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Vakarai neleis Baltijos 
valstybėms „berti druskos” ant 

Rusijos žaizdų
Vilnius, birželio 11 d. 

(BNS) — Norvegijos saugumo 
specialistas Jens Aasen mano, 
kad Baltijos valstybių priėmi
mas į NATO pirmajame są
jungos plėtimo etape būtų „lyg 
druskos užbėrimas Rusijai ant 
žaizdos”. Tai jis pareiškė tre
čiadienį Seime vykusiame 
seminare, kuriame nagrinėja
ma saugumo bei karinių 
struktūrų demokratinė ir poli
tinė kontrolė.

J. Aasen mano, kad Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
atgavimas Sovietų Sąjungai 
reiškė didžiausią pralaimė
jimą jos istorijoje, todėl sunku 
tikėtis, kad Vakarai „aitrins 
Rusijos žaizdas ir Baltijos val
stybes priims į NATO kartu 
su pirmąja banga”.

Tuo tarpu Seimo Nacionali
nio saugumo komiteto gyny
bos pakomitečio pirmininkas 
Gediminas Kirkilas stebėjosi, 
kodėl Lenkijai ir Čekijai tei
kiama pirmenybė stojant į 
NATO, o Lietuva nustumiama 
į antrąjį planą. Jo nuomone, 
visos trys Baltijos valstybės 
turi pranašumą prieš Lenkiją 
ir Čekiją, nes jų teisinė bazė 
bei karinės struktūros buvo 
kuriamos naujai, o ne peror

Pradėta „statyti” 
Lietuvos-Baltarusijos sieiia

Vilnius, birželio 11 d. 
(BNS) — Pirmasis Lietuvos 
valstybės sieną su*  Baltarusija 
žymintis stulpas Šalčininkų 
pasienio kontrolės punkte bu
vo įkastas ketvirtadienį.

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
vidaus reikalų ministras Vid
mantas Žiemelis ir kiti mini
sterijos vadovai, Pasienio poli
cijos vyriausiasis komisaras 
Audronis Beišys, Preziden
tūros ir Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovai, Baltarusi
jos oficialūs asmenys, taip pat 
Lietuvoje dirbantys Europos 
Sąjungos valstybių, Latvijos, 
Lenkijos ir Rusijos ambasado
riai.

Lietuvos ir Baltarusijos sie
nos atribojimo projektą pa
rengė Aerogeodezijos institu

Skiriasi nuomonės dėl paskolos 
Būtingės terminalui

Vilnius, birželio 11 d. (BNS) 
— Vyriausybės nariams tre
čiadienį nesutarus dėl paskolų 
garantijų Būtingės termina
lui, sprendimas buvo atidėtas 
savaitei.

* Premjeras Gediminas 
Vagnorius birželio 10 d. 
šventė savo 40 metų jubiliejų. 
„Lietuvos rytas” pastebi, kad 
Konstitucija tokio amžiaus su
laukusiam piliečiui leidžia 
kandidatuoti į valstybės vado
vus. G. Vagnorius, atsakyda
mas į dienraščio klausimą, ar 
sunku susivaldyti ir nekandi
datuoti į prezidentus, sakė: 
„Aš nebūsiu tas, kuris suda
rytų nereikalingą eilę.”

* Per mažai ar per daug 
mūsų gyvenime švenčių?”, 
birželio 10 d. klausia „Kauno 
diena”, informuodama, kad 
Seimo kancleris Jurgis Razma 
pateikė įstatymo „Dėl švenčių 
dienų” pataisas, kuriomis 
siūloma išbraukti iš švenčių 
sąrašo gegužės 1-ąją — Tarp
tautinę darbo dieną, nes ji 
primena sovietmetį.
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Birželio 3 d. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas viešėjo Lenkijos Gniezno mieste. Švento Tėvo kvietimu 
Lenkijos, Vengrijos, Čekijos, Lietuvos, Slovakijos, Vokietijos ir Ukrainos vadovai dalyvavo Šv. Adalberto Vaitie
kaus 1000-ųjų mirties metinių šv. Mišiose, po kurių įvyko septynių valstybių pareigūnų ir popiežiaus susitikimas.

Nuotr.: Šv. Mišių metu Vokietijos prezidentui (sėdi kairėje) R. Herzog ir Lietuvos prezidentui A Brazauskui 
įteikiami Jono Pauliaus II kalbos tekstai. (LR)

ganizuojamos iš sovietinių.
„Lietuva iš karto Nacionali

nio saugumo pagrindų įstaty
mą harmonizavo su NATO. 
Nesuprantu, kodėl spren
džiant apie kandidatus į Al
jansą, Lietuva atsidūrė an
troje vietoje”, kalbėjo G. Kirki
las.

Pusdienį trukusiame semi
nare dalyvavo Seimo Nacio
nalinio saugumo komiteto na
riai, Valstybės saugumo de
partamento, Krašto apsaugos; 
Vidaus reikalų, Užsienio rei
kalų ministerijų atstovai. 
Jame taip pat kalbėta apie 
slaptųjų tarnybų kontrolę, 
valdžios stuktūrų ryšius su vi
suomene, tvarką kariuome
nėje.

Nacionalinio saugumo komi
teto narė Rasa Rastauskienė 
sakė, kad šiuo seminaru sie
kiama plėtoti valdžios institu
cijų, kariuomenės, saugumo 
struktūrų ir visuomenės sam
pratą apie demokratinę ir pi
lietinę kontrolę. Pasak jos, 
Lietuvoje dar nėra visiškai 
aišku, kas kontroliuoja saugu
mo tarnybas, todėl seminare 
siekta suprasti, kaip geriau 
spręsti šią problemą.

to specialistai, kurie nustatė 
kiekvieno iš 1,640 laikinųjų 
medinių stulpų įrengimo 
vietą. Šis institutas ruoš ir 
valstybės sienos nustatymo 
žemėlapius.

Lietuvos ir Baltarusijos sie
na dar niekada nebuvo pa
žymėta, todėl nauji žemėlapiai 
bus parengti tik tada, kai sie
na jau bus paženklinta. Lai
kinuosius sienos žymeklius 
650 ruože Lietuva ir Baltaru
sija statys pasidalijusios jį pu
siau.

Lietuva sienos su Baltarusi
ja žymėjimui šiemet yra sky
rusi 2 mln. litų. Darbų pra
džia užtruko, nes Baltarusijos 
vyriausybė tam tikslui reika
lingus 600,000 dolerių skyrė 
tik balandžio mėnesį.

Premjeras Gediminas Vag
norius siūlė suteikti iki 100 
mln. JAV dolerių garantijas, 
tuo tarpu Europos reikalų ir 
finansų ministrai Laima And
rikienė ir Algirdas Šemeta 
siūlė, kad būtų garantuotos 
iki 200 mln. dolerių paskolos. 

Specialistai teigia, jog spren
dimas garantuoti tik 100 mln. 
dolerių paskolų vieneriems 
metams nukeltų Būtingės ter
minalo statybos pabaigą, o 
kai kurie galimi investuotojai 
nebepirktų terminalo akcijų.

Premjeras G. Vagnorius tei
gia, jog kalbos apie statybos 
uždelsimą yra tik spekuliaci
jos, o valstybė neplanuoja tu
rėti kontrolinio terminalo ak
cijų paketo, todėl keistai atro
dytų, jei objektas bus stato
mas komerciniu principu, o vi
są riziką prisiims vyriausybė. 

Europos reikalų ministrė ir 
Valstybinės užsienio paskolų 
komisijos pirmininkė Laima 
Andrikienė sakė, jog svarstant 
projektą komisijoje, buvo iš
klausyti žinovų argumentai, 
jog suteikus garantijas tik 100

Liberalų internacionalo 
prezidentas suteikė daug vilčių 

Lietuvai
Vilnius, birželio 11 d. (BNS) 

— Liberalų internacionalo 
prezidentas Frits Bolkestein 
suteikia daug vilčių, netrukus 
Lietuvą išvysti Europos Są
jungoje.

Trečiadienį F. Bolkestein 
bei liberalų internacionalo ge
neralinis sekretorius Julius 
Maatenas susitiko su Seimo 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu bei užsienio reikalų 
ministru Algirdu Saudargu.

Pirmą kartą į Lietuvą at
vykę Liberalų internacionalo 
vadovai buvo supažindinti su 
Lietuvos politine ir ekonomine 
situacija, buvo aptarti santy
kiai su artimiausiais kaimy
nais — Rusija, Baltarusija ir 
Lenkija.

* Pasaulinis gamtos ap
saugos fondas per Jungtinių 
Tautų vystymo programos at
stovybę skirs Lietuvos Aplin
kos apsaugos ministerijai 
154,500 dolerių. Šiais pinigais 
bus finansuojama pirmoji Lie
tuvos ataskaita, kaip vykdomi 
įsipareigojimai, įgyvendinant 
JT klimato kaitos susitarimą, 
kurį Lietuva pasirašė 1992- 
aisiais.

Nuo liepos 1-osios įsigalios 
Sveikatos draudimo įstatymas

Vilnius, birželio 11 d. 
(BNS) — Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministras Juozas 
Galdikas tikisi, kad naujas 
Sveikatos draudimo įstatymo 
projekto svarstymas Seime 
neužtruks ir jau nuo liepos 1 
d. įsigalios nauja sveikatos 
draudimo sistema.

Trečiadienį spaudos konfe
rencijoje jis teigė, kad pagal 
naująjį įstatymą, ligonių kasa 
jau nebebus pagrindinė mo
kesčius renkanti institucija, o 
medicinos punktai, ambulato
rijos, poliklinikos ir ligoninės 
priklausys savivaldybėms.

Naujuoju įstatymu taip pat 
atskiriama pirminė sveikatos 
priežiūra nuo antrinės, o kar
tu ir jų finansavimas.

„Anksčiau, trūkstant lėšų,

J. Galdikas džiaugėsi, kad 
po 50 metų pagaliau pereina
ma prie pigesnės sveikatos ap
saugos sistemos. Jis mano, 
kad pakeitus sveikatos drau-

mln. dolerių paskolų, būtų su- dimo tvarką, kasmet būtų su
griauta ilgai ruošta terminalo taupyta apie 30 mln. mokesčių 
finansavimo schema. mokėtojų lėšų.

V. Landsbergis pažymėjo, 
kad viena opiausių problemų 
dabar — nelegalūs migrantai 
iš Azijos valstybių, ir tai gali 
tapti kliūtimi stojant į ES. 
Seimo pirmininkas svečiams 
pažadėjo griežtinti bausmes 
nelegalių migrantų vedliams.

Socialdemokratai: Europos 
Sąjungai nereikalinga 
privatizuota Lietuva

Vilnius, birželio 11 d. 
(BNS) — Seimo socialdemo
kratų frakcijos seniūno pava
duotojas Rimantas Dagys ma
no, kad nuosavybės atstaty
mo, indėlių grąžinimo ir stra
teginių objektų privatizavimo 
įstatymai užkerta kelią Lietu
vai į Europos Sąjungą.

„Šiais įstatymais vyks rinkų 
išpardavimas, o vėliau reikės 
labai daug subsidijų, kad Lie
tuvos ūkis būtų atstatytas”, 
teigė jis trečiadienį spaudos 
konferencijoje. Įgyvendinus 
šiuos įstatymus, R. Dagio 
įsitikinimu, Lietuva taptų 
nepatraukli ES ir dauguma 
valdančiųjų Europos partijų 
pasisakytų prieš jos pri- 

pirmiausia buvo aprūpinamos 
ypatingos svarbos tarnybos, 
reanimacija, laboratorijos, o 
medicinos punktai atsidurda
vo sunkioje padėtyje. Nuo lie
pos 1-osios lėšos, tenkančios 
pirminės sveikatos priežiūros 
įstaigoms, niekada nepapuls į 
ligonines”, teigė sveikatos ap
saugos ministras.

Naujasis įstatymas taip pat 
numato suvienodinti valstybi
nių ir privačių medicinos 
įstaigų teises, taip pat bus 
žymiai sumažinti mokesčiai 
už medicinos paslaugas kaimo 
gyventojams.
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Kalbėdamas apie Lietuvos 
liberalų sąjungą, V. Landsber
gis sakė, kad liberalai per 
trumpą laiką pasiekė labai 
daug ir į savo pusę patraukė 
labai daug jaunų žmonių. „Li
beralai yra labai perspektyvi 
partija, jei nebijos bendradar
biauti su centro dešiniosiomis 
partijomis. Norėtume matyti 
liberalus kartu su mumis”, 
kalbėjo konservatorių vado
vas.

ėmimą.
„Pagrindinis ES reikalavi

mas — ekonominis pajėgu
mas, o šiais įstatymais sunai
kinsime savo pramonę”, per
spėja R. Dagys.

Seimo nario manymu, da
bartinė vyriausybė „speku
liuoja”, nurodydama privatiza
ciją, kaip vieną iš esminių rei
kalavimų stojant į ES, nes 
Sąjungos reikalavimuose priv
atizacija nėra įvardinta kaip 
pagrindinis reikalavimas, tei
gė jis.

Socialdemokratai ypač prie
šinasi strateginių objektų pri
vatizavimui ir siūlo referen
dumą, kuriuo būtų užkirstas 
kelias šių įmonių išvalsty- 
binimui.

* Konstitucinę problemą 
redakcijos skiltyje birželio 10 
d. gvildena „Respublika”. Da
bartinė valdančioji koalicija 
yra ką tik itin garsiai paskel
busi, kad neketina keisti Kon
stitucijos. Ši priesaika lyg ir 
turėtų galioti visose srityse, 
taigi ir švietimo sferoje, pri
mena dienraštis. Nors Kon
stitucija garantuoja nemo
kamą mokymą bendrojo lavi
nimo mokyklose, jis, anot laik
raščio, jau nebe pirmi metai 
yra mokamas. Mokinių tėvai, 
moka už patalpų remontą, už 
mokymo inventorių bei papil
domas pamokėles.

* „Respublika” birželio 
11 d. informuoja, jog nuo 
birželio 20 d. į Palangą su au
tomobiliu bus galima įvažiuoti 
tik nusipirkus leidimą. Vien
kartinio leidimo lengvąja ma
šina įvažiuoti į miestą kaina 
bus 15 litų, o krovinine 
mašina bei autobusu — 30 
litų. ’

Pasaulio naujienos
(Remiantis DPA, Reuter, BNS, INTERFAX, ITAR-TASS, BelaPAN, RIA žinių 
agentūrų pranešimais.

Londonas. Izraelis niekad netaps mažyte „valstybe-getu 
prie Viduržemio jūros krantų”, trečiadienį įspėjo premjeras 
Benjamin Netanyahu interviu laikraščiui „London Times”. Pa
sak jo, palestiniečių vadovas Yasser Arafat turi „atvirai ir tie
siai pareikšti savo tautai, kad taika nebus pasiekta, remiantis 
1967 metų sienomis. Izraelis nesumažės iki trapios valstybės- 
geto”, sakė B. Netanyahu. Pasak jo, Y. Arafat taip pat turėtų li
autis žadėjęs Jeruzalės padalijimą, nes nė vienas žydas neleis, 
kad Izraelio sostinėje iškiltų „Berlyno siena”.

Maskva. Birželio mėnesį įvyksiančioje galingiausių pasaulio 
pramoninių valstybių — G-7 aukščiausiojo lygio konferencijoje 
Rusija tikisi atverti sau kelią narystei šioje organizacijoje. Pa
tenkinant Maskvą, šis susitikimas JAV Colorado valstijoje yra 
reklamuojamas kaip aštuoniukės aukščiausiojo lygio konferen
cija. Rusijos prezidentas Boris Jelcin dalyvaus kaip tikras na
rys, bet gali būti nepakviestas į tam tikras ekonomines diskusi
jas.

Briuselis. Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų įgalioti
nis Hans van den Broek žurnalistams pareiškė, kad skirtingos 
derybų dėl narystės ES datos įvairioms valstybėms nereikš dis
kriminacijos ar atsisakymo priimti. „Tai bus skirtumas tarp 
narių ir būsimų narių”, sakė Broek, pabrėždamas, kad Europos 
Komisija dar nenusprendė, ar derybas pradėti vienu metu su 
visomis kandidatėmis, ar tik su geriausiai pasirengusiomis.

Freetown. Karinė Sierra Leone valdžia, siekdama įvesti 
tvarką, pradėjo šaudyti plėšikus bei prievartautojus, trečia
dienį pranešė liudininkai. Kareiviai antradienį šaudė į kelis 
ginkluotus vyrus, kurie grobė katalikų bažnyčią ir puolė vie
nuoles. Nauji valstybės valdytojai ketvirtadienį išleido pareiš
kimą, perspėjantį, kad kiekvienas nusikaltimo vietoje sugautas 
plėšikas ar prievartautojas bus sušaudytas.

Vašingtonas. JAV Kongreso Atstovų Rūmų pirmininkas 
Newt Gingrich antradienį apkaltino palestiniečius nacistiniu 
elgesiu ir paragino Yasser Arafat pasmerkti ir užkirsti kelią 
nužudymams arabų, kurie parduoda žemę žydams. N. Gingrich 
kalbėjo už pataisas užsienio reikalų įstatymuose ir ragino nu
traukti JAV paramą Palestinos valdžiai, susijusiai su prekiau
tojų arabų žeme žmogžudystėmis. Po respublikonų ir demokra
tų aštrios kritikos Palestiniečių valdžios ir Y. Arafat atžvilgiu, 
pataisa sumažinti paramą Palestinai buvo priimta didžiąja 
balsų dauguma. Pataisa neįpareigoja prezidento Bill Clinton 
administracijos, tačiau taip Kongresas išreiškė savo pasipikti
nimą.

Haga. JAV lieka svarbiausia tarpininkė tarp arabų ir Izrae
lio, bet Europos Sąjunga (ES) turėtų atlikti papildomą vaidme
nį Vidurio Rytų taikos procese, trečiadienį pareiškė Jordanijos 
karalius Hussein. „Yra vilties, kad Jungtinių Valstijų indėlis 
būtų didesnis, jeigu Europa paremtų”, sakė karalius spaudos 
konferencijoje po Hagoje įvykusio susitikimo su Olandijos 
premjeru Wim Kok.

Maskva. Rusijos prezidentas Boris Jelcin Kremliuje per 
iškilmingą valstybinių premijų įteikimą kreipdamasis į Rusijos 
kultūros veikėjus, pasakė: „Dabar aš užduodu šį klausimą 
jums — Rusijos kultūros žiedui — ar būtina pašalinti mauzo
liejų iš Raudonosios aikštės. Kaip jūs į tai atsakysite? Mes, ži
noma, išnagrinėsime visuomenės nuomonę, bet negalima Rau
donosios aikštės paversti kapinėmis. Tai prieštarauja krikščio
nybės tradicijoms”. Salė sutiko šį pareiškimą plojimais. B. Jel
cin jau anksčiau yra pasiūlęs mauzoliejaus likimą spręsti šį ru
denį per referendumą.

Strasbūras. Po dviejų metų svarstymo, Europos parlamen
tas pritarė naujajam Europos Sąjungos įstatymui dėl televizi
jos „be sienų”. Tikimasi, kad šiam įstatymui bus pritarta Euro
pos Sąjungos kultūros ministrų susitikime, kuris įvyks birželio 
30 d. Luxemburge. Naujasis įstatymas garantuoja, kad Euro
pos televizijos žiūrovai galės matyti ir tuos svarbiausius sporto 
renginius, kuriuos transliuoti gali išskirtinę teisę įsigiję moka
mi televizijos kanalai.

Maskva. Grupė įtakingų Amerikos visuomenės veikėjų keti
na paveikti pasaulio visuomenės nuomonę, siekdama užkirsti 
kelią NATO plėtrai, trečiadienį spaudos konferencijoje Mask
voje pareiškė tarptautinės organizacijos „Veikimas už taiką” 
viceprezidentė Cora Weiss. Pasak jos, būtent toks šios grupės 
kelionės į Europą tikslas. Vienas svarbiausių NATO priešinin
kų iš Amerikos argumentų yra didžiulės išlaidos šiam procesui 
įgyvendinti. Kaip pranešė C. Weiss, įvairiais skaičiavimais, jis 
atsieis nuo 25 iki 125 mlrd. dolerių. Be aiškinamojo darbo, 
NATO plėtimosi priešininkai ketina surengti masinę protesto 
akciją liepą Madride, kur tuo metu vyks NATO viršūnių susi
tikimas.

* Lietuvos saugumo de
partamento pareigūnai trečia
dienį netoli Vilniaus rado už
kasta 30 kilogramų urano. 
Priešgaisrinės apsaugos de
partamento atstovas spaudai 
Giedrius Graičiūnas sakė, kad 
toks kiekis urano Lietuvoje 
rastas pirmą kartą, ši medžia
ga branduolinėje ir karinėje 
pramonėje naudojama kur kas 
mažesniais — daugiausia ke
lių šimtų gramų — kiekiais.

KALENDORIUS

Birželio 12 d.: Anupras, 
Kristijonas, Rūta, Ramūnas, 
Mikantė. 1763 m. pakrikštytas 
poetas kun. Antanas Strazdas.

Birželio 13 d.: Šv. Antanas 
Paduvietis, kunigas, Bažnyčios 
mokytojas (1195-1231); Akvili- 
na, Kunotas, Skalvė. 1994 m. 
mirė Lietuvos ambasadorius 
Stasys Lozoraitis, jaun.
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PLB IX SEIMO DARBOTVARKĖ
1997 liepos 1 - 7 d, Vilnius • Lietuva, Punskas — Lenkija

PLB valdybos veikla ir 
j oš vertinimas

Liepos 1, antradienis
17:00 vai. Registracija — 

„Lietuvos” viešbutis
18:00 vai. Atstovų susipaži

nimo vakaronė — „Lietuvos” 
viešbutis

Liepos 2, trečiadienis
8:00 - 9:00 Registracijos tąsa 

— Lietuvos Seimas, Tretieji 
rūmai — konferencijų salės 
prieangis

9:00 —10:00 Pradinės iškil
mės

10:00 — 11:00 Supažindini
mas su kraštų atstovais. Sei
mo prezidiumo, komisijų su
darymas, reguliamino priėmi
mas

11:00—11:15 Pertrauka
11:15 — 13:45 PLB valdybos 

pranešimai: Rimas Cesonis — 
vicepirmininkas visuomeni
niams reikalams; Vacys Gar- 
bonkus — vicepirmininkas 
ekonominei bei profesinei pa
galbai Lietuvai; dr. Petras Ki
sielius — vicepirmininkas hu
manitarinei pagalbai Lietuvai; 
Milda Lenkauskienė vicepir
mininkė švietimui; dr. Vitalija 
Vasaitienė — vicepirmininkė 
kultūrai; Aleksas Vitkus — 
vicepirmininkas finansams; 
Paulius Mickus — Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo sąjungos at
stovas; Vytautas Kamantas — 
PLB fondo pirmininkas; Ba- 
niutė Kronienė — sekretorė; 
Bronius Nainys — pirminin
kas; Garbės teismas — dr. 
Adolfas Damušis; Kontrolės 
komisija — Vacys šaulys.

13:45 -14:45 Pietūs
14:45 - 16:00 PLB valdybos 

pranešimų aptarimas - pri
ėmimas

16:00 - 21:00 Kraštų Bend
ruomenių ir Jaunimo sąjungų 
pranešimai

Liepos 3, ketvirtadienis
8:00 —10:00 Kraštų Bend

ruomenių ir Jaunimo sąjungų 
pranešimų aptarimas

Liepos 5, šeštadienis
8:00 — 12:00 PLB valdybos, 

Kontrolės komisijos, Garbės 
teismo rinkimai; PLB Konsti
tucijos 4 straipsnio skirsnelio 
b PLB komisijos pasiūlyto pa
keitimo priėmimas; PLB sei
mo pabaiga

14:00 — 16:00 Partizanų 
minėjimas

17:00 IX PLB seimo užbaig- 
tuvės — „Lietuvos” viešbutis

Liepos 7, pirmadienis
7:00 vai. Seimo išvyka į 

Punską, sesija Punske, paben
dravimas su Lenkijos lietu
viais

Planų paruošimas 
ateičiai

Aptarimas

PLB veiklos pirmumai ir 
tikslai

Lietuvių charta yra PL Ben
druomenės veiklos pagrindas;

Lietuvybės išlaikymas yra 
pagrindinis Bendruomenės 
veiklos tikslas; jam reikia iš
vystyti reikalingą veiklos 
kryptį;

Teigiamų santykių su Lietu
va išvystymas, kurie skatintų 
ir išvystytų konkrečius būdus 
vieni kitų papildymui ir pa
dėtų įgyvendinti mūsų nuola
tinį šūkį: „Esame vienos tau
tos vaikai”;

Išvystyti bendravimą, su
sižinojimą ir pasidalinimą 
darbų tarp atskirų kraštų 
Bendruomenių — tai būtų vie
nas iš konkrečių būdų numa
tytų pirmumų įgyvendinimui.

Seimo darbų eiga ir klau
simų nagrinėjimo būdas
Veiklos planų paruošimo 

klausimai bus svarstomi ir na
grinėjami atskirų sekcijų rė
muose. Kiekvienos sekcijos

klausimų svarstymas vyks 
darbotvarkėje numatytu lai
ku. Per registraciją seimo na
riai bus suskirstomi į darbo 
grupes. Kiekvienoje sekcijoje 
pradžioje pateikiama pagrin
dinė tema (10-15 min.); tada 
trumpai pasisako parinkti 
kraštų atstovai simpoziumo 
būdu, iškeldami specifinius 
poreikius ar jų apibūdinimus. 
Po to seimo nariai, susiskir
stytose grupėse, per nusta
tytą laiką aptaria pateiktus 
klausimus ir prieina konk
rečių išvadų bei siūlymų sei
mo nutarimams.

Kiekviena darbo grupė iš 
savo tarpo išsirinks svarstybų 
vadovą ir sekretorių. Pasibai
gus svarstytoms, grupių vado
vai ir sekretorius perduoda 
sekcijos vadovui iškeltų nuta
rimų mintis,. kurias sekcijos 
vadovas pateiks pabaigoje die
nos vykstančioje pilnaties se
sijoje nutarimų priėmimui.

Pagrindinis pageidavimas: 
visi klausimai nagrinėjami 
taip, kad privestų prie realių 
ir konkrečių Bendruomenės 
veiklos būdų, siekiant PLB 
pirmumų ir tikslų įgyvendi
nimo.

Liepos 3, ketvirtadienis 
10:00 vai. Įvadinė paskaita: 

PLB tikslai ir veiklos gairės. 
Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė.

10:30 vai. Visuomeniniai ir 
organizaciniai reikalai. Vado
vas Vytautas Kamantas.

Tema: Lietuviško identiteto 
apibrėžimas, išvystymas ir lie
tuvybės išlaikymo pagrindai.

Simpoziumo klausimai:
PLB sąranga;
Būdai įjungti ir sudominti 

visuomenę, ypač jaunąją kar
tą, į PLB;

Bendravimo su Lietuva pa
grindai ir vieni kitų papildy
mas, pagalbos išvystymas ir 
sąmoningas veiklos įprasmi

nimas;
Lietuviškai nekalbančių 

įjungimas į PLB veiklą;
Ryšių ir bendradarbiavimo 

išvystymas su paskutinės 
emigracijos karta;

Rytų kraštų ir naujesniu 
Bendruomenių išskirtini po
reikiai ir veikla.

13:30 Pietų pertrauka 
14:30 vai. Švietimas. Vadovė

Milda Lenkauskienė
Apžvalginė paskaita: Tauti

nio sąmoningumo ugdymas, 
tautinio auklėjimo dvasios sti
prinimas šeštadieninių mo
kyklų programose;

Simpoziumas: mokytojų ren
gimas; bendradarbiavimas su 
tėvais ir visuomene; papildomi 
užsiėmimai — pasirodymai, 
šventės, pramoginiai už
siėmimai; tolimų kraštų iš
skirtini poreikiai ir patirties 
pasidalinimas.

16:30 vai. Kultūra. Vadovė 
Irena K. Lukoševičienė

Tema: Pagrindinių idealisti
nių vertybių ugdymas.

Simpoziumas: Spauda, kny
gos, meno vienetai, tradicijos, 
organizacinė veikla ir jų vaid
muo lietuvių kultūrinio gyve
nimo apraiškose ir lietuvybės 
išlaikyme.

18:30 vai. Pilnaties sesija — 
nutarimų priėmimas

Liepos 4, penktadienis 
8:00 vai. Religija. Vadovas 

kun. Edis Putrimas
Tema: Parapijų — misijų 

vaidmuo užsienio lietuvių gy
venime.

Simpoziumas: Religinės ben
drijos per tikėjimą ir dvasinį 
bendravimą stiprina lietuviš
ką identitetą; įvairių parapijų 
ir misųų patirtis — svarsty
tos.

10:00 vai. Šeima. Vadovė 
— Rasa L. Kurienė

Tema: Išeivijos lietuviška 
šeima; jos poreikiai, dvasia; 
jos vieta Lietuvių Bendruo-

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI

JŪROS DIENA 
„PILĖNUOSE”

Jūros diena, kurią rengia 
Gen. T. Daukanto, „Klaipėdos” 
ir „Švyturio” jūrų šaulių kuo
pos, vyks š.m. birželio mėn. 29 
d., sekmadienį. Šiais metais 
Jūros dieną rengia „švyturio” 
jūrų šaulių kuopa „Pilėnų” 
stovyklavietėje.

Tuo pat metu bus paminėta 
„Švyturio” jūrų šaulių 30 metų 
sukaktis.

Programa — .11:30 v.r. 
vėliavų pakėlimas, žuvusių 
pagerbimas, padedant vainiką 
prie žuvusių didvyrių pamink
lo; šv. Mišios, aukojamos 
L.Š.S.I. vyr. kapeliono kun. 
Alfonso Batono. Akademija 
„Pilėnų” salėje, pietūs ir pa
bendravimas.

Praneša Mykolas Abarius, 
„Švyturio” jūrų šaulių k-pos 

vadas

ŠV. ANTANO ŠVENTĖ — 
ATLAIDAI

Birželio 8 d., sekmadienį visi 
keliai vedė į Šv. Antano para
piją Detroite, kurioje buvo 
švenčiama parapijos dangiško 
globėjo Šv. Antano šventė.

menėje; šeima ir bendruomenė 
— lietuvybės išlaikymo šalti
niai.

Simpoziumas: Kokiomis ver
tybėmis šeima turi gyventi, 
kad išlaikytų lietuviškumą, 
lietuvybės sąvoką; kaip šeima 
siekia tų vertybių; mišrios 
šeimos ir jų poreikiai lietu
vybės išlaikymui; kaip Lietu
vių Bendruomenė gali prisi
dėti prie šių siekių įgyven
dinimo.

13:00 vai. Pietų pertrauka
14:00 vai. Jaunimas. Vadovė 

Rita Sakutė
Tema: Jaunimo įsijungimas 

į Bendruomenės veiklą. Pa
grindinis rūpestis — lietuvių 
kalbos tobulinimas ir šioje sri
tyje išvystymas bendravimo 
planingų galimybių su Lietu
vai

16:00 vai. Sportas. Vadovas 
Audrius Šileika

Tema: Sportinės veiklos 
reikšmė PLB gyvenime.

18:00 vai. Pilnaties sesija — 
nutarimų priėmimas.

Planų paruošimo — 
programos komisija:

Irena Lukoševičienė — pir
mininkė, Vytautas Bireta, 
Indrė Čuplinskaitė, Vytautas 
Kamantas, Rasa L. Kurienė, 
Milda Lenkauskienė, Juozas 
Polikaitis, Kun. Edis Putri
mas, Irena Ross, Rita Sakutė, 
Valdas Samonis, Audrius Ši
leika, Horstas Žibąs, kun. A. 
Žilinskas.

Irena Lukoševičienė — 
programos komisijos 

pirmininkė 

Oras gražus, saulė glostė savo 
šiltais spindulėliais, ir daug 
žmonių dalyvavo šventėje. Šv. 
Mišių metu gražiai giedojo 
parapijos choras vadovauja
mas muz. Stasio Sližio. Labai 
gražiai skambėjo muz. Stasio 
Sližio „Dievo Motina Marija” 
duetas, kurį atliko Violeta 
Balčiūniene ir muz. Stasys 
Sližys. Klebonas kun. Alfonsas 
Batonas pasakė šventę pa
ryškinantį pamokslą. Meldė
mės, kad Dievas per šv. An
taną globotų mūsų nedidelę 
parapiją ir mus visus.

Po Mišių’ prisirinko pilna 
svetainė parapijiečių, jų 
draugų, ir svečių net iš toli
mesnių vietovių. Puikias vai
šes paruošė šeimininkė Pran
ciška Televičienė ir jos talki
ninkės. Parapijos moterys iš
kepė daug skanių pyragų. Ir 
koks įvairumas! Veikė ir gė
rimų bufetas, kurį aptarnavo 
Rimgaudas Švoba. Vyko ir 
gausių laimikių traukimai. Bi
lietus platino Danutė Petraus
kienė ir Regina Juškaitė, o do
vanų skirstymą pravedė An
tanas Osteika. Po laimėjimų, 
kun. Alfonsas Babonas pa
dėkojo visiems atsilankiu
siems ir parėmusiems Šv. An
tano parapiją.

Dalyviai džiaugėsi savo lai
mėjimais, o ypač turėjo gerą 
progą smagiai praleisti sek
madienio popietę pabendrau
dami su draugais ir artimai
siais, o tuo pačiu paremdami 
ir savo parapiją. Šventė praėjo 
pakilia ir šilta nuotaika.

Regina Juškaitė
AA.

ANTANAS PAŠUKOMS

Gegužės 3 d., po gedulingų 
šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje aukotų kun. Vikto
ro Kriščiūnevičiaus ir kun. Al
fonso Batono, Holy Sepulchre 
kapinėse buvo palaidotas a.a. 
Antanas Pašukoms.

Velionis mirė š.m. birželio 1 
d., sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Gimė ir augo Dzūkijoje, Ger- 
vėnų kaime, Alytaus apskr. 
Nuo pat jaunystės mėgo mu
ziką ir dainą. Įsijungė į or
kestrą. Begrodamas įvairiomis 
progomis, susipažino su Anele 
Baležėntyte, augusią tame pa
čiame Gervėnų kaime. Sukūrę 
šeimos židinį 1946 m. vasario 
mėn. 3 d., kartu išgyveno 53 
metus.

Antro pasaulinio karo pabai
gos sulaukė, gyvendami Vo
kietijoje, prancūzų zonoje. Ten 
gyvenant įvyko didžiausia 
Pašukonių šeimos tragedija — 
jų pirmgimis vaikutis mirė su
laukęs vos 4 mėn. amžiaus. Po 
pusantrų metų gimė antras, 
bet tas, paliestas polio ligos 
mirė sulaukęs 17 mėn. am
žiaus.

1950 m. Pašukoniai atvyko į 
Detroitą ir čia įsigijo savo nuo
savybę Dearbom Heights 
miestelyje. Pašukoniai nepa
miršo savo giminių Lietuvoje, 
juos šelpė, siuntė siuntinius, 

aplankė ir sudarė sąlygas 
jiems atvykti ir viešėti jų
namuose.

Velionis buvo aktyvus Da
riaus ir Girėno klubo, Lietu
vių namų, BALFo ir „Švy
turio” jūros šaulių kuopos na
rys bei „Lietuvių kaimo” val
dybos iždininkas. Rėmė visas 
patriotines organizacijas, radi
jo valandėles ir aktyviai daly
vavo visuose telkinio rengi
niuose.

Atsisveikinimo metu, kurį 
pravedė laidotuvių direktorė 
Yolanda Zaparackienė, kalbė
jo Šaulių sąjungos išeivijoje 
vadas Mykolas Abarius, padė
kodamas velioniui už jo įdėtą 
darbą, kuriant „Švyturio” 
jūros šaulių kuopos „Pilėnų” 
stovyklą. Giliame nuliūdime 
paliko žmoną Anelę, Lietuvoje 
sesutes Stasę Žalienę ir Oną 
Žilionienę, bei kitas gimines. 
Laidotuvėse, tvarkomose lai
dotuvių direktorės Yolandos 
M. Zaparackienės, dalyvavo 
daugiau 100 asmenų.

Im

SUSIDOMĖJIMAS 
„STANLEY CUP” 
RUNGTYNĖMIS

Detroito profesionalų ledo 
ritulio „Red Wings” komanda 
š.m. birželio 9 dieną laimėjo 
Stanley Cup pirmenybes, nu
galėdama Philadelphijos „Fly- 
ers” komandą 2-1. Detroitas 
laimėjo visas keturias žaidy
nes. Paskutinį kartą Detroitas 
buvo laimėjęs šį turnyrą 1955 
m. Lietuvių telkiniui šios 
rungtynės buvo svarbios,nes 
jose dalyvavo lietuvis Dainius 
Zubrus, 18 metų amžiaus, at
vykęs čia iŠ Elektrėnų. Dai
nius prieš Detroitą pasku
tinėse žaidynėse žaidė kartu 
su Philadelphijos žvaigžde 
Eric Lindros, kuris Stanley 
Cup varžybose įmušė 12 
įvarčių, o Darius — 5. Kana
dos televizijos komentatoriai 
pranašauja Dariui Zubrui 
sėkmingą ateitį. Detroito dien
raščių sporto korespondentai, 
kurie skyrė dėmesį Detroito 
komandos penkiems rusų žai
dėjams, buvo nustebę, kad 
Lietuva, kuri yra davusi ke
letą žymių krepšininkų JAV 
krepšinio lygai, taip pat yra 
išauklėjusi ir du ledo ritulio 
žvaigždes, Dainių Zubrų ir 
Darių Kasparaitį.

VISI KVIEČIAMI

Š.m. birželio 22 d., sekma
dienį, Detroite, Dievo Apvaiz
dos parapijoje, tuoj po šv. 
Mišių visi kviečiami susipa
žinti su klevelandiečiu, JAV 
pulkininku leitenantu Ed
mundu Čapu ir jo knyga „Na
mie: Lietuvoje ir JAV”. Bus 
galima įsigyti ir minimą kny
gą su autoriaus autografu.

DAYTONA BEACH, FL.

KELIOS PROGOS 
LAPENŲ NAMUOSE

Į Vladės ir Gedimino Lape
nų svetingus namus š. m. bir
želio 2 d. suvažiavo didelis _

būrys jų kviestinių artimų 
draugų. O progų net keletą. 
Vaišių metu Gediminas La
penas pasveikino svečius, 
padėkojo už malonų bendra
vimą ir priminė, kad šią dieną 
minime Vladės gimtadienį, 
Vladės ir Gedimino artė
jančius vardadienius, atsisvei
kinam ir į Lietuvą išlydime 
neseniai 90-ties metų amžiaus 
sukaktį paminėjusį Antaną 
Sprindį, klubo veiklos uoliuo
sius darbininkus Danutę ir Al
girdą Šilbajorius, sporto vete
raną Vytautą ir choro „Sie
tyno” narę Joaną Grybauskus. 
Išvykstantieji ilgesnį laiką 
praleis Lietuvoje, grįš jau 
įpusėjus ar besibaigiant vasa
rai.

Palinkėta malonių atostogų 
gimtoje žemėje, gražiausių 
įspūdžių, laimingai sugrįžti į 
Daytoną Beach ir vėl įsijungti 
į lietuviškąją veiklą.

Linkėjimus svečiai palydėjo 
šampano tostu ir sudainavo 
„Valio, valio, ilgiausių metų 
jiems valio!”

Pas Vladę ir Gediminą 
Lapėnus tuo metu viešėjo 
Vladės dukrelė Lina iš Califor- 
nijos, kuri su mamyte išskrido 
į namus birželio 7 d.

Prie šaunių vaišių keletą va
landų vyko gražus pabendra
vimas. Gediminas Lapenas, 
gražiabalsis bosas, uolus il
gametis choro „Sietyno” narys, 
yra vadovavęs šio telkinio lie
tuvių klubui; dabar Vladė ir 
Gediminas Lapėnai yra uolūs 
lietuviškosios veiklos rėmėjai 
ir renginių lankytojai.

„SIETYNAS” VASARĄ 
ATOSTOGAUS

Šio telkinio pasididžiavimas 
choras „Sietynas”, vadovauja
mas muz. Antano Skridulio, 
paskutinę prieš vasaros atos
togas repeticiją turėjo birželio 
5 d. Paruošė giesmių ir dainų 
rinkinėlį birželio tragiškųjų 
įvykių minėjimui, kuris vyks 
birželio 15 d. Po šios repetici
jos ir po minėjime atliktos pro
gramos, „Sietynas” atostogaus 
visą vasarą, iki rugsėjo mėn. 
„Sietynas” intensyviai dirbo 
nuo ankstyvo rudens iki da
bar. Turi paruošęs didelį 
gražių giesmių ir dainų reper
tuarą, gėrėjomės „Sietyno” 
giesmėmis lietuviškose pamal
dose ir meninėmis programo
mis — koncertais salėje. Lin
kime „Sietynui” ir jo vadovui 
malonių atostogų, o po jų 
sėkmingo ir gražaus darbo.

UŽJAUČIAM NETEKČIŲ 
PALIESTUOSIUS

Birželio pradžioje slaugių 
namuose mirė Algimos Dau
tartienės mamytė, sulaukusi 
ilgo amžiaus. O Putname mirė 
LB Daytona Beach apyl. pirm.
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Tel.708422-8260

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

Kalbame lietuviškai:
6187 S. Archer Avė. (prie Austin)

Tel. 773-585-7755
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dundee Avė., Elgin, IL 60120 

Tel. (708)742-0255
Valandos pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, LTD.

6132 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir kraujagyslių ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kezie Avė.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773- 471-3300

DR. A.B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W.95 St. Tel. 708422-0101
Valandos pagal susitarimą

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr.12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1 - 3 v.p.p.

penktad. ir šeštad. 9 v.r. -12 v.p.p.

Mindaugo Petriko mamytė, 
taip pat sulaukusi ilgo am
žiaus. Likusiems jų mylimie
siems mūsų telkinio gili užuo
jauta.

Jurgis Janušaitis

• Aukščiausias Lietuvoje 
medinis kryžius — 18 m 
aukščio su 1.5 m aukščio plo
čio Rūpintojėlio skulptūra ir 
įrašu „Dieve, Lietuvą gink!” — 
pastatytas 1918 m. ant Pakal
nių piliakalnio (Utenos raj.)*  
Sunaikintas — 1950 m., atsta
tytas —1989 m.
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LIETUVA EUROPOS 
ISTORIJOJE
ZENONAS PRŪSAS

Paskutiniu laiku Amerikos 
knygynuose ir bibliotekose pa
sirodė anglo Norman Davies 
1,365 puslapių stambus veika
las, pavadintas: „Europe a 
History” (Oxford University 
Press, 1996). Davies yra Lon
dono universiteto istorijos mo
kslų profesorius. Tai visa Eu
ropos istorija viename tome, 
pradedant ledynų laikotarpiu 
ir baigiant dabartiniais lai
kais. Mums ši knyga yra ido- 
mi ypač dėl to, kad kai kitų 
autorių knygose, nagrinėjan
čiose Europos istoriją, dau
giausia rašoma apie Pietų ir 
Vakarų Europą, beveik pa
mirštant, kad svarbūs istori
niai procesai vyko ir Rytinėje 
bei Centro Europoje, to buvo 
išvengta Davies knygoje. Taip 
pat kai kitose knygose Lietuva 
yra gal tik retkarčiais tepa
minima, šioje knygoje žodis 
„Lithuania” yra labai dažnas. 
Ypač daug dėmesio skiriama 
Lenkijos-Lietuvos bendrai val
stybei. Atrodo, kad autorių la
bai domina, kad, kai vi
duramžiais Vakarų Europoje 
vyravo feodalizmas su kartais 
beveik absoliučią valdžią tu
rinčiais karaliais bei impera
toriais, Lenkijos-Lietuvos val
stybėje seimas turėjo gal net 
daugiau galių, negu karalius, 
ypač prieš šios valstybės pa
naikinimą. Davies joje mato 
daug demokratinės santvar
kos pradų. Todėl jis šią bendrą 
valstybę tiesiog vadina ne ka
ralija, o „Republic of Poland — 
Lithuania”. Nebūdamas istori
ku, tik informacijos apie Lie
tuvą ieškotoju nelietuviškoje 
spaudoje ir knygose, nebandy
siu šios knygos recenzuoti, tik 
trumpai perduosiu, kas joje 
yra įdomesnio rašoma apie 
Lietuvą.

"Knygos pirmoje dalyje yra 
truputis žinių apie lietuvių 
tautos kilmę ir lietuvių kalbą. 
Rašo, kad baltai gyvenę labai 
izoliuoti nuo kitų tautų, 
prūsai į rytus nuo Vyslos 
upės, lietuviai Nemuno slė
nyje, o latviai Dauguvos upės 
žemupyje. Jų kalbas kalbinin
kai laiko mažiausiai išsivys
čiusiomis. Vienu laiku jas ne
tiksliai priskirdavę prie slavų 
kalbų grupės, bet dabar gal
vojama, kad jos yra net ar
timesnės pro-indoeuropiečių 
kalbai, negu sanskrito kalba. I 
savo gyvenvietes jie turbūt at
sikėlę tuoj pat po paskutinių 
ledynų pasitraukimo ir ilgą 
laiką buvę tautų palikti ra
mybėje, kaip ir suomiai bei es
tai, iki tautų kraustymosi, 
prasidėjusio ketvirtame Šimt
metyje po Kristaus.

Lietuvių kalbai yra paskir
tas net skyrelis, tiesiog pava
dintas „Lietuva”. Kad lietuvių 
kalba ne tik išliko gyva amžių 
eigoje, bet ir išliko mažai pasi
keitusi, Davies laiko beveik 
stebuklu. Bet Davies negalvo

ja, kad lietuvių kalba yra arti
ma sanskrito kalbai. Jis lietu
vių kalboje randa ir slavų 
kalbų elementų (pavyzdžiui, 
galva — golova), bet ne
paaiškina, kodėl jis mano, kad 
juos pasiskolino lietuviai, o ne 
slavai iš lietuvių.

Lietuvos valstybės įkūrėju 
Davies mini ne karalių Min
daugą, o Gediminą, kurį laiko 
tik Didžiuoju Kunigaikščiu, 
nors pats Gediminas susi
rašinėjimuose su popiežiumi 
save visuomet tituluodavo ka
raliumi (Rex Lituanorum et 
multorum Ruthenorum) ir, 
atrodo, tokiu buvo laikomas 
ne tik popiežiaus, bet ir dau
gumos Europos valdovų. Svar
biais Lietuvos valdovais jis 
taip pat laiko jo sūnų Algirdą, 
o ypač Algirdo sūnų Jogailą, 
kurį laiko labai dideliu valsty
bininku, sumaniai įsigijusį ka
raliaus sostą. Nemini nei Min
daugo, nei Kęstučio, nei Vy
tauto. Davies tik pamini, kad 
Jogaila, pasidaręs Lenkijos- 
Lietuvos karaliumi, savo vieti
ninku Lietuvoje paskyręs savo 
brolį, bet jo vardo nemini. 
Turbūt, turėjo galvoje Vy
tautą, kurį Jogaila raštuose 
vadindavo broliu, nors buvo 
tik pusbrolis. Paminėtina, kad 
visi Lietuvos valdovai tekste 
vadinami nesuslavintais var
dais: Gediminas, Algirdas, Jo
gaila (ne Jogiello).

Lietuviai buvę paskutiniai 
pagonys Europoje. Gyvendami 
nuošaliai, jie išvengę ir mon
golų antplūdžio, ir pirmųjų 
kryžiuočių ordino smūgių. Jie 
pasinaudoję Kijevo valstybės 
sunykimu ir sukūrę didžiau
sią valstybę Europoje. Detalės 
yra mums visiems gerai žino
mos, todėl jų nekartosiu. Bet 
Lietuva atsidūrus# pavojuje, 
stiprėjant Maskvai. Atrodo, 
kad tai, pagal Davies, ‘buvusi 
bene svarbiausia priežastis, 
paskatinusi Jogailą jungtis į 
uniją su Lenkija. Taip pat 
abiem valstybėm grasino kry
žiuočių ordinas. Lenkiją, at
sipalaidavusią vakaruose, ati
davus Luksenburgui Sileziją, 
domino labai menkai apgyven
dinti plotai rytuose. Abu kraš
tai išgyvenę dinamiško vysty
mosi laikotarpius. Lietuva ži
nojusi, kad priėmimas krikš
čionybės buvo neišvengiamas, 
bet negalėjo apsispręsti, ar ją 
priimti iš rytų, ar iš vakarų. 
Ypač Algirdas ilgai vedęs di
plomatinį žaidimą, tai pa
drąsindamas Konstantinopolį, 
žiūrėdamas, ar tai jam padėtų 
atimti hegemoniją iš Maskvos, 
tai duodamas vilčių popiežiui. 
Keturiasdešimt metų amžiaus 
karvedys Jogaila iš pradžių 
linkęs pasukti į rytus, bet ga
lutinai apsisprendęs už vaka
rus, vesdamas dvylikos metų 
našlaitę karalaitę Jadvygą.

Valdant Jogailaičių dinasti
jai (čia Jogaila jau pavirsta į
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Kartą, kai kunigaikštis ir Dačioliškiai buvo išjoję 
medžioti, atsigrūdo didelis būrys vokiečių, paėmė du 
kiek vyresnius Dačioliškučius ir liepė rodyti kelią per 
pelkes į kunigaikščio dvarą. Sakė, kad su kunigaikščiu 
labai geri pažįstami ir keliauja pas jį paviešėti.

' Kiti vokiškai nemokėjo, tai ir nesuprato, ko vo
kiečiai nori, bet Dačioliškių senolis suprato. Jis buvo 
buvęs keletą metų jų nelaisvėje ir jų kalbą gerai per
pratęs. Tai jis ir pakvietė juos pernakvoti, nes jau 
temo, ir vaikai per pelkes gali gerai kelio neatitikti. 
Vokiečiai apie nakvynę nė girdėt nenorėjo. Sakė, kad 
kunigaikštis jų jau laukia. Jeigu laiku nenueis, galįs 
labai supykti.

Senolis suprato, kad jie nori nueiti, kol dvare tik 
vienos moterys, vaikai ir gal vienas kitas senis, tai 
pasišaukė vaikus ir pasakė: „Jie eina kunigaikščio 
dvarą sunaikinti. Ar jau gerai žinote Gyvatės liežuvį?”

Vaikai ir visą pelkę ir Gyvatės liežuvį buvo nar- 
styte išnarstę. Ypač gyvatės liežuvį. Čia siaurutis 
išsivingiavęs išbrendamos pelkės ruoželis ėjo per patį

Kernavės bažnyčia ir klebonija. Nuotr. Baniutės Kronienės

Jogiello) Lenkija-Lietuva gy
venusi „aukso amžių”, ypač 
16-17 šimtmečiais. Ji buvusi 
didžiausia valstybė Europoje. 
Išvengusi religinių karų bei 
Otomano turkų invazijų. Per 
Liublino uniją Lietuvos Di
džioji Kunigaikštija įėjusi kaip 
lygus partneris ir išlaikiusi 
savo įstatymus, administra
ciją bei armiją. Tik turėjo ben
drą karalių ir seimą. Nemaža 
knygos dalis yra paskirta šios 
bendros valstybės istorijai, 
įskaitant ir jos žlugimą. 
Įdomu, kad po Liublino unijos 
1569 metais tekste pradingo 
ne tik Lietuvos, bet ir Lenki
jos kaip valstybės vardai. Vis
kas vyko tik Lenkijos-Lietuvos 
valstybės vardu. Jai žlugus, 
daugiau vietos yra skiriama 
Rusijos imperijai. Trumpiau 
aprašomas ir atskirų Lietuvos 
ir Lenkijos valstybių atkū
rimai po I pasaulinio karo. 
Paskutinis dešimtmetis irgi 
aprašomas tik prabėgomis. 
Vienoje vietoje (psl. 723) Da
vies bara rusus, kad jie Lietu-? 
vai nenorį grąžinti Lietuvos 
Metrikos, esančios Petrapi
lyje. Atrodo, kad jis tai laiko, 
pagal vakarietiškus standar
tus, labai nekultūringu elge
siu. Rusai esą rusais. Jie 
amžiais supratę, kad kas kon
troliuoja dokumentus, tas gali 
kontroliuoti jų naudojimą ir 
interpretavimą.

Aplamai, nors šis Davies is
torijos veikalas ir yra Lietuvos 
atžvilgiu mums palankesnis, 
negu daugelis kitų nelietuvių 
parašytų istorijos knygų, kai 
kurie dalykai gal galėtų būti 
pataisyti būsimoje laidoje. Juk 
pagal knygoje įdėtą fotogra
fiją, Norman Davies atrodo 
dar gan jaunas vyras, ir gal jis 
išleis dar ne vieną knygos 
laidą. Ši jo knyga bus naudoja
ma universitetuose, bibliote
kose, rašant enciklopedijas ir 
kitus istorijos veikalus. Gal 
reikėtų mūsų istorikams, ypač 
gyvenantiems Lietuvoje, pa
sirūpinti, kad pirmoje laidoje 
įdėti apie Lietuvą netikslumai 
būtų pataisyti antroje laidoje. 
Pavyzdžiui, kad ir dėl Gedimi
no titulo. Visais laikais titulą 
pasiskirdavo pats valdovas.

Kai Maskvos didiesiems kuni
gaikščiams pradėjo atrodyti, 
kad tas titulas yra jiems per 
žemas, jie pasivadino carais, 
atseit, imperatoriais, neatsi
klausę kokio savo kanceliari
jos raštininko. Tą patį pada
rė Aleksandras. Makedonietis, 
Napoleonas ir , kiti. Gedimi
nas save titulavo karaliumi; 
dėl to nesipriešino nei po
piežius, nei Europos valdovai. 
Kokią teisę turi Dlugošas, pa
prastas Lenkijos-Lietuvos ka
raliaus dvaro mokytojas, jį ir 
jo įpėdinius vęlįau pažeminti į 
didžiuosius kunigaikščius! Ar
ba kad ir Vytautas Didysis, 
kuris knygoje % net nėra pa
minėtas. Sų juo,kiti Europos 
valdovai skaitėsi, kaip su 
karaliumi ir. jau buvo Vytauto 
dvare Lucke susirinkę jo ka
rūnacijai, įskaitant ir patį im
peratorių, kuris jam davė šį ti
tulą. Karūna .nebuvo atvežta, 
nes pakelyje jrą/sulaikė lenkai. 
Kad ji Vytauįųi buvo neuž
dėta, yra neesminis dalykas. 
Pavyzdžiui, jei. švedai ką nors 
pagerbia Nobelio premija ir 
pagerbtasis neatvyksta dėl ko
kios svarbios, priežasties jos 
atsiimti, jam ta premija nėra 
atimama — jis. ir toliau lieka 
tos premijos ..laureatu. Taip 
yra atsitikę su Pasternaku, 
kurio sovietai-, neišleido į iš
kilmes. Kodėl, ta pati logika 
nėra taikoma. Vytauto atveju? 
Logiškai galvojant, Vytautas 
buvo ir mirė karaliumi, kad ir 
nedėvėdamas karūnos.

LIETUVIŠKAS PILIS 
SUPERKA 

KRYŽIUOČIŲ AINIAI

Rokiškyje įsikūrusi firma 
„Ričvis” užsiima pilstomo 
alaus prekyba ir molinių suve
nyrų gamyba. Firmos savinin
kas Ričardas Rudokas teigia, 
kad jam netikėtu būdu pavyko 
suderinti abi niekuo nesusiju
sias veiklos rūšis. Prekyba pil
stomu alumi iš karto padėjo 
išspręsti apyvartinių lėšų 
problemą ir įgyti pinigų mo
liui pirkti, cechui išlaikyti, al
goms ir mokesčiams mokėti. 
Kaip rašo „Respublikos” prie
das „Aikštė”, keramikos ceche

dabar dirba per 20 darbuotojų. 
Jie rankomis lipdo žvakides, 
namukus, lietuviškas pilis, ju
biliejinius medalius, vazas, 
taupykles. Dauguma „RiČvio” 
gaminių išvežama į Vokietiją, 
o vokiečiai lietuviškas pilis ir 
kitus gaminius gabena ir į ki
tas šalis. Dalis suvenyrų tie
siai iŠ Rokiškio keliauja į JAV, 
Kanadą, Angliją, Švediją, Suo
miją.

Šiuo metu molio dirbinių 
ceche pagal užsakovų brė
žinius lipdomos užsienio mies
tų gatvės ir pilys. Vokietijoje 
ruošiamasi atidaryti parką, 
kur 6,000 ha plote stovės 2 
metrų aukščio molinės baž
nyčios. Kiekviena jų simboli
zuos kurį nors Vokietijos mies
tą. Kol kas neaišku, kokios 
šalies gamintojai bus pasi
rinkti — panašius molio dir
binius daro ir čekai. R. 
Rudokas viliasi, jog šis didelis 
užsakymas bus patikėtas 
rokiškėnams, kurių darbo jėga 
kur kas pigesnė. Jei taip atsi
tiktų, „Ričviui” darbo užtektų 
keleriems metams ir. molio 
verslas „neplūduriuotų” ant 
alaus marių.________

KLAIPĖDOJE ĮSTEIGTA 
MOKSLEIVIŲ TARYBA

Klaipėdos miesto jaunimo 
Švenčių organizavimu ir moks
leivių laisvalaikiu rūpinsis 
įsteigta Moksleivių taryba.

Joje yra šešių Klaipėdos vi
durinių bei Statybininkų pro
fesinės mokyklos atstovai. Ta
ryba bandys spręsti moks
leiviams aktualias problemas 
— mokinių ir mokytojų santy
kių neapibrėžtumą, pareigų 
vykdymą, renginių organiza
vimą bei jų finansavimą.

Taryba palaikys ryšius su 
kitų miestų vidurinių mo
kyklų moksleivių tarybomis 
bei Lenkijos ir Danijos moks
leivių tarybomis, dalyvaus 
tarptautinėse konferencijose, 
Europos jaunimo tarybos veik
loje.

Rudenį tikimasi surengti 
pirmuosius mokyklų atstovų 
mokymus, kaip vadovauti su
sirinkimui, ieškoti renginių fi
nansavimo, skirstyti užduotis.

(BNS)

į’.. Danutė Bindokienė

Pabėgėlių klausimas: 
anuomet ir šiandien

Kasdienybės šurmulyje ne
turime per daug laiko galvoti 
apie praeitį, ypač jaunesnieji, 
kurie įsitikinę, kad praeities 
vandenyse daugiausia nardo 
kaip tik senyvo amžiaus 
žmonės. Tačiau kiekvienų 
metų birželio mėnesį lietuviai 
norom nenorom turi prisimin
ti savo tėvynės tragedijos 
pradžią, nors tai įvyko prieš 
daugiau kaip pusšimtį metų. 
Ši skaudi praeitis yra diegia
ma į visos tautos atmintį, net 
ir tų, kurie anuomet nebuvo 
gimę.

Tačiau ne vien bolševikų 
okupacija, trėmimai ir su tuo 
susijęs visuotinis teroras prisi
menamas birželyje, bet ir An
trojo pasaulinio karo pradžia. 
To karo eiga turėjo žiaurias 
pasekmes ir mūsų tėvynei, ir 
didelei daliai jos gyventojų, 
priverstų atsidurti toli nuo 
savo gimtosios žemės.

Kiekvienas karas — savitar
pis ar pasaulinio masto — 
išjudina gausų pabėgėlių 
skaičių. Nuo karo siaubo bė
gančių žmonių vienintelis no
ras: išsaugoti savo šeimos bei 
savo gyvybę, todėl dažniau
siai tie žmonės neišsineša jo
kio turto, tik baisų skausmą, 
kad turi palikti savo tėvynę ir 
dangintis į nežinią.

Visais laikais galiojo nera
šytas, o tik žmogiškumo prin
cipais pagrįstas, nusistaty
mas, kad politiniams pabė-. 
geliams suteikiama globa, kai 
jie pasibeldžia į kitų valstybių . 
duris. Pasitaikydavo, ir dabar 
pasitaiko, kad tarp dorų, tik
rai pagalbos reikalingų, bėglių 
slapstosi ir įvairūs nusi
kaltėliai, tačiau dėl to nebuvo 
jokios sankcijos taikomos pa
bėgėliams apskritai.-Tik padė
čiai ilgainiui nusistovėjus, 
buvo stengiamasi „atsijoti pe
lus nuo grūdų”, kad draugiško 
krašto gera širdimi nesinau
dotų, paramos nevertieji.

Kai Antrojo pasaulinio karo 
eiga išvietino dešimtis tūks
tančių pabėgėlių — tarp jų ir 
lietuvių — nei viena valstybė, 
per kurios sienas plūdo tų des
peratiškų žmonių minios, ne
atsisakė padėti. Net tolimieji 
— užjūriniai — kraštai, karui 
pasibaigus, plačiai atvėrė savo 
duris pabėgėliams, kad jie 
galėtų rasti pastovesnį ir sau
gesnį gyvenimą, nes galimybė 
grįžti į savo kilmės kraštą ne
buvo atstatyta.

Vienok tai buvo anuomet. 
Šiandien pažiūros į pabėgėlius 
yra labai pasikeitusios. Nepa
sikeitė tik priežastys, dėl ku
rių žmonės yra priversti palik
ti savo namus, artimuosius, 
net gimtąjį kraštą ir bėgti, kur 
akys veda, kur kojos neša, kad 
išvengtų mirties.

Pagal Pasaulio pabėgėlių ty

rimų organizacijos duomenis, 
šiuo metu pasaulyje yra apie 
14.5 milijono nuo karo veiks
mų pabėgusių arba ieškančių 
politinio prieglobsčio dėl per
sekiojimo savo tėvynėje. Aps
kaičiuojama, kad tai vis dėlto 
mažiausias bėglių skąjčius 
nuo 1988 metų. Ne dėl to, kad 
staiga pasaulyje pasidarė 
mažiau persekiojimų, karų ar 
kitokio teroro, verčiančio 
žmones beatodairiškai bėgti, 
bet daugiausia dėl to,“ kad 
daug pabėgėlių pereitais me
tais galėjo sugrįžti namo. Tarp 
jų yra ir 1.3 mln. buvusių Ru
andos gyventojų. Tačiau taip 
pat pastebima, kad, ypač ru
andiečių atveju, daugelis, rizi
kavo grįžti į savo kraštą,.nes 
sąlygos globą suteikusioje val
stybėje pasidarė dar bai
sesnės, negu savoje tėvynėje.

Didžiausia problema, paly
ginti dar neseniai pakėlusi 
savo šlykščią galvą, tai pasi
keitusi nuomonė prieglobsčio 
ieškančiųjų atžvilgiu. Pasau
lyje vis labiau pradeda .įsi
tvirtinti tam tikros savanau
diškumo apraiškos. Kadangi 
daugelis, net labai pasitu
rinčių kraštų, taikos metams 
ilgiau besitęsiant, išgyvena 
ekonominius sunkumus (karo 
pramonė verslui iš tikrųjų yra 
labai naudinga), savo vals
tybės žmonės nenori su sve
timšaliais, besiveržiančiais 
per sienas legaliais ir .nelega
liais būdais, dalintis . .ribotu 
darbų skaičiumi jr. vyriau
sybės teikiamomis paslaugo
mis. Juk daug kartų esame 
girdėję ir skaitę apie 
bergždžias kubiečių pastangas 
patekti į Ameriką, apie Viet
namo pabėgėlius, .sųkįužu- 
siais, perkrautais laivais be
sistengiančius išplaukti į ge
resnį gyvenimą, apie kiniečius 
disidentus, siunčiamus atgal 
jau nuo Amerikos krantų, apie 
pabėgėlius iš Haiti, Afrikos ir 
kitur. Jiems retai pasitaiko 
rasti vietą laisvės šalyje “— 
Amerikoje. Nesvetingi jiėins ir 
kiti kraštai.

Pastaruoju metu, atrodo, 
kone visos pasaulio valstybės 
surado naują bendrą priešą: 
politinius pabėgėlius. Iš dalies 
čia ir mažėjančių pabėgėlių 
bei globos ieškančiųjų skai
čiaus sumažėjimo priežastis: 
persekiojamieji, skriaudžia
mieji, karo veiksmų terorizuo
jami žmonės lieka savą na
muose, nes neturi kito’, pasirin
kimo, niekas jų nepriima, ne
nori suteikti globos.
Galbūt vienintelė išeitis, kai 

ieškoma sprendimų šiai opiai 
pasaulinio masto problemai, 
yra tvirčiau įgyvendintas žmo
gaus teisių apsaugos įstaty
mas, privalomas visiems.; Tas 
padėtų sumažinti politinių 
pabėgėlių skaičių.

vidurį pelkės. Ėjo iki pat didžiųjų akivarų, kurių dug
no niekas dar nebuvo pasiekęs, ten staiga pasisuko į 
šoną, lyg būtų sugalvojęs grįžti atgal ir sustojo. Toliau 
žinantis irgi galėjo ligi pat kuo krašto nueiti, bet ne 
raitas. Čia jau reikėjo šokinėti nuo kupstelio ant kup
stelio. Ne tik šokinėti, bet ir žinoti, ant kurio galima 
šokti, ant kurio ne. Vaikai tai žinojo. Jie taip pat 
žinojo, kad nuo liežuvio galo, vietos gerai nepažįstąs 
sugrįžti irgi negali. Juodu eis ir nueis, pirmas vokietis 
į pelkės dugną nugarmės, o kiti tegu sau žinosi. Kelio 
atgal vis tiek neras. Bet ir vokiečiai buvo gudrūs. Gal 
net žinojo, kaip ne vienas čia jau anksčiau buvo nu
gramzdintas. Kai tik nuvyko prie pelkės, jie sustojo, 
vienas nulipo nuo arklio, pasiėmė virvę, abiem berniu
kam vieną galą tvirtai aprišo apie juosmenį, kitus ga
lus pririšo pirmajam raiteliui prie balno ir liepė vesti. 
Vaikai turėjo vesti. Ėjo, vingiavo liežuviu, vokiečiai 
sekė. Abu mėgino atpalaiduoti virvę, bet surišta buvo 
taip stipriai, kad net veržė. Nė vienas neturėjo kuo 
nupjauti. „Ką darysim?” paklausė vienas. „Nieko. Ei
sim”, atsakė kitas. „Eisim ir juo nusivesim”, ramiai at
sakė. „Tu eik pirma, aš pamėginsiu atrišti”, pasakė vy
resnysis. Taip ir padarė. Vokiečiai irgi nieko nesakė. 
Galvojo, kad takas labai susiaurėjo, ir vaikai negali 
eiti šalimais. Berniukas mėgino mazgą ir šiaip ir ki

taip, nagus kruvinai nusilaužė, bet jis buvo taip su

suktas, kitaip užveržtas, kad nejudėjo nė iŠ vietos, o 
Gyvatės liežuvio galas artėjo. Atėjo ir galas. Čia buvo 
tik samanų aptrauktas akivaras, už poros žingsnių 
buvo liumpsintis kupstas, po jo kitas trečias. Berniu
kai žinojo kur jie yra. Per juos ir tamsiausią naktį 
būtų galėję išvingiuoti. Juodu nušoko ant kupsto, 
virvės užteko, bet arklys žengė į samanas, įsmuko, nu
sitraukė ir abu vaikus. Niekas nematė, bet padavimas 
sako, kad nė vienas vokietis iš pelkės nebesugrįžo. Kai 
iš medžioklės sugrįžęs kunigaikštis sužinojo, ką Da- 
Čioliškio vaikai padarė, tą pelkę ir apie ją esantį mišką 
dovanojo Dačioliškiui. Per daug metų žmonės mišką 
pavertė laukais, pelkė pati užaugo, tik liko ne
užaugusi, kur berniukai vokiečius nusitraukė. Čia pa
vasariais sulėkę pempės dar sveikina du drąsius ber
niukus, o ramiais Šiltais vasaros vakarais iš čia dar 
kyla liepsnelės, iškilusios paskraido, paplasti ir gęsta. 
Vieni sako, berniukų vėlės išeina pasidairyti po savo 
kraštą, o kiti, kad vokiečių vėlėms sąžinė ramybės 
neduoda. Jos išeina, norėtų namo, bet nebepažįsta 
kelių ir vėl gęsta. Ir taip, sako, bus, kol paskutinis tos 
pelkės plyšelis užsirauks.

Kelis vakarus ėjau patikrinti ar teisybė ką vaikai

sakė. Trečią ar ketvirtą vakarą pamačiau. Pakrūmėje 
iškilo viena liepsnelė, paskum kita ir abi ėmė plastėti 
tiesiai į mane. Net pašiurpau, kad abiejų Dačio- 
liškučių vėlės ateina paklausti, ko aš čia vienas ant 
drėgno kupsto sėdžiu. Pagalvojau, ką reikėtų ąakyti, 
jeigu liepsnelės prašnektų, bet jos pasuko į šoną.'- viėna 
plastelėjusi užgeso, o kita po kelių akimirksnių 'Užgeso 
taip, lyg būtų ore ištirpusi. Sėdėjau gal valahdą, bet 
niekas daugiau nesirodė. Ėmė šiurenti vėjelis, žinojau, 
kad tą vakarą žaltvykslių nebebus. Pakilau namo. 
Ėjau kaip iš sapno pakirdęs. Apie žaltvykslės buvau 
ne maža girdėjęs, žinojau, kaip jos atsiranda, bet savo 
akimis temačiau pirmą kartą ir turbūt todėl negalėjau 
tikėti. Net ėmiau galvoti, kad galėjau snūstelėti.ir su
sisapnuoti, bet kitą dieną vaikam vis tiek pasakiau, 
ką praėjusį vakarą buvau matęs. Jie nė vienas nubu
vo matę, bet žinojo, kas buvo matę. Keturakių Anąto- 
lis net žiemą matė.. Ne vieną, bet eilutę. Net septy
nias. Grįžo iš turgaus. Dar nebuvo net gerai siitėmę. 
Buvę labai ramu, nė mažiausio vėjelio, tik vienu sykiu 
iš krūmų pakilusi žvakių eilutė. Visos vienodos, visos 
vienodo aukštumo, lyg vaikai su žvakėmis prie alto
riaus eitų. Savo akimis netikėjęs, net keturis kartus 
suskaitęs.

(Bus daugiau)
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NAUJIEJI PREZIDENTŪROS 
RŪMAI

Daugiau kaip metus smar
kiai padirbėję, restauratoriai 
ir statybininkai gegužės mė
nesio viduryje baigė įrengti 
naujuosius Prezidentūros rū
mus. Tai Daukanto aikštėje, 
šalia senojo Vilniaus universi
teto esantis puošnus su ketu
riomis kolonomis vėlyvojo kla
sicizmo stiliaus dviaukštis 
pastatas — vienas iš gražiau
sių sostinės senamiestyje. Čia 
17-18 amžiuose stovėjo vėliau 
sugriauti Vyskupų rūmai, re
konstruoti pagal žymaus Rusi
jos klasicizmo atstovo V. Sta- 
sovo projektą. Rūmuose buvo 
Rusijos generalgubernatorių 
rezidencįja, čia 1812 metų 
Prancūzuos - Rusijos karo me
tu buvo apsistojęs Napoleo
nas.

Pirmieji susipažinti su nau
jaisiais prezidentūros rūmais 
buvo pakviesti žurnalistai. Su
rengtoje spaudos konferenci
joje prezidentūros pareigūnai, 
restauratoriai, architektai ir 
statybininkai žurnalistus su
pažindino su rūmų salėmis, 
kabinetais, atsakė į klausi
mus.

Prezidentūros kanceliarijos 
vadovas A. Meškauskas pa
sakė, kad pirmą kartą Lietu
vos istorijoje Vilniuje įrengta 
atskira prezidento rezidencįja. 
Kaip turėtų atrodyti kiekvie
nas rūmų kambarys, kiekvie
na salė, visos kitos patalpos 
rūpinosi architektė O. Buk- 
lienė. Spaudos konferencijoje 
ji paaiškino, kad tose patal
pose (daugiausiai antrame 
aukšte), kur išlikęs buvęs de
koras arba informacija apie jo 
pobūdį, atkurtas istorinis in
terjeras. Pirmąjame aukšte, 
kuriame įsikūrė prezidento 

, kanceliarija ir patarėjai, ar
chitektūrinio dekoro neišliko, 
todėl čia padaryta šiuolaikinė 
įranga ir baldai. Juos projek
tuojant ir parenkant vis dėlto 
stengtasi išlaikyti vėlyvajam 
klasicizmui būdingą raudon
medį ir kitas medžiagas.

Restauravimo instituto di
rektorius A. Gvildys pasakė, 
kad restauruojant rūmus kiek 
įmanoma buvo atkurtas istori
nis interjeras. Gaminant ir 
restauruojant baldus įvairiuo
se Lietuvos muziejuose ieš
kota vėlyvojo klasicizmo baldų 
komplektų. Įdomi tokia de
talė: Lietuvos dailės muziejuje 
buvo aptiktas vienintelis ge
riau išsilaikęs šio stiliaus 
baldų komplektas, priklausęs 
Lietuvos ambasadoriui (atsto
vui) Maskvoje Jurgiui Bal
trušaičiui. Tų baldų kopija 
buvo pagaminta Kaune, me
džio apdirbimo įmonėje „Fre
da”. Vidaus patalpų apdailai 
panaudotas lietuviškas parke
tas, graikiškas marmuras, lie
tuviškos ir itališkos kerami
kinės plytelės.

Statybos ir restauravimo 
darbus prižiūrėjęs prezidento 
vyr. referentas V. Staponavi- 
čius už gerus statybos ir ap
dailos darbus pagyrė Pane
vėžio statybos trestą ir jos 
generalinį direktorių A. Pa- 
valkį. Esą, gera darbų kokybe 
stebėjosi ir čia apsilankę Bel
guos ir Danįjos šios srities 
specialistai.

Daug kuo domėjosi žurna
listai, tarp kitko ir restauravi
mo bei statybos darbų, įren
gimų išlaidomis. Kai atsaky
damas į žurnalisto klausimą 
Restauravimo instituto direk
torius A. Gvildys pasakė, kad 
visi darbai ir įrengimai atseis 
daugiau kaip 50 milijonus li
tų, pagalvojau: jei prezidentu 
būtų išrinktas Stasys Lozorai
tis turbūt šiais vargano vals
tybės biudžeto laikais būtų 
palūkėjęs, neskubėjęs įrengti 
tokius brangius ir puošnius 
Prezidentūros rūmus, o tą 
sumą, ko gero, būtų palaikęs

nuskurdintoms ligoninėms, 
mokykloms paremti.

Rūmų šeimininkams ir sta
tybos vadovams pakvietus, 
žurnalistams buvo įdomu ap
žiūrėti Prezidentūros sales, 
kabinetus, daugybę kitų pa
talpų.

Savo puošnumu ir erdve 
įspūdį paliko didelė ir šviesi 
reprezentacinė Baltoji salė. 
Čia stovi dar iš anos neprik
lausomybės laikų daug kam 
atsimintina J. Zikaro Laisvės 
statula, simbolizuojanti Ne
priklausomos Lietuvos įkūri
mą 1918 metais. Architektė O. 
Buklienė paaiškino, kad šioje 
salėje bus įteikiami apdova
nojimai, pasirašomos tarpval
stybinės sutartys, protokolai, 
kiti svarbūs dokumentai.

Konfidencialių pokalbių sa
lėje stovi baldai, pagaminti 
pagal jau minėto J. Baltrušai
čio komplekto pavyzdį. Dele
gacijų poilsio kambario baldai 
pagal tikslią klasikinio sti
liaus kopiją iš Karelijos beržo 
pagaminti Sankt Peterburge, 
prisilaikant Senųjų meistrų 
technologįjos.

Prezidento priimamajame, 
kur įrengtas jo sekretorės ka
binetas, išliko senųjų Vys
kupų rūmų detalių, o statybi
ninkų vadovas A. Pavalkis ki
tose patalpose parodė į naująjį 
interjerą gerai įkomponuotą 
išlikusią tų rūmų sieną. Tiek 
šiose, tiek kitose patalpose — 
brangūs, daugiausiai 19 am
žiaus meno meistrų tapyti pa
veikslai, pasiskolinti iš Kauno 
M. K. Čiurlionio dailės, Vytau
to Didžiojo Karo, Lietuvos dai
lės, kitų muziejų.

Žurnalistams lankantis pre
zidento priimamą) ame, ant 
sienų kabojo visų buvusių Lie
tuvos prezidentų — A. Stul
ginskio, K. Griniaus, A. Sme
tonos, o taip pat paties A. Bra
zausko portretai. Sekančią 
dieną savo portretą dabartinis 
prezidentas liepė nukabinti, 
pasakęs, kad kai jis išeisiąs, 
tuomet tegul pakabina ir jo 
portretą.

Įdomu buvo pažvelgti į pre
zidento kabinetą. Tiek man, 
tiek kitiems kolegoms žurna
listams jis atrodė tamsokas. 
Architektė O. Buklienė paaiš
kino, kad šviesą sugeria sienų 
apdailai panaudotas tamsus 
medis. Ąžuolinėse spintose 
stovėjo servisas su prezidento 
simbolika, ant sienų — du pa
veikslai — nežinomo dailinin
ko Vytauto Didžiojo ir A. 
Žmuidzinavičiaus tapytas J. 
Basanavičiaus portretas. Prie 
ištaigingojo židinio — pora 
žalsvu audiniu aptrauktų 
kėdžių. Tokios pat — prie pre
zidento darbo stalo. Kai no
rėjau prisėsti į prezidento kė
dę, apsaugos vyrukai neleido. 
Apskritai — rūmuose jų pas
tebėjau gana daug. Jie ati
džiai sekė žurnalistų būrį, ne
leido užsibūti, ilgiau apžiūrėti 
vieną ar kitą įdomesnę rūmų 
detalę.

Užtat kartu su statybininkų 
vadovu A. Pavalkiu apžiūrė
jome dar nebaigtus restauruo
ti kitus prezidento rezidenci
jos pagalbinius pastatus, te
betvarkomą rūmų kiemą, kur 
bus iškilmingai sutinkami ki
tų valstybių prezidentai, kiti 
aukšti svečiai.

Prezidento vyr. referentas 
V. Staponavičius pridūrė, kad 
nuo prezidento rezidencijos 
prasidės viso sostinės sena
miesčio, viso rūmų ansamblio 
regeneracija. Iki 2009 metų, 
kai bus švenčiama, Lietuvos 
tūkstantmetis, numatoma 
baigti tvarkyti kitą istorijos 
paminklą — Žemutinės pilies 
— Valdovų rūmų kompleksą.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

įgaliotiniu Vilniuje Juozu Gaila ir JAV LB Tarybos pirm. dr. Zigmu Brinkiu.

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 
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LIETUVAI

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Kai prieš kelias savaites 
Clevelande įvyko muštynės 
ties Clevelando Lietuvių na
mais, nes salė buvo išnuomota 
organizacįjai, kuri pasižymi 
pronacistine ir rasistine pro
paganda, leidžiant kalbėti Ku- 
Klux-Klano vadams ir anti
semitams. Clevelando dien
raštis „The Plain Dealer” gan 
neigiamai tą reikalą nušvietė. 
Netrukus Lietuvių namų rajo
no pastatai ir stulpai buvo 
apklijuoti lapukais ir jie buvo 
praeiviams brukami į. ran
kas... Ilgokas tekstas, pasi
rašytas nežinomos „Detroito 
moterų” organizacijos, reika
lauja uždaryti tą „nacių ir an
tisemitų lizdą”... Lapelyje 
pranešama, kad birželio 4 die
nos vakare kalbėsiąs žinomas 
britų antisemitas, todėl vėl 
šaukiamas „protesto susirinki
mas”. Teko patirti, kad tą 
dieną Lietuvių namai buvo 
uždaryti ir juose nebuvo jokio 
paskaitininko. Vis dar nepa
vyksta išaiškinti, kas tai per 
organizacija, tačiau yra aišku, 
kad jos tikslas yra kompro
mituoti lietuvius.

Ir štai dideliam Clevelando 
lietuvių džiaugsmui, birželio 3 
dienos „Plain Dealer” laidoje 
per du puslapius, su trimis di
doko formato nuotraukomis 
skaitome: „Milžiniškas me
morialinis uždavinys” (Monu
mentai Task . of Remem- 
brance), o kiek žemiau para
šyta: „Clevelandietės paroda 
pagerbia Lietuvos kovas” 
(Clevelander’s exibit honors 
struggles of Lithuania). Ilgą, 
išsamų straipsnį parašė To
mas Brazaitis, lietuvių kilmės 
žurnalistas, Vašingtono „Plain 
Dealer” biuro šefas, kurio mo
tina Regina Brazaitienė ilgus 
metus vargoninkavo Clevelan
do Dievo Motinos parapijos 
šventovėje. Jauna 26 metų

Clevelande gimusi architektė 
Julija Minkūnaitė sukūrė pa
rodą „Nepalaužiama dvasia”, 
kurioje apibūdinama jos pro
tėvių istorija, ją žavėjusi nuo 
vaikystės dienų. Autorius 
smulkiai nupasakoja Rimo ir 
Ritos Minkūnų dukros Julijos 
biografiją, iš kurios aiškėja jos 
patriotinis nusiteikimas. Ji 12 
metų lankė šeštadieninę litua
nistinę mokyklą ir pirmadie
nių vakarus praleido skautų 
sueigose, kaip kanklininkė, 
priklausė Čiurlionio ansam
bliui ir 1990 metais dalyvavo 
ansamblio jubiliejinėje išvy
koje į Lietuvą. Atėjus laikui 
grįžti į Ameriką, ji apsiverkė, 
nes norėjo likti Lietuvoje.

Senelių, giminaičių ir tėvų 
pasakojimai apie bėgimą iš 
tėvynės ir okupacijų tragedi
jas jos dvasioje suformavo 
tvirtą lietuvybės sampratą ir 
paskatą ją konkrečiai iš
reikšti. Studijuodama archi
tektūrą, ji pasiryžo atvaizduo
ti Lietuvos XX-ojo šimtmečio 
tragišką istoriją, tačiau nebū
dama rašytoja ar poetė, ji, 
kaip menininkė, nutarė tą 
padaryti akmens, gintaro, me
džio ir vario pagalba. Vienas 
jos profesorius, patyręs apie tą 
projektą, stengėsi ją atkalbėti, 
nes tai esąs ne vien sunkus 
uždavinys, bet esą keista kur
ti paminklą tolimam kraštui, 
kas būtų per sunku net ir pa
tyrusiam architektui. „Aš 
verčiau mesiu studijas”, at
sakė užsispyrusi Julija. Pra
leidusi vienerius metus pro
jekto įgyvendinimui, ji taip 
pat išleido iliustruotą knygu
tę, kaip priedą prie parodos, 
kurioje ji rašo, kad „paminklo 
tikslas yra efektingai simbo
lizuoti Lietuvos istoriją ir ne
palaužiamą lietuvišką dvasią 
bei pasauliui nuolatos primin
ti, kad jokia tauta neprivalo

pergyventi tokios baisios tiro
nijos.” Savo parodą ji pavadi
no ,Architektūrinė Lietuvos 
dvasios dokumentacija”. 5 pė
dų aukščio ir 30 pėdų pločio 
sienos plote išdėlioti archi
tektūriniai projektai buvo 
išstatyti gegužės mėnesio vi
dury Vilniaus Nacionalinėje 
bibliotekoje. Ją publikai pris
tatė Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis ir ji buvo 
apdovanota gėlių puokštėmis.

Šalia to, yra ypač svarbu 
iškelti faktą, kad jos ,Archi
tektūrinė Lietuvos dvasios 
dokumentacija” sulaukė aukš
to pripažinimo Amerikoje: ją 
Katalikų universiteto Archi
tektūros fakultetas apdovano
jo „geriausios tezės” premija, 
Juliją Minkūnaitę geriausiai 
įvertinus iš 45 konkurentų, jų 
tarpe net doktorantų. Šiuo 
metu Julija dirba vienoje 
Vašingtono architektų firmoje 
ir jai teko patirti, kad šis pro
jektas gali būti įgyvendintas, 
paminklą pastačius Vilniaus 
Lukiškių aikštėje, nors, pagal 
ekspertų apskaičiavimą, kai
na siektų arti 12 milijonų do
lerių, kas yra vargiai įma
noma, sunkius ekonominius 
laikus išgyvenančiai, Lietuvai. 
Tačiau Vytautas Landsbergis 
drąsinančiai kalbėjo apie 
tokią galimybę ir pabrėžė, kad 
jos projektas tarnaus kaip 
įkvėpimas menininkams, ar
chitektams ir eiliniams Lietu
vos žmonėms.

Perskaičius tą straipsnį, at
gyja viltis, kad po svetimu 
dangumi gimęs ir augęs lietu
viškas jaunimas gali išlikti 
ištikimas savo protėvių žemei, 
kaip tą nuostabiai gražiai 
įrodo Julija Minkūnaitė, su
kūrusi nesugriaunamą patrio
tinį paminklą. O vyresnės kar
tos privalo visomis jėgomis pa
laikyti ir remti lituanistines 
mokyklas, jaunimo organizaci
jas, lietuviškas parapijas. Tik 
stipri išeivija bus naudinga 
pagaliau laisvę atgavusiai Lie
tuvai.
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MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
(VEDIMAI—PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Ardier.Ąv^

77^284-1900 ;
I

AUTOMOBILIO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
32081/2 West 95th Street

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

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS.

H. Deckys
Tel. 773-585-6624

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
' kreipkitės į Danutę Mayer. Jj^pro- 
s fessionaliai, sąžiningai ir' as- 
į Pieniškai patarnaus. Ikainavitny-

Pigiai ir greitai išvežam

MISCELLANEOUS

»
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į šiukšles, kraustom baldus, 
nugriauname ir pastatome

Įvairūs darbai vyrams 

ir moterims.
Atlyginimas $350-450 per sav.

Tel. 773-925-0823

MATULAIČIO SLAUGOS NAMAI,
Putnam, CT. Ieško socialinės 

darbuotojos turinčios magistro laipsn 
(MSW). Pageidaujama kalbanti 

lietuviškai. Darbas 40 vai. į savaitę.

Kreiptis: 860-928-7976

garažus, verandas (porch).
Kreiptis: tel. 773-737-2674 

arba 773-847-6046

Parduodamas „condo" 
Treasure Island, FL 

ant Boca Ciega įlankos kranto.
2 mieg.; 2 vonios; platus 

lieptas su suolais, šviesomis; 
vieta pririšt laivelį; netoli 

Meksikos įlankos, apsipirkimo 
centrų ir gero'susisiekimo. 

Žemi mėnesiniai mokesčiai. 
Sav. turi parduoti. 
Tel. 708-442-8989

AUKA „Draugo” paramos fondui- 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W.63rd St.,Chicago, IL 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.
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Naujųjų Prezidentūros rūmų Vilniuje vaizdas.

TRANSPAK
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai 
bibliotekai arba privačiam asmeniui į Lietuvą, 
0.59 sv., minimumas $25.00.
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru - AIR C ARGO.

«••••••••••••••

Pinigai pervedami doleriais -nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2-5 dienas.

MAISTO SIUNTINIAI: Daugelis patenkintų 
klientų pakartotinai kasmet siunčia Transpak 
paruoštas aukštos kokybės maisto produktų siuntas.
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi kava, 
malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, makaronai, 
razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, agurkai, šokoladas, 
aspirinas, vitaminai, 55 svarai.
$39.- šventinis - tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, 
mėsos konservai, vaisių sultys, sausainiai, saldainiai, 
aspirinas, vitaminai.
$45.- vaikams - kakava, dešra, mėsos konservai, 
javainiai, vaisių sultys, riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai.
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050; Fax (773) 838-1055
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27
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Seimo ir savivaldybių rinki
mams Lietuvoje praūžus, skai
tytojus šioje šalyje ir Lietuvoje 
pasiekė naujas „Varpo”, Nr. 
31. Tad ir šio numerio veda-

žurnalo pabaigoje yra daug 
nuotraukų iš kudirkaičių veik
los.

Dr. K. Karvelis savo kruo
pščiai paruoštame straipsnyje 
išryškina tikrojo patriotizmo 
ir tautiškumo sąvokų prasmę 
ir jų vaidmenį tautos gyve
nime. Tačiau šiandieninė mū
sų tautos vadovų veržia į Va
karus ir Rytus, o taip pat ne
numalšinamas noras įsiterpti 
į NATO ir ES savaime tautoje 
ugdo kosmopolitizmo nuotai
kas, kurios žudo mums bran
gius tautinės valstybės idea
lus. Kosmopolitizmas vienaip 
ar kitaip siekia visas tautas 
sulydyti į vieną pasaulio žmo- 
nijos junginį. Sis straipsnis 

turėtų susilaukti ypatingo 
mūsų akademinio jaunimo dė
mesio. Senųjų ledynų palikuonys — akmenys rieduliai — Žemaitijos laukuose. Nuotr. Sauliaus Gudo

Prof. A. Vasiliauskas atski
rais punktais išsako teigiamas 
ir neigiamas pasėkas Lietuvai 
įsijungus į NATO ir ES. Bet 
jis pripažįsta, kad šiam klau
simui išsamiai išnagrinėti ir 
tinkamas išvadas padaryti yra 
būtina sukurti plačios apim
ties mokslinę organizaciją. 
Kyla tik klausimas, kokiu 
būdu šios organizacijos iš
vadas galima būtų perduoti 
tautai, jeigu šis klausimas- 
turėtų būti sprendžiamas refe
rendumo būdu.

Lietuvos mokytojai ir žiau
rios vergijos metais rasdavo 
būdų per mokyklas skleisti 
tautinio patriotizmo ir tėvynės 
meilės jausmus, šias to meto 
mokytojų pastangas aprašo E. 
Kandratavičienė. Tačiau ir 
mūsų mokytojai, pasitraukę į 
svečias šalis, parodė labai 
daug pasiaukojimo, mokydami 
išeivių vaikus lietuvių kalbos 
ir puoselėdami_t$vynės ilgesio 
jausmus; Šias užsignio lietu
vių mokytojų pastangas ir 
pasiruošimą šiam darbui vaiz
džiai aprašo J. Masilionis.

A. Šidlauskas ryškina įvai
rias kultūros apraiškas tautos 
gyvenime. Jo nuomone mūsų 
kaimas yra mūsų tautinės 
kultūros lopšys.

Redaktorius trumpai apta
ria gautus leidinius ir prisime
na kelis mūsų mirusius žy
mesniuosius visuomenės vei*  
kėjus.

Naujasis „Varpo” numeris 
yra rūpestingai paruoštas. Vi
sas turinys skirtas šian
dieninio mūsų tautos gyveni
mo klausimams aptarti. Tad 
visas žurnalo turinys liudija, 
kad šiandieninis A. Kučio re
daguojamas, Varpininkų Filis
terių d-jos leidžiamas, „Var
pas” neabejotinai yra 1889 m. 
Tilžėje dr. V. Kudirkas pra
dėto „Varpo”, skirto tautos ir 
žmogaus laisvei, tautinei 

kultūrai ir lietuvybei išlaikyti 
tąsa.

Jonas Daugėla

muoju redaktorius sveikina 
tuos, kuriems tauta patikėjo 
savo valstybinio gyvenimo vai- 

_rus. Redaktorius tiki, kad 
„komunistų valdymas nuėjo į 
istoriją ir tikėkime nuėjo ne
grįžtamai”. O naujiesiems vai
ruotojams jis primena: „Ma

ltosios tautos gali išlikti tik 
žmonių idealizmu bei pasiau
kojimu”. Panašias mintis anuo 
metu tautoje skleidė ir dr. V. 
Kudirkos „Varpas”.

Šiandieninei tautos gyveni
mo kasdienybei aptarti ir yra 
skirti veik visi šio naujo nu
merio straipsniai. Redaktoriui 
pavyko sutelkti 13 bendradar
bių,, kurių septyni yra iš Lie
tuvos; Tuo būdu ir šis 
„Varpas” lieka įdomus abie
jose Atlanto pusėse gyvenan
tiems mūsų viengenčiams.

Išimtinai vertingas yra A. 
Kučio straipsnis: „Taip buvo 
atkurta Lietuva”. Jis tiki, kad 
ivvkiai. kaip buvo pasiekta 

lotoji, dar bus, be abejo, 
FsmulkiaTįvertinti mūsų istori
jos knygose. Tačiau iki šiol 
mūsų publicistikoje neteko pa
stebėti taip kruopščiai ir tiks
liai surinktos tų įvykių chro
nologijos. Straipsnyje yra su
rašytos istorinių įvykių vei- 

r-kėjų-pavardės ir jų drąsūs pa- 
?tbiŠkimai Vilniuje bei Mask
voje. Būtų naudinga, jeigu 
straipsnis nesibaigtų Kovo 11- 
tąja, bet būtų pratęstas iki 
Sausio 13 d. įvykių.

r.j.Veik visi kiti šio numerio 
..straipsniai yra skirti aptarti 
mūsų tautos gyvenimo tikro-

< vei po Kovo 11. J. Daugėla, 
„Demokratija be demokratų”, 
pasigenda mūsų šiandieniame 

"gyvenime idealizmo ir tokių 
demokratijos autoritetų, kurie

- prilygtų pirmosios nepriklau
somybės demokratijos šulams.

- Demokratų partijos veikėjas 
P. Noreika, aptardamas Seimo 
rinkimų eigą, kad didžiosios 
partijos sulaužė susitarimus ir

"nustatė partijoms 5%, o koa-
- licijoms 7 % ribas patekti į 

Seimą. Varpininkams būtų 
daug įdomiau, jeigu Noreika 
būtų panagrinėjęs tas prie
žastis dėl kurių mūsų tradi
cinė istorinė varpininkų poli
tinė apraiška Demokratų par
tija ne tik nepajėgė įveikti šios 
užtvaros, bet gavo vos 1.6 visų 
balsų. Tiek anuo metu, tiek ir 
Šiandien rinkimuose dalyvavo 
'Valstiečių partijos. Daugėla 
ryškina šių partijų programų

'Skirtingumus.
S. Surantas savo straipsnyje 

sako: „Žmonijos istorijoje nėra 
jokio pavyzdžio palyginti su 
komunizmo palikimu ir sunku 
numatyti kiek reikės laiko 
užgydyti žaizdas — bet — Lie
tuvos padangėje jau pasirodo 
pirmieji naujos aušros spindu
liai”. Šiuos spindulius auto
rius įžiūri mūsų mokyklose. Mo
kyklose moksleiviai jau 
pradėjo burtis į kudirkaičių ir 
maironiečių būrelius ir puo
selėja Kudirkos idealizmą. 
Kudirkaičių veiklą dar aprašo 
jų vadovė A. Šiaulienė ir

PRO DOMO SUA
Tęsinys. . JUOZAS KREIVĖNAS

šiems žmonėms pra
džioje paaiškinta darbo tikslas 
ir, kad uoliai ir sąžiningiau 
dirbtų, darbo dieną sutrumpin
ta ligi 4-5 vai. Rinkta visos kny
gos visomis kalbomis. Kas ne
reikalinga, sakėme, tegul at
rinks kompetentingos įstaigos.

Darbas buvo atliktas per dvi 
savaites. Visos knygos, išskyrus 
sandėlį (3), kur nebuvo galima 
prieiti, atsidūrė mums paves
toje patalpoje. Susidarė apie 10 
x 10 m. krūva 2 metrų aukščio. 
Visos knygos nesurūšiuotos ir 
kraunamos tokioj eilėj kaip at
neštos.

Apie knygų lobį žinios pasiekė 
apylinkes: N. Vilnią ir Vilnių. 
Pasipylė knygomis suintere
suotų prašytojų eilės. Fabriko 
direktorius vienam kitam, ypač 
pažįstamiems, davė, kitiems ne
davė. Gavusieji pasirinkti san
dėly knygas išvertė, purvinomis 
kojomis aplaipiojo. Kitos knygos 
pasirodė Vilniaus antikvaria
tuose. Žodžiu, visais keliais 
knygos pasileido kelionėn iš fa
briko. Tai dar nereiškė, kad 
knygos pasiekė skaitytoją. Te- 
singiau būtų sakyti, knygos pa
siekė privačias lentynas. Visi 
prieinantieji knygas nešėsi be 
jokio pasirinkimo.

Apie knygas buvo painfor
muotas Valstybinės Leidyklos 
Vilniaus skyrius. Tuo reikalu 
buvo Vilniuje pravestas susira
šinėjimas. Vilniaus Valst. Lei
dyklos direktorius K. Šaltenis 
1941.VIII.4 rašo Švietimo val
dytojui:

„Naujos Vilnios popieriaus 
fab. yra sukonfistuotų lietu
viškų knygų, kurios dar nesu
naikintos. Prašome patvarkymo 
leisti mums tas knygas atsiim
ti.”

Kadangi buvo pasklidę gandų 
esą N. Vilnios popieriaus fa
brike esą daug universiteto lei
dinių, tyrimą pravedė ir univer
sitetas. Atvykę universiteto 

Kauno marios. Nuotr. Valerijos Žadeikienės

pasiųstieji gana paviršutiniškai 
apžiūrėjo sukrautas knygas ir 
parašė raportą:

„Ponui Vilniaus Universiteto 
Rektoriui Raportas.

Rugpiūčio 12 d. nuvykę į Nau
josios Vilnios Popieriaus fa
briką, apžiūrėjome ten bol
ševikų viešpatavimo laikais su
malti, kaipo makulatūrą, at
siųstas lietuviškas knygas. Nau
jo direktoriaus pastangomis, 
knygos dabar yra sugabentos iš 
lauko į du sandėlius. Direkto
riaus žiniomis, knygų į fabriką 
sunaikinti buvo atgabenta apie 
100 tonų. Didesnė pusė yra 
išlikusi sveika ir dabar yra suk
rauta viename didžiuliame 
sandėlyje. Knygos yra palaidos 
(išrištos) ir sumaišytos, kaip 
pakliuvo. Kiek pastebėta, jos 
yra daugiausia religinio turinio 
ir buvo išleistos šv. Kazimiero 
draugijos, yra ir Krašto Apsau
gos Ministerijos ir Švietimo 
Ministerijos leidinių. Universi
teto leidinių .teko pastebėti tik 
vieną kitą teologijos filosofijos 
fakulteto periodinių leidinių 
(„Soter”) numerį, ir atrodo, kad 
jie sudaro kokį 1 nuošimtį ten 
sukrautų knygų. Direktoriaus 
apskaičiavimu, visų knygų ver
tė gali siekti poros milijonų rub
lių. Knygoms sutvarkyti (iš
skirstyti ir surūšiuoti) reikėtų 
kokios 30 žmonių talkos, ir dar
bo užtektų kokiai savaitei. Ka
dangi fabrikas knygas pirko 
kaip makulatūrą, jis norėtų, 
kad jam būtų grąžintos padary
tos išlaidos. — (pas) Bal
trušaitis. (pas) Vikt. Ka....(ne
įskaitoma).
Vilnius, 1941. VIII. 12”.
Šis raštas susilaukė tokios re

zoliucijos:
„Vilniaus m. ir srities Komite

to Pirmininkui. Atrodo, kad 
Universitetui dėl Naujosios Vil
nios fabrike sukrautų knygų ne 
kas bedaryti, bet šiaip būtinai 
reikia leidimus atsiimti —- gal 
Valstybinei Leidyklai (šaltiniui) 
ar šiaip jauniems ir gyviems vy- 

rūkams, kurie sugebėtų įveikti 
transporto kliūtis. Gaila būtų 
išleisti iš savo rankų kultūrinį 
turtą! Fabrikas sutinka už 
bolševikinius leidinius perleisti 
knygas.

1941. VIII.13 — M. Biržiška. 
Rektorius”.

Vilniaus miesto ir srities ko
miteto pirmininkas dar pasitei
ravo, ar nėra knygų Verkių po
pieriaus fabrike (VIII. 20 d. 
raštas Nr. 20 427), bet ten 
knygų nebuvo. Visas reikalas 
galų gale buvo pavestas valsty
binei leidyklai. Leidykla at
siuntė bent 4 tarnautojus 
atrinkti knygų. Atrinktos kny
gos buvo sveriamos ir vežimu 
vežamos Vilniun į sandėlį, iš 
kur jau pateko į viešą parda
vimą.

Knygų atrinkimui ir sune- 
šimui į sandėlį vadovavę moky
tojai su nustebimu konstatavo, 
kad imamos ne visos vertingos 
knygos, o tik keistai pasirinkta 
dalis. Kitos knygos paliekamos 
makulatūrai. Palieka „Soter”, 
"Ateneuma”, „Logoz”, „Vairo” 
komplektai, daug „Karo archy
vo” ir kita ko. Tokiu būdu pali
ko universiteto periodiniai leidi
niai, kurie lietė religiją, lietuvių 
literatūrą ir istoriją, filosofiją, 
Krašto aps. ministerijos žur
nalas paskirtas nagrinėti lietu
vių karo istorijai ir pan. Valsty
binė leidykla atsiėmė knygų už 
Rb. 167,891.80, tuo tarpu iš I 
Bazės buvo bolševikų išvežta už 
Rb. 583,133.29. Kiek vertintos 
kitų savininkų knygos, nežinia, 
bet už tai kitoms leidykloms 
nieko nebuvo sugrąžinta.

Likusioji medžiaga paliko 
sandėly suversta makulatūrai. 
Lenkuojantis fabriko persona
las tuojau griebėsi jų naikini
mo. Fabriko direktorius, atkrei
pus jo dėmesį, naikinimą su
stabdė. Buvo matyta rasti būdų 
toms knygoms perimti pri
vačiai. Tačiau tai kėlė sunkumų 
fabrikui: karo metu negalima 
pardavinėti žaliavas! Tokiu bū
du Valst. leidykla užkirto kelią 
privačioms rankoms, nes nebu
vo galima motyvuoti kultūriniu 
turtu. Taip reikalo sprendimas 
užsitęsė. 1943 m. vasario mėn. 
pabaigoj jų jau nebebuvo — 
buvo sėkmingai sunaudotos vy
niojamo popierius gamybai. To
kiu būdu nesubrendimo, bendro 
apsileidimo ir biurokratijos 
dėka patys lietuviai savomis 
rankomis sunaikino savus kul
tūros turtus. Nei viena įstaiga 
neparodė pakankamai ryžtingo 
ir tikslaus veikimo. Tokiu būdu 
nubluko ir bolševikų kėsinima
sis į lietuvių kultūrinį turtą.

Rašiniui medžiaga raštu:
Valst. leidyklos archyvas Vil

niuje ir kiek buvo prieinama 
Kaune, Glavlito archyvas, N. 
Vilniaus popieriaus fabriko by

los, Švietimo L. Komisariato ar
chyvas. Medžiaga žodžiu: K. 
Šaltenio, buv. Valst. L. dir. Vil
niuje, Vyt. Vaitkevičiaus, Valst.
L. buhalterio Vilniuje, Dičiaus, 
Valst. L. buchalt. Kaime, Tom- 
kievvicz. popieriaus tresto tar
nautojo toliau pasakojimai: 
Kučkuriškių ir N. Verkių popie
riaus fabrikų darbininkų, N. 

Vilnios gelž. stoties geležin
keliečių, įvairių knygynų tar
nautojų ir kit.

Priedas.
Aktas.
Kaunas, 1941 m. lapkričio 12 

d., Valstybinės Leidyklos Komi
sija, skirta dir. V. Pryšmanto 
1941.XI.3 d. sudėtyje pirminin
kas — vyr. revizorius K. Marke
vičius ir nariai: Bazės vedėjas 
— P. Girdžiūnas, Prekybos sk. 
v-kas J. Kimba, knygyno Nr. 8 
vedėja Aleksejūnaitė ir sandėlio 
vedėjas — Siurblys, dėl bol
ševikais išvežtų ir sunaikintų 
V. Leidyklos Bazės I knygų, 
rado, kad:

A. VL Bazės I sudarytas 
bolševikais vežtų ir naikintų 
knygų sąrašas. Rb. 672.291.45 
sumai yra teisingas, nes:

a) bolševikai 1941 m. gegužės 
mėn, pareikalavo iš V. Leidyk
los išduoti jiems priešsovietinio 
turinio knygas. Buvo išsiderėta, 
kad tokiom knygoms nurašyti 
jie išduos pakvitavimą (jie suti
ko pasiimti surašomų knygų 
sąrašus ir vieton jų, išduoti 
bendrą pakvitavimą, po to, kai 
visos knygos bus jų išvežtos).

b) Tų knygų atrinkimui vado
vavo Glavlito žmonės, o patį 
knygų išėmimą iš lentynų, jų 
sudėjimą ir surašymą vykdė VL 
bazės tarnautojai: Siurblys, Va- 
dašaitė, Pauliukaitis (išvežtas) 
ir Pliuščiauskas, kurie apklausė 
juos tai patvirtino ir

c) knygos atrenkamos ir 
vežtos buvo, daugiausia iš Rotu
šės a. Nr. 6 sandėlių (buv. šv. 
Kazimiero), nuo 1941 m-. ge
gužės pabaigos iki pat karo t.y. 
iki birželio 22 d. Tolesnių knygų 
naikinimą bolševikams sutruk
dė karas.

2. bolševikai visų atrinktų 
knygų iš Rotušės a. sandėlių 
nespėjo išvežti. Likusioms t.y. 
nespėtom išvežti knygoms joms 
buvo sudaryti nauji sąrašai ir 
Bazė jas įsipajamavo viso. Rb. 
89.158.16 sumai (1941.IX.30 d. 
m/ord. iki 341).

Todėl Komisija nutarė, papil
dydama ir atitaisydama anksty
vesnį Bazės I aktą (be datos):

a) Pripažinti faktiškai sunai
kintų, išvežtų knygų iš VL 
Bazės I sandėlių viso Rb. 
583.133.29 (Rb. 672.291.45 — 
Rb. 89.158.16) sumai ir

b) Nurašytoms pripažinti vi
sas bolševikais sunaikintas ir 
išvežtas knygas pagal Bazės I 
pirmąjį sąrašą Rb. 672.291.45 
(šešių šimtų septyniasdešimt 
tūkstančių dviejų šimtų devy
niasdešimt vieno rub. ir 45 kp) 
sumai, nes likusios knygos Rb 
89.158.16 sumai Bazės ir Cen
tro buchalterijos jau įpaja- 
muotos 1941.IX. 30 d. orderiais 
Nr. Nr. 341 ir 457/ 736.

Priedas: 1) Naikintų ir vežtų 
knygų sąrašas su aktu ir

2) įpajamuotų likusių knygų 
sąrašas su viet. komisija: 5 
parašai.

(J.K. pastaba: priedų Kauno 
VL Centre prie akto originalo 
neradau).

(Pabaiga)

KARO MUZIEJAUS 
SODELYJE ATIDARYTA 
KNYGNEŠIŲ SIENELĖ

Kaune, Vytauto Didžiojo ka
ro muziejaus sodelyje birželio 
8 d. įvyko Knygnešių sienelės 
atidengimo iškilmės.

Šventėje eiles skaitė aktorės 
Virginija Kochanskytė ir įne
ša Paliulytė, dalyvavo „Ąžuo
lyno” pučiamųjų orkestro tri
mitininkai, mišrus choras „Le- 
liumai”, varpais skambino Ju
lius Vilnonis.

AJA.
MALVINAI JONIKIENEI

iškeliavus į Amžinybę, jos seseriai SOFIJAI STAT
KIENEI bei jos šeimai gilią užuojautą reiškia

Jūratė Virginija, Jonas Rimvydas ir 
Jonas Damauskai.

KLAIPĖDOJE
TVARKOMI VOKIEČIŲ

KARIŲ KAPAI

Kelias savaites Klaipėdoje 
dirbusi Vokietijos karių kapų 
tvarkymo draugijos delegacija 
miesto parko teritorijoje apti
ko dar du plotus, kuriuose pa
laidota apie 300 nežinomų 
karių.

„Pernai Klaipėdoje šios 

draugijos iniciatyva surengta 
pirmoji Vokietijos ir Lietuvos 
jaunimo stovykla, — pasakojo 
delegacijos vadovas Klaus Die- 
trich von Heerde. — Pagal se
nus brėžinius parke mums pa
vyko atrasti ir pažymėti 
kapines, kuriose palaidoti Pir
majame pasauliniame kare 
žuvę vokiečių kariai. Jiems 
pastatytas paminklas buvo 
nugriautas prieš kelis de
šimtmečius. Dabar ši kapinių 
dalis vėl sutvarkyta ir apjuos
ta tvora”.

Trejus metus duomenis ar
chyvuose rinkęs K.D. von 
Heerde mano, jog Klaipėdos 
parke palaidota 1,400 Vokie
tijos kareivių.

Buvusias karių kapines į dvi 
dalis perskyrė Melnragės 
plentas. Jų ribas patikslinę, 
draugijos nariai vasarą orga
nizuos dar vieną stovyklą.

Pagal metalinius žetonus 
kapavietėse galima atskirti 
palaikus. Sutvarkytose ka
pinėse planuojama įrengti 
lenteles su žuvusiųjų karių 
pavardėmis. (LR)

VILNIAUS GETO 
TEATRĄ PRIMINĖ MENO 

DIENOS

Režisieriaus C. Lanzmanno 
kino filmas „Shoah” (Katastro
fa) apie žydų genocidą Antrojo 
pasaulinio karo metais11 buvo 
parodytas „Skalvijos” kino 
centre.

Šis unikalus kūrinys tapo 
viena iš vykstančių meno 
dienų, skirtų Vilniaus geto 
teatro įkūrimo 55 metinėms, 
programos dalių. -

Atviros Lietuvos fonde', Lie
tuvos valstybiniame žydų mu
ziejuje bei per oficialų meno 
dienų atidarymą įvyko susiti
kimai su Izraelio dramaturgu

34 pjesių autoriumi Jošua So- 
boliu. Jo drama „Geras”, pa
sakojanti apie Vilniaus geto 
teatrą, vaidinta 54 pasaulio 
'teatruose, tarp jų ir Lietuvos 
akademiniame dramos teatre.

Dramą apie žmonių gyve
nimą ir sukilimą Varšuvos 
gete — .Atrankos aikštė. 
Bėgte. Pimpalų paradas. Vo
kiškas orginalas” parodė „Mar- 
burger Theatherwerkstatt”.

Šis Vokietijos universiteti
nio miesto teatras sukūrė 
pjesę remdamasis tragiškų 
įvykių dalyvių prisiminimais.

Taip pat buvo surengtas Vil
niaus geto dainų koncertas. 
Ne tik Lietuvos, bet ir dauge
lio Europos šalių žydų dainas 
atliko iš Vokietijos atvykusi 
dainininkių grupė. Liaudies 
meno kūriniai skambėjo jidiš, 
ladyna (ispanijos žydų), kito
mis kalbomis.(LR)

• Giliausias Lietuvos eže
ras — Tauragnas (Utenos raj.). 
Giliausia vieta — 60.5 m — yra 
prie vakarinės pakrantės. Kran
tai mažai vingiuoti, daugiausia 
aukšti, vietomis siekia 40 m 
aukštį.



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. birželio mėn. 12 d.

Tarp koncertų po Ameriką, Čikagoje apsistojusi muz. Laima Lapkaus- 
kaitė sukorė nemažai naujų dainų savo vadovaujamam „O lia lia” vaikų 
chorui ir jaunajai solistei Neringai Nekrašiūtei, kuri bematant išbandė 
naujuosius korinius. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

Tai bent dovana „Drau
gui”! Pittsburgh, Pennsylva- 
nia veikianti „Lithuanian Ci- 
tizens’ Society of Western 
Pennsylvania” (Vakarinės 
Pennsylvanijos lietuvių drau
gija) per savo pirmininką Vito 
A. Yucių ir paramos komiteto 
pirm. Mathilda Milauskas, 
dienraščio leidybai paremti at
siuntė 1,000 dolerių auką. 
Pridėtame laiškelyje rašoma: 
„Mes tikimės, kad ši dovana 
padės Jūsų puikiam laik
raščiui ilgiau išsilaikyti ir 
teikti lietuviams Amerikoje 
žinias iš Lietuvos ir apie lietu
vių veiklą svetur. Mes visuo
met „Draugo” labai laukia
me”. Esame nuoširdžiai dėkin
gi už dovaną „Lithuanian Ci- 
tizen’s Society of Westem 
Pennsylvania”. Tai geriausia 
paskata dar labiau stengtis, 
kad „Draugas” būtų įdomus ir 
vertingas informacijos šaltinis 
visiems lietuviams.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama ir raginama dalyvau
ti tragiškųjų birželio įvykių 
paminėjime, rengiamame Le- 
monto LB apylinkės valdybos 
Pasaulio lietuvių centre, šį 
sekmadienį, birželio 15 d., po 
11 vai. šv. Mišių. Pagrindinis 
kalbėtojas yra Lietuvos Lais
vės kovos sąjungos pirm., par
tizanas Jonas Čeponis. Kalbės 
ir Lietuvos Respublikos gen. 
garbės konsulas Čikagoje Vac
lovas Kleiza.

Praurimė Ragienė.

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa skelbia naujų narių vajų 
ir kviečia visus, neseniai atvy
kusius į JAV, įsijungti į vyčių 
veiklą. Vyčiai daug dirba, pa
laikydami lietuviškas tradici
jas, puoselėdami lietuvišką 
kultūrą. Jie Lietuvos reikalus 
visuomet gynė ir tebegina Ame
rikos valdžios įstaigose; kovo
jo dėl Lietuvos laisvės, o dabar 
organizuoja įvairiopą šalpą 
vargstantiems Lietuvoje. Vy
čiai visus kviečia atvykti į su
sirinkimą antradienį, birželio 
17 d., 7:30 vai. vak., Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje, Marųuette Parke, kur 
pagrindinis vakaro kalbėtojas 
bus dr. Linas Sidrys. Jo tema 

„Sveikatos misija į Lie
tuvą”. Vyčiai raginami neuž
miršti ir registruotis į Vyčių 
seimą, kuris vyks Dayton, 
OH, rugpjūčio 7 d.

Šeštadienį, birželio 21 d., 
3 vai. p.p., visi kviečiami į Jo
nines, vyksiančias Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje. Visą 
dieną, iki vėlumos, skambės 
muzika ir dainos, vyks nuotai
kingi žaidimai, laimėjimai. 
Rasite įvairių lietuviškų ska
nėstų, bus mugė ir vakaro dis
koteka jaunimui. Rengia Kul
tūros klubas „Baltija”. Norin
tys dalyvauti mugėje, ar gauti 
kitų informacijų, skambinkite 
847-342-1512.

Krikščioniškosios min
ties politinių svarstybų 
konferencijos rengėjai la
bai įvertina ir yra dėkingi 
Baltic Bakery savininkei Aldo
nai Ankienei už auką: visi daly
viai buvo pavaišinti jos 
vanotais kepiniais.

Eugenija Kolupailaitė pa
dovanojo Dainavoje stovyklau
jančiam jaunimui gerą pia
niną. Stovyklos vadovybė jai 
nuoširdžiai dėkinga.

Artėja visai lietuvių tau
tai nepamirštama pirmųjų 
trėmimų į Sibirą diena, 
birželio 14-toji. „Kranto” val
dyba praneša, kad birželio 14 
d., šeštadienį, 8 vai. vak., 
Šaulių namų salėje, 2417 W. 
43rd Str., vakaronės metu bus 
žiauriųjų trėmimų dienos pa
minėjimas. Programoje numa
tytas tremtinių poezijos skai
tymas, dainos iš to meto 
įvykių, dalyvaujant muz. Algi
mantui Barniškiui ir prita
riant visiems susirinkusiems. 
Valdyba kviečia visus lietu
vius, nepaisant, kada jie atvy
kę į šį kraštą, gausiai dalyvau
ti.

Solistė Praurimė Ragie
nė pasirodys kartu su Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mi
sijos1'choru koncerte, kuris bus 
šį sekmadienį, birželio 15 d., 
tuoj po 11 vai. r. šv. Mišių, tra
giškųjų birželio įvykių pami
nėjime misijos bažnyčioje.

Jaunučių ateitininkų sto
vyklos registracijos reika
lais galima kreiptis pas Daną 
Gylienę, tel. 630-257-3424. 
Stovyklautojų skaičius ribo
tas, tad tėveliai prašomi ne
delsiant registruoti savo vai
kus.

Šv. Kazimiero seserų va
sarinis festivalis bus sekma
dienį, liepos 13 d., nuo 11:30 
vai. r. iki 5 vai. p.p., Šv. Kazi
miero vienuolyno gražiame so
de, 2601 W. Marąuette Rd. 
Kaip ir kiekvienais metais, 
bus parūpinta gražios muzi
kos, skanių lietuviškų valgių, 
atsigėrimų, bingo lošimas, 
mažiesiems žvėrynas, Šv. Kry
žiaus ligoninės personalas tik
rins kraujo spaudimą. Žada
ma ir daug kitokių smagumų. 
Visi labai nuoširdžiai kvie
čiami, nes pelnas skiriamas 
seselių kazimieriečių slaugos 
namų išlaikymui.

,,Pagerbėme mamas, pa
gerbkime ir tėvus”, — sako 
Pasaulio lietuvių centro rengi
nių komiteto pirm. Bronė 
Nainienė, kuri su savo pagal
bininkėmis, atrodo, šį kartą 
„tiesiog per galvas verčiasi”, 
kad tėvų pagerbimo pietūs 
birželio 22 d., sekmadienį, 12 
vai., būtų ir iškilmingi, ir 
skanūs ir nuotaikingi. Mais
tas bus individualiai paduoda
mas, tad šeimininkės nori 
turėti tikslų skaičių dalyvių: 
skambinkite Aldonai ir užsi
sakykite sau vietą arba net 
visą stalą. Tel.: 708-448-7436. 
Laukiami visi!

VASARINIS KNYGŲ 
IŠPARDAVIMAS

Jeigu Jūsų širdyje dar dega 
meilė lietuviškai knygai, 
„Draugo” knygyne galima įsi
gyti vertingų leidinių, vasaros 
pradžios proga parduodamų 
tik po 1 dolerį! Čia rasite ne 
tik seniai užmirštą knygą, bet 
dar ir labai dabar pageidau
jamą, ypač Lietuvoje.

Tikriausiai dar nepamir
šote, kad tebevyksta „Spaudos 
vajus Lietuvai”. Šis vasarinis 
išpardavimas — gera proga pi
giai nupirkti vertingų knygų 
ir, pasinaudojant „Transpak’ 
firmos nuolaida, persiųsti : 
Lietuvą.

LMKF JUBILIEJINIS 
SAVAITGALIS

.»

i

1997 
šaulio 
monte, 
pavasario žiedais — šių metų 
abiturientais. Pokylį rengė 
Lietuvių moterų klubų federa
cijos Čikagos klubas, pirmi
ninkaujant dr. Vilijai Kerely- 
tei, talkinant Motinų komi
tetui, kuriam pirmininkavo 
Nijolė Nausėdienė. Šiais me
tais „Pavasario žiedų” abitu
rientų pristatymo pokylis bu
vo ypatingas tuo, kad jis buvo 
jubiliejinis — sidabrinis — 25- 
tasis. Buvo pristatyta keturio
lika abiturientų. Kaip žavu 
buvo stebėti, kokia graži ir 
daug žadanti mūsų lietuvių 
bendruomenės atžala!

Vakarą atidarė ir pravedė 
talentinga ir visuomenėje ge
rai žinoma Rima Polikaitytė. 
Rima pristatė LMKF Čikagos 
klubo pirmininkę dr. Viliją 
Keręlytę, kuri apibūdino fe
deracijos istoriją, kadangi 
šįmet suėjo 50 metų nuo Lie
tuvių moterų klubų federaci
jos įsikūrimo. Dr. Kerelytė to
liau salėje esantiems pristatė 
Abiturientų pokylių įkūrėją ir 
ilgametę Čikagos klubo buvu
sią pirmininkę Jolandą Gudai- 
tytę-Kerelienę. Jai buvo įteik
tas žymuo įdėtam darbui ir 
įnašui pažymėti. Taip pat Jo- 
landa Kerelienė buvo pagerb
ta sol. ir kompozitoriaus Vy
tauto Šiškausko, kuris jai pa
dainavo savo kompozicijos 
dainą, sukurtą pagal jos ra
šytą eilėraštį. Toliau vyko abi
turientų pristatymas. Abitu-

m. balandžio 26 d. Pa- 
lietuvių centras, Le- 
sužydėjo gražiausiais

Šių mokslo metų lietuviai abiturientai, kurie buvo pristatyti 25-tąjame iškilmingame pokylyje Pasaulio lietuvių 
■centre. Kadangi rengėjai neišvardino nuotraukoje esančių jaunuolių, pateikiame visų, pokylyje pagerbtų, abitu
rientų pavardes abėcėlės tvarka: Rima Augaitytė, Edmundas Brooks, Megan Hauptmanaitė, Eglė Kliknaitė, Ro
bertas Končius, Lina Lendraitytė, Daina Lukaitė, Alisa Nalytė, Aras Nausėdas, Jill Marie Panovich, Auksė 
Rimaitė, Lina Sidrytė, Karina Turnerytė ir Marius Vygantas.

rientus salėje esantiems pris
tatė pirm. dr. Vilija Kerelytė. 
Kiekvienas abiturientas ir 
kiekviena abiturientė buvo pa- 
puoštas/a pavasario gėle. Po to 
buvo sveikinimai. Abiturien
tus sveikino: Lietuvos gen. 
Garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, LMKF CV pirmininkė 
Aldona Noakaitė-Pintsch, 
PLB pirm. Bronius Nainys, 
JAV LB KV pirmininkė Regi
na Narušienė, JAV LB KV 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Alė Kėželienė, JAV LB Vidu
rio vakarų apygardos pirm. 
Birutė Vindašienė ir Motinų 
komiteto pirm. Nijolė Nausė
dienė. 1997 m. abiturientų 
vardu, kalbėjo ir padėkojo 
Marius Vygantas. Tradicinė 
abiturientų juosta buvo per
duota 1998 m. abiturientei.

Visus dalyvius sužavėjo so
listas ir kompozitorius iš Lie
tuvos Vytautas Šiškauskas, 
kuris jau yra plačiai žinomas 
savo muzikiniais sugebėji
mais. Vytautas Šiškauskas at
liko tris dainas kartu su savo 
seseria Virginija Šiškauskai- 
te-Klikniene. Po programos, 
svečiai buvo pavaišinti puikia, 
A. Šoliūnienės gaminta, vaka
riene. Vakarienei pasibaigus, 
buvo tradicinis abiturientų 
valsas, kurį šoko abiturientės 
su savo tėveliais, o abiturien
tai su savo mamytėmis. Pas
kui pasigirdo šokių muzika, 
kurią grojo Algimanto Bar- 
niškio vadovaujamas orkest
ras. Visi linksminosi, šoko ir 
dainavo iki vėlumos. Tikrai vi
siems abiturientams, jų tėve
liams ir puotos dalyviams bu
vo atmintinas vakaras.

Rytojaus dieną, balandžio 27 
d., buvo paminėtas LMKF.50 
metų auksinis jubiliejus. Mi
nėjimas prasidėjo šv. Mišiomis 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje. Paskui visos LMK federa
cijos narės ir svečiai rinkosi į 
PLC Bočių menę. Šventę ati
darė pirm. Vilija Kerelytė, 
pasveikindama visus dalyvius 
ir pakvietė kun. Algirdą Pa
lioką, SJ, sukalbėti invokaciją. 
Po invokacijos buvo pietūs, 
kuriuos irgi paruošė Aldona 
Šoliūnienė. Po pietų vyko iš
kilminga akadėmija, kurios 
metu įteikti padėkos žymenys 
buvusioms pirmininkėms. Ne 
visos buvusios pirmininkės 
yra gyvųjų tarpe. Jų žymenys

buvo įteikti jų dukroms: Kazi- 
mieros Leonaitienės žymenį 
priėmė jos dukra, Laima Žlio- 
bienė, o Aleksandros Likande- 
rienės žymenį priėmė jos duk
relės Rita bei Kristina Likan- 
derytės. Akademijos pagrin
dinė kalbėtoja buvo LMKF 
centro valdybos pirm. Aldona 
Noakaitė-Pintsch, kuri plačiai 
nušvietė LMKF 50 metų isto
riją ir veiklą. LMKF sukakties 
proga žodžiu sveikino PLB 
pirm. Bronius Nainys, Lietu
vos Vyčių pirm. Evelyn Ože- 
lienė, Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštienės Birutės draugi-

„Nemuno” ansamblio šokėjai vikriai šoka „Kupolinį”

„NEMUNAS” RUOŠIASI PLAUKTI 
PER ATLANTĄ

dymas pačiame Salt Lake City 
mieste įvyksiančiuose „Temp
le Concert Series” pasirody
mas (liepos 27 — rugpjūčio 3 
d. O pabaigoje savo kelionės 
„Nemuno” atstovai turės pro
gą pasireikšti vėl didžiuliame, 
masiniame renginyje, pava
dintame „Summerfest Inter- 
national Arts and Folk Festi- 
val” (Bountiful mieste rug
pjūčio 3-11 d.)

Gerai, kad kauniečiai sutiko 
pasirodyti ir lietuviams, bent, 
New Yorke ir Čikagoje. New 
Yorke pasirodymas vyks Kul
tūros židinyje liepos 5 d. 
(šeštadienį). Po koncerto, dar 
tą patį vakarą, specialiu auto
busu kauniečiai patrauks į 
Čikagą ir čia atvyks liepos 6 d. 
vakare.

Čikagoje yra planuojami du 
pasirodymai. Pirmasis įvyks 
liepos 7 d., 12 vai., miesto 
centre prie Picasso skulptūros 
esančioje aikštėje. Tą patį pir
madienį, 7 vai. vakare, Jauni
mo centro didžiojoje salėje sve
čiams iš Kauno yra rengia
mas pasirodymas. Po koncerto 
vyks pabendravimas su kau
niečiais Jaunimo centro ka
vinėje.

Tiek New Yorke, tiek Či
kagoje svečiai iš Kauno bus- 
apgyvendinti lietuvių šeimose. 
Tad bus reikalingos ansam
bliečiams nakvynės ir mūsų 
tautiečiai prašomi atverti 
jiems savo namų duris. Į pa
sirodymą Čikagoje jau netru- , 
kus bus pradedami parda
vinėti bilietai ir tikimasi, kad ■ 
tautiečiai gausiai į šį koncertą 
atsilankys. Žinoma, jog kon
certas yra rengiamas pirma
dienio vakare ir nedėkingu — 
vasaros metu, tačiau kito pasi
rinkimo nėra. Tik gera, kad 
kauniečiai visas kelionės iš
laidas (apie 40,000 dolerių), 
apsimoka patys, tad niujor-*  
kiečiams ir čikagiečiams yra 
didelė laimė juos čia pamatyti, 
nepatiriant didelių finansinių 
išlaidų, o tik mokant mažą bi
lieto kainą.

Apie „Nemuno” ansamblio 
pasirodymą Čikagoje ir kitas • 
koncerto detales dar ne kartą 
spaudoje bus rašoma, o šioje 
vietoje norisi šiek tiek plačiau 
pakalbėti apie patį „Nemuno” 
ansamblį, kurio ištakų reikėtų 
ieškoti 1944 metais, kada su
sibūrė šokių entuziastų gru
pelė. Pats ansamblis įkurtas 
1949 m., ir jo pirmuoju meno 
vadovu buvo Aloyzas Čyžas, o 
pirmasis vieneto koncertas 
įvyko 1950 m. balandžio 22 d.

Jau beveik 50 metų kruopš-

Šią vasarą vėl susilauksime 
jaunų, šaunių šokėjų ir daini
ninkų iš Lietuvos. New Yorke, 
Čikagoje ir Utah valstijoje vie
šės bei koncertuos žymiojo 
Kauno Technologijos tautinio 
ansamblio „Nemuno” grupė — 
35 asmenys.

Lietuvos jaunieji studentai 
— ansambliečiai į New Yorką 
atskrenda liepos 2 d., o atgal į 
namus išskris rugpjūčio 14 d. 
iš San Francisco. Taigi kau
niečiai Dėdės Šamo žemėje pa
viešės ganą ilgokai — net 6 
savaites.

Pagrindinis šios kelionės 
tikslas — dalyvavimas tarp
tautiniuose folkloro festiva
liuose Utah valstijoje. Pirma
sis jų vadinasi „Springville 
World Folkfest — Springville 
mieste liepos 11-19 d. Iš ten 
kauniečiai pajudės į „Carbon 
County International Folk
fest” Helper mieste (liepos 20- 
27 d. ). Tuomet mūsiškių lau
kia dar rimtesnis jėgų išban- 

jos pirm. Zuzana Juškevičienė 
ir Lietuvos Dukterų atstovė 
Sofija Jelionienė. Raštu buvo 
gauti sveikinimai iš BALFo 
pirm. Marijos Rudienės, ALTo 
CV pirm. dr. Jono Račkausko 
ir Korp! Giedros pirm. Giedrės 
Gilespie,kurios taip pat at
siuntė gražią puokštę gėlių. 
Pabaigoje visiems padėkojo 
Čikagos klubo pirmininkė dr. 
Vilija Kerelytė, išreikšdama 
viltį, kad vėl už 25 metų pasi
matysime ir švęsime deiman
tinį jubiliejų. Linkėtina LMK 
Čikagos klubui dar ilgai dirbti 
gražų, kultūrinį darbą!

Svajonė R. Kerelytė
LMKF Čikagos klubo 

spaudos atstovė 

joje, Bulgarijoje, Vokietijoje, 
Graikijoje, Kanadoje, Suomi
joje, Didž. Britanijoje, Ispani
joje, Šveicarijoje, Belgijoje. 
Yra dalyvavęs tarptautiniuose 
festivaliuose Anglijoje ir Is
panijoje, o Anglijoje (1992 m.) 
laimėjęs pirmąsias vietas. Lie
tuvoje „Nemunas” buvo nuo
latinis dainų švenčių, Baltijos 
valstybių studentų dainų ir 
šokių švenčių „Gaudeamus”, 
kaimo kapelų „Grok, Jurgeli” 
ir daugelio kitų švenčių daly
vis.

Iš viso šis kolektyvas yra 
koncertavęs apie 1,750 kartų, 
Ansambliui priklauso per 100 
naujų žmonių, jame yra liau
dies instrumentų orkestras, 
liaudiškos muzikos kapela, šo
kėjų ir choro grupės. Vieneto 
meno vadovu yra H. Ganu
sauskas, šokių grupės vadovas 
J. Vansevičius, choro grupės 
vadovė — R. Paulauskienė, or
kestro vadovai — Beatričė Ku- 
biliūnienė ir Raimundas Ku- 
kanauskas.

šis garsusis Lietuvos • an
samblis Amerikoje vieši pirmą 
kartą. Žinant didžiules ke
lionės išlaidas, sunku laukti, 
kad greitu laiku kauniečiai vėl 
galėtų Dėdės Šamo žemėje pa
sirodyti. Tad nepraleiskime 
progos juos pamatyti New 
Yorke liepos 5 d., o Čikagoje 
— liepos 7 d. Kitur gyvenan
tieji mūsų tautiečiai yra ragi
nami atsilankyti į jų pasiro
dymus tarptautiniuose festi
valiuose Utah valstijoje.

E. Šulaitis

SKELBIMAI
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutual Federal 
Savings, 2212 West Cermak 
Road. Tel. (312) 847-7747.

(sk)
x A.a. Broniaus Snarskio 

atminimui dr. Alfonsas Ki
sielius paaukojo $35 Lithua
nian Mercy Lift. A.a. Leonti- 
nos Blažaitienės atminimui 
Emilija Valantinienė paauko
jo $10. Nuoširdžiai dėkojame 
aukotojams ir reiškiame gilią 
užuojautą šeimoms.

(sk)
x Ieškomi Sultonas, Anta

nas ir Alfonsas ar jų gimi
naičiai. Jie, per Pirmą pasau
linį karą būdami 12 ir 14 
metų, emigravo iš Telšių mies
to. Abu gyveno ir dirbo Čika
goje prie laivų remonto, šių 
giminių ieško sesers Karolinos 
Sultonaitės Leknienės duktė 
Banga Kairienė gyvenanti

čiai dirbdamas, šis ansamblis Kretingoje, Klaipėdos g-vė 
tapo populiarus ne vien Lietu- 117, Lietuva. Kviečiame at- 
voje, bet ir užsienyje. Jis pasi- siliepti.
rodė Lenkijoje, Čekoslovaki- (sk)


