui Šokui už vargonų 
palydą. 

Širdingai dėkoju visiems giminėms, draugams, pažįstamiems 
atsilankius koplyčioje, dalyvavusiems bažnyčioje šv. Mišių metu 
ir palydėjusiems vehonį į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkoju visiems už išreikštus užuojautos žodžius, 
asmeniškai laiškais, už aukas šv. Mišioms. 

Dėkoju karsto nešėjams suteikusiems velioniui paskutinį 
palydėjimą ir laidotuvių direktoriui D.M.Petkui už malonų 
ir rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę artimieji, Laura Zaura. 

A.tA. 
ANTANUI PILECKUI 

1 

mirus, sūnų ALGntDĄ, gimines 
skausmo valandoje. 

OAdomaitienė 
V. ir LAdomavičiai 
A ir D, Arlauskai 
J. ir A Bagužiai 
V. ir G.Beleckai 
F. ir B.Bočiūnai 
A ir G.Čekauskai 
B. ir J.Čepukai 
V.Dėdinienė 
V. ir M.Derenčiai 
D. ADulaičiai 
S.Estkienė 
V. ir G.Gečai 
Kun. I. Gedvilą 
P.Grigalauskas 
A ir J.Janoniai 
S.Kačinskienė 
M.Kardauskaitė 
A. ir L.Kvečai 
V. ir B Labučiai 
E.Lukienė 
V. ir S.Maciai 
J. ir J.Macijauskai 
P. ir D.Mackai 
Sunny Hills, FL 

ir artimuosius užjaučiame 

J. ir S.Mačiulaičiai 
V. ir O.Mamaičiai 
J.Mamaityte 
B. Motuzienė 
V.Mikutis 
L.Mikutytė 
A. ir B.Nakai 
A. ir J.Nakai 
M.Naruševičienė 
E. ir M.Okai 
A.Pečkaitienė 
J. ir O.Peleckiai 
Dr. M. ir E.Poulik 
D. ir S.Pranckevičiai 
J.K.Ratnikai 
E. ir J.Sadauskai 
A. ir D.Savickai 
G.Shatas 
A. ir R.Strazdiiai 
L. ir D.Vaitkevičiai 
A. ir D.Vėlavičiai 
J. irA.Vyšniauskai 
J. ir V.Zubaviiiai 

m ^WMOO/^, 
Uraganų lipduku pavyzdžiai 

l'SS Carter Hali laivę ..Cooperative Osprey ?>" pratybų metu Iš kaires: vyr lt A Butenis. fotografas T Dam
brauskas, vyr lt. A Kavaliauskas ir kpt V Sorelis. Nuotr kpl Arūno Banionio 

A.tA. 
FRIDAI VILKIENEI 

mirus, jos sūnų sktn. EUGENIJŲ VILKĄ ir jo artimuosius 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Brone ir Vilius Variakojai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

„Draugo" metinė šventė 
gamtoje ruošiama rugpjūčio 2 
d., sekmadieni, t. marijonų 
vienuolyno sode, prie dien
raščio patalpų. Kaip papras
tai, bus šv. Mišios vienuolyno 
koplyčioje, skanių valgių, gai
vių atsigėrimų, na, ir lai
mėjimai. Vėl kreipiamės į 
skaitytojus, ieškodami laimi
kių „laimės šuliniui". Jeigu 
kas galėtų paaukoti gražių 
daiktelių (ir daiktu), būtume 
labai dėkingi — atneškite į ad
ministraciją darbo dienomis. 

Čikagos miestas, pasimo
kęs iš anksčiau patirtos trage
dijos, kai nuo karščio mirė 
nemažai gyventojų, yra pasi
ruošęs padėti žmonėms, kai 
oro temperatūra pakyla per 90 
laipsnių (F) ir oro biuras pas
kelbia „Heat advisory". Jeigu 
kam reikia pagalbos, ragina
ma skambinti i City Hali tel. 
312-744-5000 (turintiems 
problemų su klausa, telefonas 
yra 312-744-8599). Taip pat 
patariama susisiekti su vyres
nio amžiaus artimaisiais, ir 
kaimynais, ypač jeigu jie gyve
na vieni, patikrinti, ar gerai 
jaučiasi — juk esame atsakin
gi už vieni kitus! 

PARODA 
CHJClOtR VU.T7KS WENAI TAMINtn 

i II II — I I I II i * 

:r, ai h*.h t c i n u i * 
,*&. V iXAJKM«n A \ T _ O ^ M » X a 

Jūra tė Jankauskaitė, visuomet 
mėgstama ir laukiama įvairių 
kultūrinių renginių programų 
vedėja, vadovavo Pedagoginio lit. 
instituto mokslo metų užbaigimo 
iškilmėms Jaunimo centre birželio 
pradžioje. Ji pati yra šio instituto 
absolventė. 

T. mari jonų provincijolas 
kun. Donaldas Petrai t is , 
MIC, kartu su kun. Albinu 
Gurkliu, MIC, liepos 8 d. 
išvyko į Lietuvą. Kun. A. 
Gurklis, gimęs VVaterbury. 
CT, yra matematikos dėsty
tojas Marianapolio marijonų 
gimnazijoje; jis Lietuvoje lan
kysis pirmą kartą gyvenime. 
Abu kunigai dalyvaus Vilka
viškio katedros pašventinimo 
iškilmėse liepos 11 d. ir palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
šventėje liepos 12 d. Marijam
polėje. Į JAV grįš liepos 29 d. 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišių auka bus liepos 11 d., 
šeštadienį, 4 vai. popiet, t. 
jėzuitų koplyčioje. Visi nuo
širdžiai kviečiami. 

Gedulo ir vilties dienai 
paminėti birželio 12 d. Jauni
mo centro Čiulionio galerijoje 
buvo atidaryta vaikų piešinių 
paroda. Tai labai įspūdingas 
ir šiurpus mūsų tautos genoci
do liudininkas, nors vaiko 
akys ir j didžiausią tragediją 
moka pažvelgti viltingai. Pa
rodą verta visiems pamatyti, o 
ypač į ją nusivežti vaikus bei 
vaikaičius. Deja, nei atida
ryme, nei vėliau vaikų nebuvo 
matyti, net piešinių autorių, 
nors jų darbai eksponuojami. 
Paroda tęsis visą vasarą. 

Jūrų šauliu kuopa „Klai
pėda" rengia Jūros dieną 
liepos 19 dieną, sekmadieni, 
Union Pier, MI. „Gintaro" va
sarvietėje bus dienos atidary
mas ir vėliavų pakėlimas 
12:30 vai. p.p., 1 vai. p.p. pa
maldos, 3 vai. popiet dalyvau
jama Čikagos ramovėnų ren
giamose nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos prezi
dentų pagerbimo apeigose In
ternational Friendship Gar-
dens, Michigan City, IN. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. Dienos programa vyk
doma Michigan valstijos laiku 
(viena valanda vėliau, kaip 
Čikagoje). 

Našliu, našliuku ir pavie
niu klubo smagi gegužinė 
įvyks liepos 19 d. Vytauto 
Didžiojo Šiaulių salėje, 2417 
VV. 43rd. Str., Chicago. Bus 
gardaus maisto, gėrimo ir 
gera muzika. Pradžia 12 vai. 
Valdyba kviečia dalyvauti ir 
smagiai laiką praleisti. 

Nepaisant karšto ir 
drėgno oro, kasmetinis, vie
nuolika dienų trukęs, „Taste 
of Chicago" renginys Grant 
parke sutraukė 3.65 mln. lan
kytojų. Buvo džiaugiamasi, 
kad pernai „Taste of Chicago" 
aplankė, valgė ir gėrė, rekor
dinis žmonių skaičius (3.45 
mln.), bet šįmet svečių susi
laukta dar daugiau. 

Š. m. birželio 28 d. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijos salėje įvyko metinis 
BALFo darbuotojų susirinki
mas, kuriame buvo aptarta 
BALFo veikla, išklausyti Či
kagos apskrities pranešimai, 
centro valdybos informacija ir 
išrinkta Marųuette Parko 
BALFo skyriaus valdyba. 

Susirinkimas pradėtas mal
da, kurią sukalbėjo kun. V. 
Mikolaitis. Maldoje buvo prisi
minti mirusieji nariai ir 
išskirtinai paminėti buvęs 
centro valdybos iždininkas 
a.a. Kostas Čepaitis ir Či
kagos apskrities bei Mar-
ąuette Parko skyriaus pirmi
ninkas a.a. Stasys Vanagūnas. 
I prezidiumą buvo pakviesti 
centro valdybos pirm. Maria 
Rudienė, Čikagos apskrities 
ižd. Kostas Stankus ir apskri
ties bei Marąuette Parke sky
riaus sekretorė Antanina Rep
šienė. Susirinkimui vadovauti 
pakviestas Povilas Vaiče
kauskas. Pradėdamas susirin
kimą, P. Vaičekauskas pa
dėkojo BALFo darbuotojams ir 
aukotojams, ypač centro val
dybai ir pirmininkei, už ne
įkainuojamą ir didžiulę pa
ramą Vaičekauskų bei Juod
valkiu šeimoms (iš viso 8 as-
menimsj, kai prieš eilę metų 
su Amerikos valdžios pagalba 
juos ištraukė iš sovietų oku
puotos Lietuvos ir padėjo 
įsikurti Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. 

Trumpą Čikagos apskrities 
veiklos apžvalgą padarė Do
mas Misiulis, apskr., valdybos 
vicepirmininkas, o ižd. Kostas 
Stankus pateikė metinę apy
skaitą. Pranešė, kad per pas
kutinį 1997 metų rudens vajų 
skyriai surinko ir centrui per
davė 35,000 dol. aukų. K 
Stankus pastebėjo, kad, kei
čiantis lietuvių gyvenviečių 
pasiskirstymui, ne tik Či
kagoje, bet ir tolimesnėse apy
linkėse, kai kurie skyriai be
veik išnyko arba žymiai 
sumažėjo jų veikla dėl narių 
išsikėlimo į kitas vietoves ar 
lietuviškų parapijų uždarymo. 
Tad išreiškė mintį, kad galbūt 
Čikagos apskritis toliau nėra 
reikalinga, nes Čikagoje ir 
apylinkėse veikiantys skyriai, 
ypač toliau esančiose vie
tovėse, kaip Gary, Racine, Ke-
nosha, Waukegan ir kt., pra-
vedę vajus, gali atsiskaityti 
tiesiogiai su centru, kaip jau 
tai daro Rockford ir E. St. 
Louis. Susirinkime nebuvo 
renkama apskrities valdyba ir 

galutinis sprendimas šiuo rei
kalu paliktas centro valdybai. 

Labai įdomus buvo centro 
valdybos pirmininkės žodis. 
Pranešime pastebėjo, kad 
BALFo parama ir toliau labai 
reikalinga Lietuvai, ypač 
skurstančioms šeimoms pro
vincijose, kaimuose. BALFas 
taip pat globoja apleistus ar 
benamius vaikučius, senelius, 
taip pat Rytų Lietuvos mokyk
las. Pabrėžė, kad BALFas 
rūpinasi ir jau keletą metų 
šelpia nemažai Šalčininkų ra
jonų mokyklų ir jų mokytojų 
— suteikta piniginė šalpa, 
siunčiama mokslo priemonės, 
apranga, avalynė, maistas. 
Parama buvo pasiųsta lietu
vių mokyklai Pelesoje, Gudi
joje. Stambiomis aukomis re
mia Vilniuje veikiančią Beta-
nijos vargšų valgyklą, kuri 
kasdien aptarnauja 600 var
guolių ir nuveža maisto 120 
neturtingų studentų. Pini
ginėmis aukomis remia buvu
sius politinius kalinius, par
tizanus, Sibiro tremtinius, 
invalidus, ligonius ir kitus ne
laiminguosius. Iš jų sulaukia
ma nuoširdžios padėkos, daug 
jautrių laiškų. Ypatingas dė
kingumas buvo jaučiamas vi
siems balfininkams — dar
buotojams, aukotojams ir sa
vanoriams talkininkams, kai 
pirmininkė BALFo reikalais 
lankėsi Lietuvoje. 

BALFas yra pasiryžęs, kiek 
ištekliai ir galimybės leis, ir 
toliau mažinti Lietuvoje skur
stančių žmonių vargą, siun
čiant šalpą ir paramą, dra
bužius, avalynę, vitaminus, 
standartinius vaistus bei gerą 
maistą. 

Pranešė, kad šalpa toliau 
yra tęsiama Suvalkų trikam
pio lietuviams, kaip tai buvo 
vykdoma daug metų, nes ten 
irgi yra nemažai gausių, labai 
patrijotiškai nusiteikusių, ta
čiau vargingai gyvenančių, lie
tuvių šeimų, kirioms BALFo 
pagalba reikalinga. 

Pasidžiaugė, kad Čikagos 
apylinkėse gyvenantis prel. 
Juozas Prunskis, žinomas kil
nių darbų rėmėjas, įvertin
damas taip reikalingą šalpos 
veiklą, šio svarbaus susirinki
mo proga įteikė BALFui 500 
dol. auką. 

Trumpai apžvelgdama sky
rių veiklą, pirmininkė pa
stebėjo, kad kartais, kai yft 
nukrypstama nuo įstatyminės 
tvarkos ir šalpos organizaci
joms nustatytų taisyklių, cent
rui tenka atsakomybė prieš 
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Amerikos valdžios įstaigas. 
Yra svarbu kad visuomet būtų 
laikomasi labdaros organizaci
joms nustatytos tvarkos ir 
BALFo įstatų. Susidaro ne
maža bereikalingų sunkumų, 
kai prisieina aiškintis su vie
tinėmis Amerikos ar Lietuvos 
teisinėmis įstaigomis dėl tei
sinės tvarkos nepalaikymo. 
Sunkumai kyla, kai įsiterpia 
pašaliniai asmenys, nesusi
pažinę su teisine šalpos orga
nizacijos tvarka. 

BALFo centro įstaiga dabar 
yra JDraugo" pastato patal
pose, kurių nuoma mėnesiui 
yra 1,000 dol. Pastebėjo, kad 
čia yra kai kurių nepatogumų 
ir sandėliui bei siuntinių pa
kavimui yra mažai vietos, nes 
negavo tiek ploto, kaip nuo-
muojant šias patalpas buvo 
pažadėta. 

Pranešė, kad BALFO sei
mas, kuris įvyks šiais metais, 
susitarus su skyriumi, buvo 
numatytas rengti Los Angeles, 
tačiau susidėjus jų svarbioms 
aplinkybėms, ten negalės 
įvykti. Todėl seimo reikalu 
buvo susisiekta su Detroito 
skyriumi, kuris, nepaisant ga
na trumpo laiko pasiruošimui, 
mielai apsiėmė seimą globoti. 
Seimo posėdžiai ir iškilminga 
vakarienė vyks Detroite šv. 
Antano parapijoje, kurios kle
bonas kun. Antanas Babonas 
yra ir Detroito BALFo sky
riaus pirmininkas. Šiuo laiku 
numatoma, kad seimas vyks 
1998 m. lapkričio mėn. pra
džios savaitgalyje. Netrukus 
bus išsiuntinėti tuo reikalu vi
siems skyriams ir direkto
riams pranešimai su smulkes
ne informacija. 

Pranešimo pabaigoje centro 
Valdybos pirmininkė atsa
kinėjo į dalyvių užklausfmus. 

Toliau vyko Čikagos Mar

ąuette Parko BALFo skyriaus 
valdybos rinkimai. Buvo pa
siūlyta ir vienbalsiai išrinkta 
nauja valdyba: Aleksas Kiki-
las, Petras Naujokas, Antani
na Repšienė, Algis Čepėnas, 
Juozas Bagdžius, Emilija 
Kantienė, Vytautas Juodka, 
Vitalius Lekeckas ir Valerija 
Čepaitienė, kurie pasiskirstys 
pareigomis. 

Baigiant susirinkimą, pirmi
ninkė padėkojo visiems daly
vavusiems, taip pat sekr. An
taninai Repšienei ir jos 
talkininkėms už vaišių pa
ruošimą, Juozui Bagdžiui už 
salės sutvarkymą. Ypatingą 
padėką pareiškė už dosnią pa
ramą BALFui — užkan-
džiams paaukotus pyragaičius 
— Racine kepyklos savinin
kams Juozui ir Danutei 
Kapačinskams. Taip pat sim
boliškai primenant BALFo 
veiklos temą, kad turime visi 
dalintis „duona", jie paaukojo 
įvairių rūšių duonos, kuri pa
dalinta kiekvienam susirinki
mo dalyviui, kad jie palaikytų 
šį BALFo siekimą toliau, kol 
neliks nė vieno vargstančio 
lietuvio alkano. 

Susirinkimas buvo baigtas 
giesme „Marija, Marija", mel
džiant, kad ji pagelbėtų BAL
Fui vykdyti artimo meilės 
darbą. Toliau vyko pabendra
vimas ir pasikalbėjimas prie 
kavutės. 

Povilas Vaičekauskas 

DĖMESIO „MARGUČIO 
IT KLAUSYTOJAMS 

„Prieš 65 metus Čikagoje 
išsiuntę lietuvišką žodį ir 
dainą 'Margučio' steigėjai net 
neįsivaizdavo, kokį vaidmenį 
ši radijo programa suvaidins 
lietuvių išeivijos gyvenime", 
taip kalbėjo pereitais metais, 

Prelatas dr. Jurgis Ša-
rauskas, VVashington, D.C. 
švęsdamas kunigystės 25 m. 
sukaktį, per kun. Viktorą 
Rimšelį, MIC, Draugo fondui 
atsiuntė 1,000 dol., tapdamas 
Draugo fondo garbės nariu. 
Laiške jis rašo: „Linkiu Dievo 
palaimos jūsų darbuose ir vi
siems jūsų kolegoms. Tegy
vuoja 'Draugas'!" Sveikiname 
Gerb. prelatą Šarauską sida
brinės kunigystės sukakties 
proga ir dėkojame už stambią 
paramą Draugo fondui. 

Ar ieškote dovanų drau
gams bei artimiesiems'? 
Užsukite į „Draugą". Turime 
platų pasirinkimą įvairių 
knygų suaugusiems ir vai
kams, lietuvių bei anglų kal
ba. Skaitytojų patogumui, 
kiekvieno ketvirtadienio nu
meryje „Draugas" spausdina 
po trumpą ištrauką iš turimų 
knygų katalogo. Jeigu norite 
gauti visą katalogą (kaina 5 
dol.), kreipkitės į administra
ciją. Knygas galite užsisakyti 
telefonu: 773-585-9500, faksu 
773-858-8284 arba laišku 
4545 West 63rd Street. Chica
go, IL 60629. Administracijoje 
yra ir parduotuvėlė. Apsilan
kykite „Drauge", nusipirkite 
suvenyrų, susipažinkite su 
dienraščio leidyba Visų lau
kiame! 

švenčiant 65 metų sukaktį, il
gametis „Margučio" globėjas, 
rėmėjas, patarėjas, dabarti
nis Lietuvos Respublikos pre
zidentas Valdas Adamkus. 

Už kelių mėnesių jau bus 3 
metai, kaip „Margutis II" ra
dijo bangomis lanko lietuvių 
namus. Esame labai dėkingi 
klausytojams, kaip „Margu
čio" steigėjas A. Vanagaitis 
sakydavo, „Margučio" imperi
jai priklausantiems tautie- < 
čiams, kurių pagalba ir para
ma galėjom įsigyti ir įsireng
ti savo nuosavą radijo studiją 
su reikiama aparatūra. Pra
dedant pirmadieniu, bai
giant penktadieniu, „Margu
tis" perduoda pranešimus, 
žinias, lietuvišką muziką ir 
dainas. Visų mūsų visuome
ninių bei kultūrinių organiza
cijų veiklos pranešimai skel
biami nemokamai, tik simbo
liškai atsilyginant. 

„Margučio II" radijo laidos 
turėjo tenkintis pusvalan
džiu, nes radijo stoties mo
kestis yra gan didelis, o 
„Margučio II" biudžetas yra 
labai kuklus. Klausytojams 
pageidaujant ir atsiradus ga
limybei, „Margučio II" valdy
ba nutarė prailginti progra
mos laiką ketvirčiu valandos 
— 15 minučių. Nuo atei
nančio pirmadienio, liepos 13 
d., kasdien „Margučio II" pro
gramos klausykite nuo 8 iki 
8:45 vai. vak. „Margučio II" 
radijo darbuotojai: Rytis, Da
lia, Emilija pateiks daugiau 
žinių, nuotaikingos muzikos, 
o aš su savo Amerikos spau
dos apžvalga ateisiu į talką. 
„Margučio II" valdyba tikisi 

susilaukti klausytojų paramos 
ir ateityje, nes, pratęsus pro
gramos laiką, padidėja ir 
išlaidos. „Margutis II" yra gir
dimas ne tik Čikagoje, bet ir 
plačioje apylinkėje. Klausy
kitės! 

„Margučio II" 3-jų metų sėk
mingą gyvavimą paminėti 
įvyks renginys rugsėjo 13 d., 
sekmadienį Jaunimo centre. 

Bronius Siliūnas 

Mirus a.a. agr. Juozui 
Karazijai, Lietuvių agrono
mų sąjunga Čikagoje užprašė 
gregorines Mišias, kurios bus 
aukojamos rugpjūčio mėn. 
Ecuadore. Prašomi visi drau
gai ir pažįstami prisiminti jį 
savo maldose. 

SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Besidominčiam audi

mu, galiu atiduoti mažas 
automatines lietuviškas audi
mo stakles ir siūlų. Kreiptis 
lietuviškai arba angliškai į 
Stanley, tel. 773-779-1775. 

(sk.) 
ARAS ROOFING 
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