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Prezidentas i 
„šimtadienio e\ 

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) stovą 
— Didžiausieji Lietuvos dien- vaidi 
raščiai prezidento Valdo žymi 
Adamkaus 100 dienų prezi- vizit; 
dentavimo proga negaili pa- ir jo 
lankių jo veiklos vertinimų. su I 

Pirmąjį šimtadienį nuo Jelci 
griežtos prezidento kritikos rūpu 
tradiciškai susilaikę dienraš- sant; 
čiai ketvirtadienio vedamuo- taut i 
šiuose pažymi, kad V. Adam- voje" 
kus savo veiklos pradžia įrodė p e r 
esąs savarankiškas ir s t iprus 
valstybės vadovas. s 

„V. Adamkus jau spėjo pa- p 
neigti mitą, kad Lietuvos pre- , 
zidento valdžia labai silpna ir , 
net tam tikra prasme dekora
tyvi", rašo „Lietuvos rytas". , 
„Akivaizdu, kad jis netapo la- . 
biau patyrusiųjų manipuliuo- ,, 
jamu politikos pastumdėliu — " 
dėl tokios galimybės daug kas rincj 
nuogąstavo", pažymi ir „Res- g 

publika". Į*JĮ 
„Lietuvos rytas" pabrėžia, 

kad užsienio politikoje kai ku- p 
rios V. Adamkaus savybės su- . 
teikė jam pranašumų, paly- ., ', 
ginti su kadenciją baigusiu Al
girdu Brazausku. „Didelę 
reikšmę turi jau vien tai, kad 
jis puikiai kalba angliškai, rjĮ~£ 
kartu gali susikalbėti ir ru
siškai ir vokiškai". Laikraščio 
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V 
nuomone, susitikimuose su . . 
užsienio valstybių vadovais V. 
Adamkus siūlo spręsti kon- J^ 
krecius reikalus, neapsiribo
damas deklaratyviais pareiš
kimais. 

Dienraštis taip pat pažymi, ; . 
kad „amerikietiška" patirtis .Y. , 
prezidentui pravertė ir ski- , 
riant naująjį Valstybės saugu- . 
mo departamento vadovą. ., 
„JAV prezidentų maniera jis 
asmeniškai kreipėsi į įtakin- . . 
gus įvairių frakcijų Seimo na- J ° j e 

rius", pastebi „Lietuvos rytas". 
Kartu laikraštis pažymi, ^™, 

kad sprendžiant vidaus politi
kos klausimus, o ypač daly
vaujant vyriausybės pertvar- ^Tj 
kyme, V. Adamkus galėjo pa- l 

sinaudoti nesutarimais vai- a 

dančiojoje daugumoje. 
„Vis dėlto dabartinis prezi

dentas vargu ar būtų galėjęs 72 
daryti tokią didelę įtaką pa
šalinant iš Vyriausybės visus 
labiausiai kritikuotus mini-

. . . . mų 
strus ir skinant naujuosius, ~ . 
jeigu nebotų kilę nesutarimų .,.' 
tarp valdančiosios koalicijos . , 
partnerių ir ypač, jeigu ne- • . 
vyktų beveik atvira kova t a rp 

o " •_ sau 
premjero ir Seimo pirminin
ko", rašo „Lietuvos rytas". ^ i n ' 

„Respublika" taip pat pa- , ! 

brėžia, kad naujasis preziden
tas vidaus politikoje „reiškiasi r .. 
kur kas aktyviau ir naudin- *\ . 
giau negu ankstesnysis". 
Dienraštis pažymi pritariąs 
tokiai prezidento veiklai ir tie
siai siūlo jam pasidomėti Lie
tuvos banku. Pasak „Res-
publikos", tai slaptesnė už lie- ^ 
tuviškąjį saugumą organizaci- , 
ja, „kurios vadovai, net ir pali
kę savo aukštas pareigas, ein 

lieka neregėtai įtakingi ir Jr 
įtartinai turtingi". 

Abu dienraščiai pabrėžia, 
kad per 100 dienų prezidentui i r . 
pavyko išsikovoti daugelio * 
žmonių pasitikėjimą ir jis tapo . 
populiariausiu valstybės poli-
*V suc 
tiku. 

Didžiausias rusų kalba Vii- I 
niuje leidžiamas dienraštis , pa; 
„Echo Litvy" teigiamų prezi- sv< 
dento V. Adamkaus vertinimų Ad 
skalę papildo tautinių mažu
mų tema. Laikraščio vertini
mu, nors prezidentas jau susi
tiko su tautinių mažumų vi- P a 

suomeninių organizacijų at- P*"' 

žei< 
dirl 
vai 

nu 

do 
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šlaikė 
zaminą" 
s, šiuose reikaluose jo 
>uo kol kas ne toks 
5. tačiau V. Adamkaus 
i į kaimynines valstybes 
įvykęs pokalbis telefonu 
usijos prezidentu Boris 

„suteikia vilties, kad 
imasi tarpvalstybiniais 
kiais papildys ir rūpestis 
įiais santykiais Lietu-

iimtą d i e n ų nepavyko 
įgyvendint i v i e n o 
darbiausių s u m a n y m u 
ezidentas Valdas Adam-
pripažįsta, kad jam kol 
epavyko įgyvendinti vie-
varbiausių savo rinkimų 
ianijos metu skelbtos idė-
- suburti Nacionalinę ta-
kuri vienytų visas visuo-
s grupes ir atliktų pag-
lio patarėjo vaidmenį 
įdžiant svarbiausius vals-

gyvenimo klausimus, 
>šė Elta. 
įsak V. Adamkaus, Na-
linė taryba būtų „tam 
3 moralinis autoritetas 
įdžiant valstybinius klau-
s ir teikiant rekomenda-

kaip spręsti didžiausias 
emas". 
ilstybės vadovo nuomone, 
malinėje taryboje galėtų 
suburti daugelio sričių 

alistai, įvairių visuomeni-
rganizacijų, taip pat poli-
partijų atstovai, 
rezidentas tvirtino, kad 
įkus aktyviau imsis siū-
statymus, teigdamas, kad 
oi tam neturėjęs laiko. 
is sakė, kad per šimtą ka-
ijos dienų buvo svarbių 
ilų, kurie neleido užsiimti 
i svarbiausių Konstituci-
įumatytų darbų — valsty-
vadovo teise siūlyti įsta-
\ projektus. „Reikėjo ga
lioti vyriausybės pertvar-
ą, reikėjo spręsti tam tik-
iškilusius klausimus dėl 
us reikalų ministerijos ir 
tybės saugumo departa-
to. 
Ypač daug reikia padary-
tsėsaugos srityje. Esu la-
nusivylęs padėtimi šioje 
moję, todėl dabar steng-
;, kad teisėsaugos klausi-

sprendimas pajudėtų, 
na is visuomenėje nepasi-
la. Man būna nedrąsu ir 

pasakyti svetimtaučiams 
kai kuriuos mūsų teisė

jos reikalus, kai mes neap-
me pagrindinių žmogaus 
ų, kai mūsų suimtieji lai-
i ilgus metus, o mes ne-
lame būdų, kaip greičiau 
nti sprendimą dėl jų. Tai 
aizdus žmogaus teisių pa-
imas. Reikia kuo daugiau 
ti šioje srityje", tvirtino 
tybės vadovas. 
V. Adamkus ketina suda-
grupę iŠ prezidentūros, 

no ir vyriausybės atstovų, 
i peržiūrėtų įstatymų ren-
o ir leidybos sistemą. Gru
blė tų patikrinti, kaip vyk-

įstatymų parengimo, jų 
ektų svarstymo procesai, 
>asiūlyti, kaip ši sistema 
:tų būti patobulinta, kad 
rstant įstatymų projektus, 
fviau galėtų dalyvauti vi-
menė. 
'ezidentūros darbuotojai, 
ak Eltos, ketvirtadienį pa
ikino prezidentą Valdą 
imkų kadencijos šimtadie-
proga. 

Prazidento raštines va-
as Andrius Meškauskas 
ovanojo prezidentui visų 
zidentūros darbuotojų pasi-

Trečiadienį Vi 
mas neturi ofii 
mijos salėje VI 
Šiemet įvairio 
osios vakarą p 
Juozas Tunait 
tančių, ir mes 
bergis, po šv. 
mečiui. 
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Vilnius, 
— Valstybe 
tamento (VI 
tas konserv 
rinkus ketv 
riausiajai 
(VRK) par 
statydina iš 

Kitą treči 
posėdžio, k 
t intas M. I 
tydinimas i 
į jo paliel 
data. 

Pagal įE 
turi būti i 
kaip per pi 
to atsisakyi 

M. Laurii 
vienmanda 
oje rinkimi; 

* Vyria 
nansiškai 
rajono G< 
ūkininkus, 
niokojo gej 
audra. Nu 
ūkio minis 
naudoti iš 
do lėšų. si 
investicijų 
dyti. 250; 
seniūnijos 
tiems nuc 
kompensut 
iš Vyriau 
skirta asn 
naudotojai 
apėmė 
hektarų, i 
sėlius, pie^ 

* Pr< 
Adamkus 
Vokietijos 
Hercog d< 
kusios ge' 
fos. Vokiet 
mut Kohl 
mą išsiun 
minas Vaj 
nio katast: 
joje žuvo Į 
apie 300 : 
įvyko, kad 
nulėkė m 
greičiu j . ' 
sugriuvo i 
kelis vagoi 

rašytus 1 
dento vė 
bėjusią vi 
rezidencij< 
virš prez 
kelta tok 
vėliava. 

• ITHUANIAN VVOF 
PENKTADIENIS - FRIDAY, BIRŽI 

lniuje buvo iškilmingai paminėta Lietuvos Sąjūdžio 
rialios įkūrimo datos, jo gimtadieniu laikomas prieš 
,'kęs susirinkimas, kuriame buvo išrinkta 35 žmoni 
se Lietuvos vietovėse iškilmingai buvo minimas Sąj 
•ilnutėlėje Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Misi; 
is. „Aš neabejoju, — jeigu laisvai Lietuvai iškiltų g 
trisdešimt penki, kurie kasdienybėje gal pasibarate 
Mišių Vilniaus arkikatedros aikštėje prasidėjusiai! 

talis Lietuvos persitvarkymo Sąjudžio iniciatyvines 

fumo vadas atsisakė Sei 
nario įgaliojimo 

Kandidatuoti šioje i birželio 4 d. (BNS) 
•s saugumo depar-
SD) vadovu paskir-
atorius Mečys Lau-
irtadienį įteikė Vy-
rinkimų komisijai 
eiškimą, jog atsi-
: Seimo narių, 
adienį VRK rinksis 
uriame bus patvir-
.aurinkaus atsista-
r paskirta rinkimų 
;amą vietą Seime 

itatymą, rinkimai 
surengti ne vėliau 
įsmetį nuo manda-
TIO. 

įkus buvo išrinktas 
tėję Panevėžio 26-
i apygardoje. 

usybė nutarė fi-
paremti Šilutės 

irdamo seniūnijos 
kurių pasėlius nu-

ružės 29 d. siautusi 
tar ta leisti Žemės 
iterijai laikinai pa-
Kaimo rėmimo fon-
drtų Šilutė^ rajono 

programoms vyk-
000 litų Gardamo 

ūkininkų patir-
•stoliams iš dalies 
rti. Dar 100.000 litų 
sybės rezervo fondo 
leninio ūkio žemės 
ns. Audra pamaryje 
maždaug 2.000 

sunaikino javu pa-
^as, daržus ir sodus. 
?zid*entas Valdas 
nusiuntė užuojautą 
prezidentui Roman 
gi trečiadienį įvy-
ležinkelio katastro-
;ijos kancleriui Hel-
užuojautos telegra-
tė premjeras Gedi-
morius. Per trauki-
rofą Šiaurės Vokieti-
>er 100 žmonių, dar 
sužeista. Katastrofa 
1 greitasis traukinys 
10 bėgių ir dideliu 
;irėžė į tilta, kuris 
r visiškai sutraiškė 
TOS. BNS) 

inkėjimus ir Prezi-
liavą, iki šiol ka
rš valstybės vadovo 
• Tu« naf metu 
identūros buvo iš-

doje jau pareiškė keti 
metų teisininkas Z 
Juknevičius, Kovo 1 
akto signataras, dabar 
klausantis jokiai partijž 

Taip pat spėjama, kai 
mo narius galėtų kandi 
45 metų advo^iatas, 

Specia 
sekė kand 

Vilnius, birželio 4 d 
— Lietuvos Generalin 
kuratūros ir Vadovyl 
saugos departamento s 
ojo skyriaus pareigūi 
teisėtai sekė kandid 
prezidentus, teigia di< 
„Lietuvos rytas r . tv i r 
turįs žinių, jog minėt 
tarnybų kai kurie par 
neteisėtai rinke info 
apie neliečiamumo s ta 
rėjusius kandidatus 
Paulauską ir Vaidą A 
dabartinį Lietuvos vad 

Dokumentai, patvirt 
A. Paulausko sekimu 
rasti buvusio Generali; 
kuratūros Organizuot 
kaitimų ir korupcijos 
skyriaus prokuroro 1 
Ragaišio tarnybiniam 
nete. Dokumentai ir ps 
formacija kompiutery 
aptikti, kai K. EagaiĮ 
atleistas iš pareigų 
gruodį po girto siautėji 
kuraturoje. 

Jo kabineto sta.čiuos 
fe buvo aptikti jo n 
tarnybiniai raportą 
riuose pranešam; apie 
lausk'> rinkimu gita< 
lioniu maršrutus susi 
rinkimų štabo aktyvis 
kimų kampanijos rėmt 

Slaptasis 3-asis 
pasitelkęs kai kuriuo 
rahnes prokuratūros 
stybės saugumo cepar 
pareigūnus, taip pai 
sėtai rinko informac 
kitą kandidatą i pre: 
V. Adamkų, tapt J 
rytas". 

Minėtojo skyriaus 
Zigmas Slušnys ir pre 
K. Ragaišis įvairių mi 
licijos ir valstybės s 
parpieūnų ne^f'ialia 
davo medžiagų.-, galir 

ia pati, tik nauja kompromituoti A. Ps 
ir V. Adamkaus 
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sukaktis. Nors šis unikalus pilietinis judėji-
0 metų, 1988 m. birželio 3 d., Mokslu akade-
persitvarkyrno Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, 

įdžio įkūrimo jubiliejus. 1998-ųjų birželio 3-
5 „Dievo palaima Lietuvai" aukojo vyskupas 
esmė, stotume vėl visi — ir tie šimtai tūks-
•", sakė Seimo pirmininkas Vytautas Lands-
i minėjime-koncerte, skirtame Sąjūdžio 10-

frupės narių Vilniaus arkikatedros aikštėje. 
(Elta) 

no 

pygar-
ąs 49 
nonas 
L-osios 
nepri-

į Sei-
.atuoti 
buVfG 

kandidatas į prezidentus, 
Artūras Paulauskas. 

Tuo tarpu M. Laurinkaus 
paliekamą Seimo Užsienio 
reikalų komiteto pirmininko 
vietą greičiausiai užims kitas 
konservatorius Bronius Kuz
mickas. 

Pradėdamas eiti naująsias 
pareigas, M. Laurinkus sutab-
dys savo naryste konservato
rių partijoje. 

iosios tarnybos 
datus į prezidentus 
(BNS) žmones. 
S pro- Laikraštis nerašo, ar tokia 
is ap- informacija jiems buvo suteik-
apto 3- ta. 
ai ne- Gegužį kilus skandalui dėl 
įtus į galimo aukščiausių valstybės 
nraštis pareigūnų sekimo, Z. Slušnys 
inantis neigė, kad jo skyrius tuo 
( spec- užsiėmė, be kita ko teigda-
jigūnai mas, kad šeši jo darbuotojai be 
maciją specialiosios technikos fiziškai 
asą tu- nebūtų pajėgę to padaryti, 
Artūrą tačiau „Lietuvos rytas" teigia 
lamkų, gavės liudijimą, jog Z. Slušnys 
vą. ir K. Ragaišis, važinėdami po 
nantys Lietuvą, naudojosi tolimojo 
, buvo sekimo aparatūra ir ypač 
ės pro- brangia slapta garso įrašymo 
i nusi- įranga. 
tyrimo Be to, laikraščio žiniomis, 
ęstučio skyriuje galėjo dirbti kur kas 

kabi- daugiau, nei Z. Slušnio mi-
įaši in- nėtieji šeši darbuotojai. Kiti, 
i buvo kaip rašo „Lietuvos rytas", 
s buvo galėjo dirbti priedangos įmo-
pernai nėse. 

no pro- Laikraštis pabrėžia, kad Z. 
Slušnys nuo seno yra artimas 

i ir sei- konservatoriams, ypač V. 
lytiniai Landsbergiui. 

ku- VAD 3-asis skyrius, kuris, 
\. Pau- pagal jo nuostatus, buvo pa
jos ke- valdus vidaus reikalų mi-
ikimus. nistrui ir Seimo primininkui. 
us, rin- šią savaite buvo panaikintas 
us. naujojo vidaus reikalų mi-
kyrius, nistro Stasio Šedbaro įsaky-

Genp- mu. Skyriaus veiklą tyrusi 
ir Vai- speciali Seimo komisija pn-
amento pažino esanti nekompetentin-

netei- ga ištirti sekimo skandalą, 
ą apie Valstybės saugumas 
identus paneigia spaudos 
ietuvos pranešimus 

Ketvirtadienį paskelbtame 
'adovas pranešime spaudai sakoma, 
auroras kad VSD „kartu su kitomis 
;stų po- šalies teisėsaugos institucijo-
mgumo mis savo kompetencijos ribose 

prašy- atliko kandidatu i RespdbB-
iios su- kos prezidentus, jų rinkimų 
jlausko štabų, patikėtinių ir stebėtojų 
plinkos saugumo užtikrinimo prie-

I 
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Vašingtonas. JAV prezidentas Bil! ( 
reiškė, kad Vašingtono tikslas yra „skal 
kuri priverstų Indiją ir Pakistaną susila 
ginkluotųjų varžybų". B. Clinton, kalbė< 
bių pasitarimo Ženevoje išvakarėse, sak 
ruomenė turi susivienyti ir paskatinti 
„Dėl dabartinės padėties Pietų Azijoje d 
tas neatidėliodamas surengtų debatus i 
nės branduolinių bandymų uždraudime 
prezidentas. Senatas sustabdė sutarties 
r iejo nariai pareiškė, jog ji nebus veiksn 

Maskva nemano, kad Delis ir Islam; 
linio klubo" nariais. ,.Nepaisant to, kad I 
liko branduolinius bandymus, Rusija laii 
turinčiomis branduolinio ginklo", trečiai 
URM spaudos ir informacijos skyriaus d 
teruškin. „Atsižvelgdami būtent į tai, m 
tybes prisijungti prie Branduolinio gini 
ties", pabrėžė diplomatas. 

Jeruzalė. Vieta prie Jordano upės, k 
krikštytas Jėzus, gali būti vėl atverta tu 
to vieta turistams neprieinama nuo 1967 
kai ją kartu su Vakarų Krantu užgrob 
uždara karinė zona, kurioje leidžiama la 
metus, krikšto ceremonijoms. Dabar gyi 
soma Bažnyčios bei vietos tarybų, svarst 
atidarymą lankytojams iki 2000 metų. I: 
si, kad per 2 metus turistų padaugės du I 
no. Tam reikšmės turės ir tūkstantmeči 
taikos proceso pasistūmėjimas. 

Maskva. Čečėnija j au baigė profesior. 
mavimą, trečiadienį pranešė valstybinės 
med Chambyjev. Anot jo, į prieš metus 
menę užsirašė daugiau kaip 2,000 karei 
lauko dalinių. J is atsisakė pasakyti, ko 
menė, kai baigsis jos formavimas. „Rer 
atsižvelgiama ne tik į sveikatos būklę, b 
bes, tikėjimą Alachu ir politines pažiūr 
jev. 

Ryga. Latvijos prezidentas Guntis UI 
jos politikus ir žiniasklaidą tendencingu 
tinimu. Antradienį išspausdintame intei 
visimaja gazeta" G. Ulmanis pareiškė, k, 
Latvijoje, kai kurie Rusijos oficialūs asi 
atstovai savo „triukšmingais ir nepridi 
mėgina įvelti į vidaus problemų sprend 
provokuoti joje neapykantą. Latvijos vac 
žė, kad Ryga pasiryžusi atnaujinti konsti 
dradarbiavimą su Maskva. Tačiau, nuro 
atsisakyti „nepagrįstų priekaištų" Latv: 
ankštinių sąlygų. 

Sydney. 2000-ųjų Sydney Olimpiad 
South Wales vyriausybei kainuos 1.64 
rių. Visos išlaidos paskirstomos per de 
kaičiuotas atsižvelgiant į numatomus s 
ralijos dolerių mokesčių iš suaktyvėjus: 
2000-ųjų Olimpinės ir Paraolimpines ža 
ir pagerins tarptautinį Australijos įva 
iždininkas Michael Egan. „Australija p: 
ta investicijoms, kaip valstybė, gamina 
produkciją ir teikianti aukščiausios kl 
jas", sakė jis. 

New Yorkas. Didelė dalis nacių pag 
riją patekdavo į ki tas neutralias valst; 
apmokėdavo už tiekimus Adolfo Hitlerį 
niaisiais II pasaulinio karo metais. U 
JAV valstybinės istorikų komisijos pn 
laikraštis „New York Times". Pasak 1 
kart padidinami ankstesni JAV duomei 
kų bei užgrobtųjų valstybių aukso ,,nus 
toje. Pranešime pirmą kartą detaliai m 
atliko labai svarbų vaidmenį, įgalindan 
lę dalį karinių reikmenų iš Portugalijo 
Turkijos. Laikraščio gauti pranešimai 
šioms keturioms valstybėms už karinu 
vedė pagrobtojo aukso už 300 mln. dolei 
vertas 2.6 mlrd dolerių. Trys ketvirta 
pervesta per Šveicarijos valstybinį bar 
parodys, kad šveicarai dalyvavo didžiai 
nijos istorijoje", pareiškė JAV senatorių 
puslapių pranešimas vadinasi ..JAV ir 
tų ir pokario derybos su Argentina. Poi 
dija ir Turkija do! pagrobtojo aukso ir 
nyje". Pranešime prieinama išvada, jog 
pateikė Vokietijai „beveik 100 proc." sv; 
rių reikėjo pasigaminti „stakles ir gink! 
Šančius sviedinius". Visgi laikraščio eiti 
laiko nuo išvados, jog minėtų valstybių 
karą. 

mones . 
Kaip teigiama pranešime, 

kurį pasirašė VSD generalinio 
direktoriaus pavaduotojas An
drius Tekorius, „saugumo už
tikrinimo priemones buvo ko
ordinuojamos su kandidatų į 
LR prezidentus štabais". 

- Pate Maited 6/3/98 
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lnterfax, nAR-TASS. 
aturų pranežiiru)^, 

clinton trečiadienį pa-
:inti bendrą strategiją, 
ikyti nuo branduolinių 
lamas didžiųjų valsty-
;ė: „Tarptautinė bend-
juos pakeisti kryptį", 
ar svarbiau, kad Sena-
r balsuotų del Visuoti-
i sutarties", sakė JAV 
svarstymą, nes kai ku-
linga. 
abadas tapo „branduo-
ndija ir Pakistanas at-
ko jas valstybėmis, ne-
dienį pareiškė Rusijos 
irektorius Valerij Nes
ės raginame šias vals-
:lo neplatinimo sutar-

ur, manoma, buvo pa-
ristams. Jėzaus krikš-
m. Vidurio Rytų karo. 

i Izraelis. Vietove yra 
nkytis tik 3 dienas per 
įybos ministerija, pra-
o Jėzaus krikšto vietos 
sraelio pareigūnai tiki-
kartus, iki 4-4.5 milijo-
io pabaiga bei galimas 

lalios kariuomenės for-
gvardijos vadas Mago-
pradėtą rinkti kariuo-
vių iš išformuotų karo 
kio dydžio bus kariuo-
ikant savanorius buvo 
e t ir į moralines savy-
as", sakė M. Chamby-

Imanis apkaltino Rusi-
padėties Latvijoje ver-

'viu laikraščiui „Neza-
ad, vertindami įvykius 
nenys ir žiniasklaidos 
gramais pareiškimais" 
imą Rusijos liaudį, iš-
lovas dar kartą pabrė-
•uktyvų dialogą ir ben-
dė jis, tam Rusija turi 
ijai ir nenurodinėti iš-

os organizavimas New 
mlrd. Australijos dole-
šimtmetį; jų dydis sus-
rarinkti 602 mln. Aust-
ios ekonominės veiklos, 
ddynės priblokš pasaulį 
izdį, mano vyriausybės 
asirodys kaip ideali vie-
nti aukščiausios klasės 
asės paslaugas bei idė-

Tobto aukso per Šveica-
ybes, kurioms Vokietija 
io kariuomenei paskuti-
sigiama ilgai lauktame 
įnešime, apie kurį rašo 
aikraščio, jame net du
rys, kiek holokausto au-
;ėdo" nacių karo sąskai-
irodoma, jog ši sąskaita 
ia nacius įsigyti didžiu-
s, Ispanijos, Švedijos ir 
rodo. kad užmokėdami 
is tiekimus, naciai per-
rių, kuris šiandien butų 
daliai šios sumos buvo 
ik:}. .Šie f;iktai aiškiai 
įsiame apiplėšime žmo-
s Alfonse D'Amato. 200 
sąjungininkių karo me-
-tugalija. Ispanija. Šve-
Vokietijos turto užsie-
Portugalija ir Ispanija 

arbiausių mineralų, ku-
us. ypač šarvus pramu-
jojamas projektas susi-
talkininkavimas užtęsė 

ALENDORIUS 
rželio 5 d.: Šv. Bonifa-
infridas. Marcija. Dau-
mtautas 
i ržel io 6 d.: Noroertas, 
ijus, Kandida. Paulina, 
Tauras. 
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Redaktorė Irena Regienė 

XVI PASAULINĖS FUTBOLO 
PIRMENYBĖS (I) 

Ateinančios savaitės trečia
dienį, t.y. birželio 10 dieną, 
Paryžiaus St. Denis dalyje į 
naujai pastatyto Stade de 
France stadioną išbėgs dabar
tinis meisteris brazilai ir 
Škotijos vienuolikė pirmam 
šių varžybų baigminio turnyro 
susitikimui. Beveik tuo pačiu 
metu, krašto pietuose, univer
sitetiniame mieste Montpel-
lier — La Masson stadione su
sitiks norvegų vienuolikė su 
marokiečių rinktine. Tuo ir 
prasidės šiame šimtmetyje 
paskutinių pasaulinių futbolo 
pirmenybių varžybos. 

Nors iki šiol jau 15 kartų 
buvo pravestos pirmenybės, 
nugalėtojo titulu džiaugėsi ir 
didžiavosi tik 6 valstybės. 
Brazilai tuo laimėjimu puošėsi 
jau 4 kartus, vokiečiai ir italai 
po 3 kartus, argentiniečiai bei 
Urugvajaus rinktinė po 2 kar
tus ir vieną kartą futbolo tė
vynė Anglija. Atseit, 3 Pie
tų Amerikos bei 3 Europos 
rinktinės dominuoja šioje 
sporto šakoje. Nenuostabu 
tad, kad praeityje pirmenybių 
baigmė vyko pasikeičiant vie
tovėmis tarp tų 2 žemynų. Tik 
per paskutines varžybas, 1994 
metais, „išdrįsta" baigminį 
turnyrą pravesti JAV. O šį 
kartą, po 60 metų pertraukos, 
grįžtama į Prancūziją, kur 
1938 metais pirmenybes lai
mėjo Italija. 

Kas varžysis 

Nėra abejonės, kad futbolas, 
mūsų kontinente „soccer" va
dinamas, populiariausias ko
mandinis žaidimas šioje 
planetoje. Nenuostabu todėl, 
kad dėl pasaulinio meisterio 
garbės norinčių varžytis yra 
daugybė. Pirmenybės prave
damos valstybiniu principu, 
atseit, žaidžia ne klubai, mies
tai, provincijos, bet valstybės. 
Kai tarptautinė futbolo są
junga kreipėsi į savo narius 
dėl kvalifikavimosi į baigmę 
Prancūzijoje, arti 200 valsty
bių išreiškė pageidavimą daly
vauti varžybose už teisę vykti 
į tą kraštą. Iš viso pasaulyje 
sužaistos 641 rungtynės, kad 
kvalifikuotųsi 30 rinktinių. 
Prie jų dar prisijungia dabar
tinis meisteris Brazilija bei 
šeimininkas — Prancūzija. Iš 
viso 32 rinktinės. 

Baigmės grupės 

Baigmėn patekusios rink
tinės buvo išskirstytos bei 
burtu keliu pateko į 8 grupes. 
Štai jų sudėtys: 

A. Brazilija, Škotija, Norve
gija, Maroko 

B. Italija, Čilė, Kamerūnas, 
Austrija 

C. Prancūzija, Piet. Afrika, 
Saudi Arabija, Danija 

D. Ispanija, Nigerija, Parag
vajus, Bulgarija 

E. Olandija, Belgija, Piet. 
Korėja, Meksika 

F. Vokietija, JAV-ės, Jugo
slavija, Iranas 

G. Rumunija, Kolumbija, 
Anglija, Tunizija 

H. Argentina, Japonija, Ja
maika, Kroatija 

Pirmajame rate savo gru
pėse kiekviena rinktinė žais 
su kiekvienu kitu grupės 
varžovu. Tokiu būdu bus 
sužaistos net 48 rungtynės. 
Šios varžybos, pradėtos bir
želio 10 dieną, tęsis be jokios 
pertraukos iki birželio 26 d., 
paskutines 4 dienas numatyta 
net po 4 rungtynes kasdien. 

27-tą birželio, be jokios per
traukos, bus pradėtos antrojo 
rato žaidynės. Į jas peteks 
pirmą ir antrą vietą savo 
grupėse iškovojusios rink
tinės. Gi trečios ir ketvirtos 

vietos „laimėtojų" lauks ke
lionė namo. Antrame rate jau 
bus rungiamasi vieno minuso 
sistema. Laimėjai — kopia 
aukštyn; pralaimėjai — vyk
sta į namučius. Šio rato prave-
dime numatytos kelios poilsio 
dienos — liepos 1 ir 2; 5 ir 6; 
bei 9 ir 10. O šiaip — iš vien 
varžybos. Nesunku įsivaiz
duoti kiek jėgų tokia intensyvi 
darbotvarkė pareikalaus iš da
lyvių. Rinktinėn normaliai iš
statomi 22 žaidėjai. 

Antrame baigmės rate bus 
pravestos 16 rungtynių, ir 
pats baigminis žaidimas vyks 
liepos 12 d. vakare, Stade de 
France aikštėje, St. Denis Pa
ryžiuje. Kas domisi futbolu, 
per ateinančias 6 savaites tu
rės daug progų stebėti įvai
raus stiliaus, skirtingo kolori-
teto bei sugebėjimų žaidimus. 
Tad malonaus varžybų stebė
jimo ir sekimo visiems. 

P. Gan vytas 

ŠALFAS s-gos 48-jų met in ių žaidynių, š.m. gegužės 22-24 d. vykusių Toronte, Vyrų A klases krepšinio meis ter is 
Toronto „Aušra". Iš k.: ŠALFAS s-gos p i rmin inkas Audrius Šileika, Aras Ignatavičius, Linas Underys , Andr ius 
Krašauskas-Tyler , Aleksas Brainis , J i m i Hayes , T o n a s Keršys, Linas Balaišis, Andrius Rupf, S tepas Babineau, 
komandos vadovas ir t r ene r i s Rimas Miečius, Nuotr . S ig . K r a s a u s k o 

klasės žaidėjai), jau įgiję gero 
krepšinio žaidimo įgūdžius ir 
netrukus jie bus įjungti į pa
grindinę komandos sudėtį. O 
Markus Jankus, jaunis, Ha
miltono „Kovo" žaidėjas, geras 
kovotojas, taiklus metikas — 
tritaškių, rungtynių metu veik 
visuomet pelno tarp 25-30 taš
kų. 

Šiose baigmės rungtynėse 
„Aušrai" atstovavo ir taškus 
pelnė: Aleksas Brainis 21, An
drius Krašauskas-Tyler 20, 
Jimi Hayes 16, Tomas Keršis 
13, Linas Balaišis 6, Stepas 
Babineau 6, Andrius Rupf 5, 
Aras Ignatavičius ir Linas Un
derys 0. 

„Kovui": Ričardas Wesolows-
ki 31, Jason Tatti 20, Jeff Pek-
stis 13, Rich Langą 12, Gėdis 
Dzieman 9, A. Breichmanas, 
J. Repšys ir Bob Otto 0. 

Geografinis padalinys 

Afrika 
Azija 
Europa 
Centrinė ir Š.Amerika 
Okeanija (Australija ir kt.) 
PAmerika 

I i viso: 

Žaistos 
rungtynės 

91 
130 
228 
96 
24 
72 

641 

Baigmės 
dalyviai 

5 
4 

15 
3 
0 
5 

32 

DIDŽIOSIOS 
ŽAIDYNĖS 

ŠALFASS-gos 48-jų Metinių 
krepšinio žaidynių, vyrų A, B, 
jaunių A ir moterų klasėse 
varžybos š.m. gegužės 22-24 d. 
vyko Toronte, penkiose, greti
mai esančiose kolegijų salėse. 
Vyrų A klasėje iš užsiregist
ravusių 6 komandų dalyvavo 
5 (New Yorko „LAK" neatvy
ko). Vyrų B klasėje — 13 ko
mandų; jaunių A — 5 ir iš 4 
numatytų (Čikagos „Lituani-
cai" atsisakius), trys koman
dos moterų klasėje. 

Varžybas vykdė Toronto Lie
tuvių sporto klubas „Vytis", 
vadovaujant pirmininkui A. 
Klimui ir sekretoriui E. Stra
vinskui bei jų padėjėjams. 
Šios varžybos vyko „Vyčio" 
sporto klubo 50-ties metų jubi
liejinės veiklos sukakties 
ženkle. Rašinyje mėginsiu ap
žvelgti varžybinius pasieki
mus, įdomesnius varžybų mo
mentus ir apie žaidėjų bran
dos aspektus... 

VYRU A KLASĖ 
(Meisteris Toronto 

„Aušra") 

Dalyvavo: Hamiltono „Ko
vas", Čikagos „Lituanica", To
ronto „Aušra" ir „Vytis" ir De
troito „Kovas"). 

Grupėje A, Hamiltono „Ko
vas", nugalėjęs Čikagos „Li-
tuanicą" 120-93, užėmė pirmą 
vietą. „Lituanica" liko II v. 

Grupėje B, Toronto „Aušra" 
pirmose rungtynėse nugalėju
si Toronto „Vytį" 98:53 ir an
trose Detroito „Kovą" 123:81, 
savo grupėje taip pat užėmė I 
vietą. Detroito „Kovas", laimė
jęs prieš Toronto „Vytį" 90:73, 
ženklinosi II vietoje, o Toronto 
„Vytis" liko III vietoje. Pusiau 
baigmėje Hamiltono „Kovas", 
nesunkiai laimėjęs prieš Det
roito „Kovą" 98:75, pasistūmė 
į baigmę. Toronto „Aušra", lai
mėjusi prieš Čikagos „Litua
nica" 90:68, taip pat užsitik
rino vietą baigmėje. 

Žaidynių visumoje pačios 
įdomiausios, gero lygio, įtam
pą kėlusios ne tik žaidėjams. 

Šiose varžybose dalyvavo ir 
Lietuva bei latviai ir estai, 
tačiau, pabaltiečiams nenu
sišypsojo laimė patekti baig
mėn. Lietuviai rungėsi su Ru
munija, Airija. Macedonįja, Is
landija ir Lichtenšteinu, už
imdami trečią vietą savo 
grupėje, pralaimėdami prieš 
rumunus (2 kartus) ir airius, 
bei sužaidę lygiomis su airiais 
ir Islandijos rinktine — o ki
tus visus žaidimus laimėjo. 
Grupėse kiekviena rinktinė su 
savo varžovais žaidė po 2 
rungtynes — svečiuose ir na
muose. 

KREPŠINIO 
TORONTE 
bet ir žiūrovams, buvo šios 
baigminės rungtynės dėl ŠAL
FASS-gos vyrų A klasės meis
terio vardo tarp Toronto „Auš
ros" ir Hamiltono „Kovo" ko
mandų. Rungtynių pradžioje 
koviečiai išvystė labai greitą ir 
metimais tikslų žaidimą. Per 
pirmąsias 7 minutes jie net 
pajėgė pasistumti pirmyn iki 
20:9 rezultato. Daugiausia R. 
Wesolowski ir J. Tatti neįtikė
tinai staigių ir tikslių metimų, 
įskaitant tritaškius, serijos... 
Tačiau, „Aušros" Aleksui Brai-
niui ir Tomui Keršiui pris-
tabdžius įkarštį ir pradėjus 
sistemingai skirstyti kamuolį 
puolime didžiaūgiams J. 
Hayes, L. Balaišiui ir Andriui 
Krasauskui - Tyler, jau puslai-
kio viduryje pasekmę pavyko 
išlyginti 20:20, o ir kėlinį už
baigti 45:42 savo naudai. 

Antrame puslaikyje pasek
mė svyravo, tačiau vienu tar
pu „Aušrai* pavyko atsiplėšti 
•net" 14 tašUif — 75:61, o likus 
50 sekundžių iki rungtynių 
pabaigos, „Kovas" rezultatą 
sumažino iki 85:76. „Aušrai" 
blokuojant koviečių tritaškių 
metimus, pasipylė eilė trigubų 
baudų, kurias jie tiksliai iš
naudoję, pasekmę sumažino 
iki 87:85. kuomi, pagaliau 
rungtynės ir baigėsi. Toronto 
„Aušrai" jau antri metai iš 
eilės laimint vyrų A klasės 
čempionatą, kartu atiteko ir 
velionio, buvusio žymaus lie
tuvių krepšininko Mamerto 
Duliūno atminimui pereina
moji taurė. Laimėtojams ją 
įteikė velionio vyresnysis sū
nus Arūnas, buvęs geras „Vy
čio" krepšininkas. 

Trumpai charakterizuojant 
žaidėjus, be abejo, abi koman
dos gali džiaugtis savų krep
šininkų gera žaidimo klase. 
Be abejo, dažnai pastebimas 
mėgdžiojamas NBA stilius, 
„krovimas" iš viršaus, tolimi 
metimai, o ir kietokas žaidi
mas... Tačiau, visa tai ne į 
blogą... .Aušros" pakaitai: 
Aras Ignatavičius ir Linas Un
derys (amžiumi dar jaunių 

VYRU B KLASĖ 
(Meisteris Detroito 

„Kovas") 

Dalyvavo: Clevelando „Žai
bas", New Yorko „LAK", Det
roito „Kovas 2", Toronto „Auš
ra", „Vytis", Čikagos „Lituani
ca", Detroito „Kovas 1", Čika
gos „Neris", Hamiltono „Kovas 
2", Čikagos JLituanica 1", To
ronto „Gintaras", Hamiltono 
„Kovas 1", Londono „Tauras". 

Varžybos pravestos dviejų 
minusų sistema. Taupydamas 
vietą, mėginsiu trumpai ap
žvelgti varžybas, pradedant 
pusiau baigme, baigmės rung
tynėmis ir rungtynėmis dėl 3-
čios vietos. 

Pusiaubaigmėje, Clevelan
do „Žaibui" lengvai pelnius 
laimėjimą 116:58 prieš Toron
to „Vytį" ir Detroito „Kovą", 
101:78 prieš New Yorko 
„LAK", abi komandos užsitik
rino vietas baigmei dėl meiste-
rystės. Pralaimėtojos turėjo 
persirungti dėl 3-čios vietos ir 
čia „Vytis" buvo laimingesnė, 
„susitvarkiusi" su „LAK" 
61:48, tapo trečiosios vietos 
laimėtoja. Baigminėse rung
tynėse, Detroito „Kovas" pel
nytai laimėjęs 88:71 prieš 
Clevelando „Žaibą" tapo B kla
ses meisteriu. 

Detroito „Kovo" sudėtyje 

Didžiausias rezultatyvu
mo skirtumas pratesime — 
10 taškų — pirmą kartą pa
siektas 1985 m., kai rezultatu 
98:88 Kauno „Žalgiris" nu
galėjo SSRS Centrinio armijos 
sporto klubo komandą, antrą 
kartą — 1987 m. kovo 25 d. 
Maskvoje SSRS krepšinio 
čempionato superfmaliniame 
susitikime tarp Kauno „Žal
girio" ir SSRS Centrinio armi
jos sporto klubo komandų. 
Rungtynes laimėję kauniečiai 
trečią kartą paeiliui iškovojo 
SSRS čempionų titulą. 
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ŠALFAS s-gos 48-jų metinių žaidynių, 4 m gegužes 22-24 d vykusių Toronte, J aun ių A klases krepšinio meiste
ris Hamiltono „Kovas" IS k.: komandos vadovas t rener is Arvydas Šeštokas, Repšys I, Žilvitis I, Žilvitis II, 
Chrolavieius. J a n k u s . Ubodic i , Norkus ir Pargauskas . Nuotr S i f , K r a s a u s k o 

žaidė ir taškus pelnė: Mitrius 
23, R. Polteraitis 19, Jankus 
15, Butkunas 14, L. Polterai
tis 13, Bodya 4, Zubrickas 0,. 

Clevelando „Žaibas": Nickles 
19, Berni 14, Boroszikowski 
14, Bokinovvich 7, Bolelem 5, 
Silgties ir Titas po 4, Tamo
šiūnas 2 ir Budrys 2. 

JAUNIU A KLASĖ 
(Meisteris Hamiltono 

„Kovas") 

(Dalyvavo: Toronto „Aušra".. 
„Vytis", Clevelando „Žaibas", 
Hamiltono „Kovas" ir Čikagos 
„Lituanica"). 

Priešžaismiuose „Aušra" lai
mėjo prieš „Žaibą" 65:50 ir 
„Kovas" prieš „Vytį" 64:41. Po 
šių rungtynių pergrupuotos 
komandos į dviejų minusų 
varžybų sistemą rungtyniavo 
šitaip: „Lituanica" prieš „Žai
bą" 68:57, kur šiuo laimėjimu 
prasiskynė kelią į baigmę. Ki
tose rungtynėse, „Aušrai" lai
mėjus prieš „Vytį" 76:62, jų 
laukė susitikimas su „Kovu*. 
Rungtynes „Kovas", laimėjęs 
82:80, užsitikrino vietą baig
mėje. Čia, labai permainingoje 
kovoje ir po pratęsimo rung
tynes laimėjo Hamiltono „Ko
vas" 76:73 ir tapo meisteriu. 
Antra vieta tenkinosi Čikagos 
„Lituanica". Dėl 3-cios vietos 
rungėsi „Aušra" prieš „Vytį", 
kur „Aušrai" laimėjus 84:78 
pasekme, buvo atsiekta tre
čioji vieta. 

„Kovo" sudėtyje žaidė ir 
taškus pelnė: M. Jankus 23, 
Repšys I — 17, Repšys n — 
15, Norkus 9, Labodici 8, Par
gauskas 4, Žilvytis I, Žilvytis 
II ir Chrolavieius 0. 

JLituanica" — Bendoraitis I 
— 26, Skadas 23, S. Bendorai
tis 14, Steponavičius 6 ir 
A.Karalis 4. 

MOTERŲ KLASĖ 
(Meisterės Hamiltono 

„Kovas") 

(Dalyvavo: Toronto „Vytis", 
„Aušra" ir Hamiltono „Ko
vas"). 

„Vytis", laimėjusi prieš 
„Aušrą" 40:31 ir „Kovą" 71:54, 
o baigmėje pralaimėjusi 
JKovui' 66:64, tenkinosi ant
rąja vieta. Hamiltono „Kovas" 
tapo meisterėmis ir trečioje 
vietoje liko Toronto „Aušra". 

Žaidynių antrosios dienos 
vakare (23 gegužės) Toronto 
Lietuvių namuose buvo su
rengtas Toronto „Vyčio" 50-
ties metų sportinės veiklos su
kakties paminėjimas. „Vytis", 
pirmasis lietuvių sporto klu
bas įsisteigęs pokario metu 
Šiaurės Amerikoje. Minėjimui 
vadovavo Edis Stravinskas. 
Buvo kalbų, sveikinimų ir 
sportiškai pabendrauta prie 
vaišių stalo. 

Sigi tas Krasauskas 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

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

3000 W. 95 St Tet. 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdan Ava., Suite 310 

NapetvHle. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 HigNand Ava.. 
Tower 1, Suite 3 C 

Downars Grove, IL 60515 
T a t (630) 436-0120 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybe - Vidaus flgų gydytojas 

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

Tei 773-586-7756 
Vaiandos pagal suaitartma, 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd. Hickory HiRs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave.. Hfctory Hilą, IL 

Tel. (706) 5964101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St. Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl. su Northwestern urvto 
dkjtomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tet. 706422-6260 

LENGVAATLEČIŲ 
DĖMESIUI! 

Kviestinės LSK „Žaibo" lie
tuvių ir baltiečių lengvosios 
atletikos rungtynės s.m. bir
želio 14 d., sekmadienį, vyks 
Independence High School 
stadione, Independence, Ohio 
(pietinis Clevelando priemies
tis). Varžybos vyks 1998 m. 
USATF Lake Erie distrikto 
pirmenybių rėmuose, atren
kant lietuvius bei kitus bal-
tiecius. 

Informacijos kreiptis į Al
girdą Bielskų, 3000 Had-
den Rd., Euclid, OH 44117-
2122. Tel. 216-486-0889; Fak
sas: 216-481-6064. 

Varžybos vyks vyrų, moterų 
ir visose prieauglio ir senjorų-
veteranų klasėse. Dalyvauti 
kviečiami visi lietuvių ir kitų 
baltiečių lengvaatlečiai. 

Iš šių varžybų bus išvestos 
ir 1998 m. ŠALFASS-gos Vid. 
Vakarų sporto Apygardos pir
menybės. 

LSK „Žaibas" 
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PENKIOS DIENOS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIME 

LIUDA RUGIENIENĖ 
LR Seimo ir JAV Žiemelis, Sankt Peterburgo 

Lietuvių Bendruomenės 
atstovu 

komisijos posėdžiai 

NATO, Europos Sąjungos 
narystes ir krašto apsau
gos reikalai. Kai š.m. sausio 
raėn. dalyvavome JAV — Bal
tijos kraštų chartijos pasira
šyme Washingtone, priėmimo 
metu buvo proga kiekvienam 
pasisveikinti ir trumpai asme
niškai pasikalbėti su vicepre
zidentu Al Gore ir valstybės 
sekretore Madeleine Albright. 
Paprašiau M. Albright, turbūt 
kaip ir daugelis kitų čia daly
vavusių lietuvių, kad padėtų 
Lietuvai įstoti į NATO. Ji la
bai maloniai ir šiltai atsakė: 
.Mes visi turime daug dirbti, 
kad tai pasiektume". 

Kad dėl įstojimo į NATO 
reikia daug dirbti, JAV LB se
niai suprato ir nuo pat Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo Lietuvos saugumu rūpi
nosi, savo visuomeninės veik
los nenutraukė, aktyviai veikė 
per apylinkes ir lietuvių infor
macijos centrą Washingtone, 
kuriam išlaikyti pati sutelkia 
lėšas. Apylinkės į Krašto val
dybos ir informacijos centro 
prašymus labai greitai ir efek
tyviai reaguoja. Informacijos 
centras yra pavaldus Visuo
meninių reikalų tarybai JAV 
LB Krašto valdyboje, kuri pa
laiko tamprius ryšius su LR 
Užsienio reikalų ministerija ir 
Lietuvos ambasada Washing-
tone. Jau keletą metų dirba
mas darnus ir sutartinis dar
bas. Lietuvos valstybės pa
reikštas noras stoti į NATO ir 
Europos Sąjungą yra grynai 
jos pačios siekis. JAV Lietuvių 
Bendruomenė Lietuvos inte-
grayimuisi į Vakarų saugumo 

.struktūras šimtaprocentiniai 
pritaria ir yra apsisprendusi 
kiek išgali padėti, nes nuo 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
sprendimo priklauso NATO 
praplėtimas ar nepraplėtimas, 
kraštų į sąju gą pakvietimas 
ir laikas, kada jie bus kvie
čiami. Žinoma, reikšmės turi 
ir kitų NATO kraštų balsas, 
tačiau viena iš pagrindinių 
šios sąjungos egzistavimo 
priežasčių yra išlaikyti Jung
tinės Amerikos Valstijas Euro
poje. JAV elgesys NATO yra 
dominuojantis. 

Jau pačiame pirmajame LR 
Seimo ir JAV LB posėdyje 
buvo svarstomos įstojimo į 
NATO galimybės ir parašyta 
šiuo klausimu rezoliucija. Šių 
metų kovo 5 dienos posėdyje 
dalyvavo Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, 
Krašto apsaugos ministras 
Česlovas V. Stankevičius, vi
ceministras Jonas Kronkaitis, 
Algimantas Gasys, Vidaus rei
kalų ministras Vidmantas 

lietuvių kultūros draugijos 
valdybos narė Jūratė Lau-
čiūtė. 

JAV LB Krašto valdybos 
vardu pranešimą padarė pir
mininkė Regina Narušienė. 
Kadangi kovo mėn. posėdis 
vyko dar prieš NATO pra
plėtimo ratifikavimą JAV Se
nate, R. Narušienė baiminosi, 
kad tolimesniame NATO plė
time bus reikalaujama iš liku
sių kandidačių papildomų 
kriterijų, pavyzdžiui, senato
riaus Warner siūlymas įsteigti 
maratoriumą — nekviesti 
naujų kandidačių bent metus 
laiko po Lenkijos, Vengrijos ir 
Čekijos priėmimo. Taip pat 
siūloma susieti NATO na
rystės klausimą su Europos 
Sąjungos narystės klausimu. 
NATO plėtimo priešai argu
mentuoja, kad kraštai, tik ati
tikdami ES narystės reikala
vimus, gali išlaikyti savo 
kariuomenes pagal NATO kri
terijus ir imtis atsakomybės 
NATO struktūrose. JAV LB 
savo veiklą yra sukoncentra
vusi, kad šie Lietuvai nepa
lankūs pasiūlymai nebūtų 
Senate priimti. Pirmininkė 
galvoja, kad jei pasisektų 
išlaikyti dabartinius NATO 
narystės kriterijus, tai po rati
fikavimo bus galima pradėti 
dirbti, kad Lietuva gautų 
kvietimą 1999 m. per NATO 
viršūnių susitikimą. JAV LB 
taip pat stengiasi remti Lenki
jos, Vengrijos ir Čekijos 
priėmimą į NATO. 

Įstojimas į NATO „daug 
priklausys nuo pačios Lietu
vos ir jos pasiryžimo. Reikia 
įgyvendinti kariuomenės re
formas, kad Lietuvos kariuo
menė taptų tikrai vakarie
tiška savo struktūromis bei 
veikla, tradicijomis ir pagarba 
eiliniam kareiviui. Neperdedu 
reikalo sakydama, kad šiuo 
metu Lietuvos narystė NATO 
yra Lietuvos jaunos ka
riuomenės rankose. Lietuvos 
darbštūs diplomatai gali tiktai 
laukti kariuomenės pasikeiti
mo rezultatų, kad būtų galima 
pakeisti Lietuvos įvaizdį, tai 
yra kad Lietuva būtų pasiren
gusi įstoti ir pajėgti atlikti 
NATO pareigas. Taip pat 
svarbu, kad Lietuvos ekonomi
ka būtų plėtojama, didinant 
darbingumą ir pritraukiant 
užsienio investicijas. Nors 
kvietimas stoti į NATO yra 
politinis sprendimas, yra aiš
ku, kad kandidačių pajėgu
mas prisidėti prie bendros gy
nybos reikalavimų nulemia tą 
sprendimą". Rusijos priešini
masis Lietuvos narystei turi 
tam tikros įtakos, tačiau jis 
būna sumenkinamas, kai yra 
aiškinama, kad Lietuvos na
rystė NATO nekelia Rusiai jo
kio pavojaus. „Kai JAV sena

toriai supranta — RUSUOS 
priekaištai yra savotiškas zir-
zėjimas, tai jie savaime atme
ta Rusijos valdžios reikalavi
mus". Svarbi ir JAV spaudos 
įtaka. 

JAV LB rūpinasi tiktai Lie
tuvos įstojimo į NATO klausi
mu, nes sprendimas bus daro
mas ne regioniniu principu, 
kraštai bus vertinami kiekvie
nas atskirai. Geras pavyzdys 
yra JAV — Baltijos kraštų 
chartija. „Didėjanti diktatūra 
Baltarusijoje sudaro ypatingą 
saugumo problemą Lietuvai. 
Bet ši chartija nemini Balta
rusijos diktatūros problemų. 
JAV LB norėjo, kad JAV ad
ministracija pasižadėtų daryti 
politinį sprendimą prieš dik
tatūrą ir padėtų Lietuvai atsi
laikyti prieš kaimyninių šalių 
diktatūras. Kadangi Baltaru
sijos diktatūra mažiau susiju
si su Latvija ir Estija, prezi
dento Clinton administracija 
galėjo teisintis, kad nebūtina 
chartijoje apie šį klausimą 
kalbėti. Gaila, kad Latvijos ir 
Estijos diplomatai neparėmė 
šio klausimo". Ta pati proble
ma egzistavo ir dėl Kara
liaučiaus. Administracija ga
lėjo ir iš to reikalo išsisukti. 
Regioninis skirstymas JAV 
teikiamos pagalbos pagal 
chartiją taip pat pakenkia, 
nes Lietuva turi tris kartus 
daugiau gyventojų negu, pa
vyzdžiui, Estija. JAV LB nuo
stata yra tokia, kad pagalba 
būtų teikiama pagal gyventojų 
skaičių, o ne pagal kraštus. 
„JAV — Lietuvos chartiją 
įgyvendinti reikės JAV finan
sinių resursų. Kaip ir pra
ėjusiais metais, JAV Lietuvių 
Bendruomenė planuoja reika
lauti, kad JAV kongresas pa
skirtų Lietuvos karuomenei 
lėšų tęsti NATO ruošos dar
bus. Taip pat prašome pratęs
ti JAV techninę pagalbą atei
nantiems metams ir dar ki
tiems metams. JAV LB pir
mūnai yra išreikalauti kuo 
daugiau pagalbos Lietuvos ko
vai su organizuotu nusikalsta
mumu. Dabartinėje padėtyje 
yra labai sunku plėsti ūkį, pri
traukti užsienio investicijas ir 
suburti vietinį kapitalą, jei 
šalyje siaučia reketas ar chu
liganizmas". 

Regina Narušienė siūlė su
daryti sekretoriatą, kuris rū
pintųsi parengti planą ir pro
gramą chartijos komisijai. 
„Chartijos mechanizmai, dar
bo grupė ir komisija, duoda 
progą praplatinti ir gilinti Lie
tuvos ir JAV santykius. ,Tą 
reikia prasmingai išnaudoti". 
Šių metų rudenį įvyks nauji 
senatorių ir kongreso narių 
rinkimai, todėl Senate ir Kon
grese bus daug naujų atstovų, 
kuriuos reikės supažindinti su 
Lietuvos pasiekimais. JAV LB 
gali atlikti tam tikrą dalį tų 
darbų, tačiau ir pati Lietuva 
turi turėti savo veiklos planą. 

Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas dar kartą 

pabrėžė, kad Lietuva nesiren
ka jokių kitų alternatyvų ir 
deda visas pastangas, kad 
būtų priimta pilnateise nare į 
NATO ir į Europos Sąjungą. 
„Derybos eina pakankamai in
tensyviai, mūsų visos institu
cijos yra įsitempusios, mes dar 
energingiau žengiame į priekį, 
kitaip tariant, tie abu procesai 
vyksta... Madride buvo žengta 
į priekį. Tai yra svarbus 
žingsnis mums šiame kelyje. 
Priimtas principinis sprendi
mas, kad NATO plėtra pra
sidėjo. Iki tol visą laiką buvo 
tiktai apie tai kalbama arba 
reiškiama politinė valia, bet 
nebuvo konkretaus rezultato. 
Vadinasi, ii esmės pasikeitusi 
situacija ir pasikeitusi pa
žangia linkme". 

Po Madrido geopolitinė to
pologija šiek tiek pasikeitė. 
Madrido deklaracijoje kalba
ma atskirai apie Balkanus ir 
atskirai apie Šiaurės regioną, 
apie Baltijos valstybes. „Štai 
mes dabar turim tokį Šiaurės 
regioną, kur yra dvi valstybės 
tradiciškai ar net ne tradi
ciškai, sakyčiau, greičiau pa
gal savo istorinę lemtį už
siangažavusios kaip neutra
lios — Švedija ir Suomija, ir 
trys Baltijos valstybes — tai 
čia, aplink Baltijos jūrą. Ir 
štai ką noriu pasakyti iš viso 
to, ką pačioje pradžioje pasa
kiau, iškyla alternatyvos pa
vojus, kitaip sakant, mes pa
tys galime pasakyti: tai gerai, 
dabar nesiseka, čia nėra poli
tinės valios mus priimti, tai 
mes kokį nors kitą variantą 
pasirinksim ir čia kažkoks 
specifinis Baltyos ir Šiaurės 
valstybių darinys ateityje atsi
ras. Štai šitas pavojus yra 
iškilęs, ir, jeigu jūs pastebėsit, 
Rusijos siūlymai dėl saugumo 
garantijų labai aiškiai, preci
ziškai tiksliai į tai yra nutai
kyti. Jie siūlo: štai, paimkit 
dabar tas tris Baltijos val
stybes, kurios čia taip dabar 
išsiskyrė ift konteksto, ir šutei-
kim joms kažkokį, specifinį 
statusą, čia visi joms teiks ga
rantijas, jos čia bus saugios ir 
gerai gyvens. Vadinasi, atsi
randa toks pavojingas šoninis 
kelias, šoniniai bėgiai, kurie 
gali nuvesti mus nuo aiškiai 
deklaruoto tikslo. Štai tą irgi 
reikia turėti galvoje. Todėl 
reikia atsiminti, kad Lietuvos 
užsienio politika nesikeičia". 
Algirdas Saudargas teigė, kad 
Šiaurės valstybių, Baltijos jū
ros valstybių regiono kon
tekste, kur taip pat dalyvauja 
Karaliaučius ir Sankt Peter
burgo miestai, Lietuva ben
draus, ypač ekonomikos, eko
logijos srityse, tačiau „saugu
mo srityje mūsų tikslas nesi
keičia, mūsų teisė yra garan
tuota rinktis savo saugumo 
alįjanaus su kiekviena nepri
klausoma valstybe". Lietuvoje 
labai sėkmingai buvo doku
mentuota nacionalinio saugu
mo koncepcija, galbūt turėtų 
būti dokumentuota ir nacio

nalinė užsienio politika, „o 
mes turime valstybinę už
sienio politiką, nes pagrindi
niais klausimais parlamen
tinės ar stipriausios, pa
vadinkim, parlamentinės par
tijos sutaria ir gal būt reikėtų 
dokumentuoti kokiu nors 
bodu". 

A Saudargas taip pat pri
pažino R. Narušienės pastabą, 
kad labai daug kas priklausys 
nuo pačios Lietuvos pasirengi
mo, ypač vidaus reikalų pras
me. „Visa esmė yra patikimo 
partnerio įvaizdis, tai yra, kad 
Lietuva iš tiesų yra patikimas 
partneris ta prasme, kad galės 
persiimti įsipareigojimus ir 
kad persiimti įsipareigojimus 
ir kad persiimtus įsipa
reigojimus bus pajėgi vykdyti; 
tai yra, kad Lietuvos politinė 
padėtis yra pastovi, kad refor
mos vyksta. Visada reformos 
vyksta sunkiai, bet vyksta 
kryptingai ir eina link konkre
taus tikslo, vis pateikdamos 
naujus ir konkrečius rezulta
tus. Apie tai turbūt kalbės 
daugiau mūsų krašto apsau
gos ir vidaus reikalų atstovai, 
atskleis tuos dalykus, bet štai 
aš, su jumis kalbėdamas, no
riu pabrėžti, kad yra daug 
svarbiau įvardyti tiems žmo
nėms, su kuriais susitinkame, 
pateikti tai argumentais ir 
konkrečiais faktais bei įro
dymais, kad Lietuva tikrai yra 
patikimas partneris, kad tik
rai yra pasiryžusi prisiimti 
įsipareigojimus, kurių iš jos 
reikalaujama, ir skaldyti tuos 
visus mitus apie neapgina-
mumą arba apie integracijos į 
NATO kainą". Užsienio rei
kalų ministerija turi sus
kaičiavusi, kiek Lietuvai kai
navo 50 metų nebuvimas 
NATO, kokie nuostoliai karo 
metų, pokario metų represijų, 
kiek visa tai lietuvių tautai 
kainavo. Taip pat bendra sau
gumo sistema yra pigesnė nei 
pavienė. „Mes, kaip nepriklau
soma valstybė, pasirinkome 
savo kelią ir giname savo teisę 
į savo pasirinkimą". 

Diskusijų metu ministras 
buvo paklaustas: ko labiausiai 
baiminasi Rusija? Atsakė, kad 
tai yra labai sunkus klausi
mas ir nenorėtų tuo reikalu 
per daug samprotauti, tačiau 
reikia suprasti, kad „NATO 
plėtra nėra nei prieš Rusiją, 
nei be RUSUOS, tai yra su Rusi
ja jau labai rimtas pasirašytas 
susitarimas. Tai kai kartais 
kas klausia, ar Rusija įstos į 
NATO, galima pasakyti, Rusi
ja tam tikra prasme yra 
įstojusi į NATO, nes jeigu ru
sai įstotų į pačią NATO, pati 
NATO pasidarytų tokia didelė 
struktūra, kuri vis tiek turėtų 
viduje kažkaip kitokią orga
nizaciją įgauti. Tai, kitaip ta
riant, tie santykiai ir nustato
mi yra tarp NATO ir Rusijos. 
Rusijoje kuo daugiau žmonių 
turėtų tai suprasti ir to nebijo
ti, bet čia labai sunkus klausi
mas". 

Danutė Bindokienė 

Amžinas „katės ir pelės 
žaidimas 
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Sią vasarą daug mūsų tau
tiečių pakils plieno paukščių 
sparnais į Lietuvą. Nemažai 
lietuvių atvyks ir iš tėvynės. 
Nepaisant nusiskundimų, kad 
JAV konsulatas Vilniuje labai 
skūpiai išduoda vizas į Ame
riką, čia plaukia nesibaigianti 
vilkstinė tautiečių iš Lietuvos. 
Kiekvienas grįžtantis ar at
vykstantis stengiasi atvežti 
lauktuvių savo artimiesiems. 
Dažnai tos lauktuvės yra to
kios, kurias įvežti į šį kraštą 
draudžiama, tad oro uostų 
muitinėse konfiskuojamos. 

Žmonės negali suprasti, ko
dėl muitininkas atima giminių 
įdėtą skilandį, kepalą duonos, 
tetos slėgtą sūrelį, dėdės 
įbruktą krupniko butelį ar 
džiovintų gėlių puokštelę nuo 
tėvų kapo... Vis tik yra pakan
kamai „laimingų", kurių laga
minai lieka nepatikrinti, dova
nos nekonfiskuotos. Jų pasi
sekimas skatina ir kitus žais
ti „katės ir pelės" žaidimą su 
muitinės tarnautojais. 

Tvirtinama, kad pernai 
vien oro keliais į JAV atskrido 
68 milijonai žmonių iš viso pa
saulio, o daugiau kaip 8 mlj. 
atvyko laivais ar sausumos 
keliais. Tai legalūs keleiviai. 
Kiek jų pereina Amerikos sie
nas nelegaliai, net nedrįstama 
spėlioti, tačiau vien per sieną, 
esančią JAV pietvakariuose, 
kasmet sugaunama daugiau 
kaip milijonas nelegalių emi
grantų. Tai daugiausia meksi
kiečiai ir Centrinės Amerikos 
žmonės, bet pastaraisiais me
tais jau pasitaiko lenkų, lietu
vių ir kitų Rytų bei Vidurio 
Europos gyventojų, kuriems 
lengviau patekti į Meksiką, o 
iš ten — į Ameriką. Už per
vedimą per sieną tarpininkai 
reikalauja nuo 250 iki kelių 
tūkstančių dolerių. Visgi ir 
vargingų kraštų žmonės pra
šomą sumą sukrapšto ir ryž
tasi keliauti į „neribotų gali
mybių šalį". 

Eilinių žmonių mėginimai 
kažką, nors ir nelegaliai, iš 
kelionių parsivežti yra menk
niekiai, palyginus su pasauli
niu mastu išvystyta kontra
banda, virtusia pelningu ver
slu. Galbūt kontrabanda eg
zistuoja nuo neatmenamų lai
kų, kai tautos pradėjo stipriau 
apibrėžti savo teritorijas ir 
nustatyti, kas jose pageidauja
ma, kas ne. Šiandien kontra
bandos keliais per valstybių 
sienas keliauja viskas: gink
lai, svaigalai, susisiekimo 
priemonės, drabužiai, vaistai, 
narkotikai, technologija, už
drausti eksportuoti gyvuliai, 
paukščiai ir augalai, na, ži
noma, ir žmonės. Iš vienos 
valstybės į kitą slaptai siun
čiamos didžiausios sumos ne
legaliai įgytų pinigų, o paskui, 

jau gražiai „išvelėti", tie pini
gai grįžta į sukčių ar nusi
kaltėlių sąskaitas savo krašto 
bankuose. Neretai tokias 
„operacijas" atlieka net žino
mos didžiosios bendrovės. 

JAV pasienio policija ir mui
tinių tarnautojai neįstengia 
sugauti visų kontrabandinin
kų, nes tiesiog neįmanoma 
visko patikrinti. Pavyzdžiui, 
pernai Amerikos uostuose iš 
laivų iškrauta puspenkto mili
jono talpintuvų. Tik dalis jų 
tikrinta, o tai j uk labai patogi 
vieta nelegaliai kontrabandai 
slėpti. Per Meksikos bei Kana
dos sieną 1997 m. pervažiavo 
6 mlj. sunkvežimių ir 118 mln. 
lengvųjų automobilių. Nėra 
abejonės, kad jais buvo įvežta 
daug kontrabandos. Nusikals
tamumo organizacijos, ypač 
varančios narkotikų prekybą, 
atranda būdų ir priemonių per 
sieną įvežti savo prekes, kar
tais net slaptai jas įkišdamos į 
nenujaučiančių keleivių ba
gažą, arba samdydamos žmo
nes, ypač studentus, keliau
jančius Pietų Amerikos kraš
tuose, parvežti „paketėlį" į 
Ameriką. Jau pasitaikė, kad 
oro uostuose tie jaunuoliai bu
vo sugauti ir keletas net šian
dien tebeskursta vietiniuose 
kalėjimuose už narkotikų ve
žimą. 

Nuo kontrabandos nėra sau
gi ir Lietuva. Dažnai jos teri
torija panaudojama, kaip ke
lias į Rusiją ir toliau, ar iš 
rytų į vakarus, bet pakanka
mai automobilių, svaigalų ir 
kitokių nelegalių prekių pasi
lieka krašte. J šį verslą įsi
jungę ir nemažai mūsų tau
tiečių (apie kai kuriuos, „biz
niaujančius" Amerikoje, pra
neša ir vietinė žiniasklaida). 

Galima sakyti, kad lietuvių 
tauta kontrabandos mokyklos 
egzaminus labai gerais pažy
miais išlaikė praėjusio šimt
mečio pabaigoje-šio pradžioje, 
kai iš Prūsų žemės net 40 
metų buvo slaptai gabenamos 
lietuviškos knygos ir kiti leidi
niai. Visa rusų carų imperija 
knygnešių sustabdyti neįsten
gė-

Kaip šiandien keistai į mus 
pasižiūri amerikiečiai (be abe
jo, ir kai kurie „modernesnių 
pažiūrų" lietuviai), kai pasa
kojame apie knygnešius ir jų 
pavojingą darbą! Juk rusų 
žandarai stropiai saugojo pa
sienį, juk nemažai knygnešių 
buvo ir sugauta, ir ištremta į 
Sibirą, ir sugrūsta į kalėjimus, 
o kai kurie net nubausti mir
ties bausme. Juk tą darbą jie 
dirbo ne dėl pelno, o iŠ pasiau
kojimo, įsitikinimo, kad tik 
spausdintas lietuviškas žodis 
tautai tikrai atneš išsilais
vinimą ir šviesą. 

ATOSTOGOS ŠIMONIŲ 
GIRIOJE 

VLADAS AUŠRELĖ 
ATSAKINGA UŽDUOTIS 

Ištrauka i i atsiminimų knygos 
Nr.6 (Tęsinys) 

Dabar negaliu, nors jaučiu didesnę pagundą už tą, 
kurią privalėjo jausti Kristus, dykumoje užneštas ant 
kalno ir matydamas šio pasaulio turtus bei malonu
mus. 

Mergina liūdnai šyptelėjo. 
— Aš gi nesu piktoji dvasia... Ir turtų nežadu. 
Sutrikęs tuoj pat atsiprašiau už neapgalvotą paly

ginimą ir išėjau į prieangį. Tyliai atstūmiau medinį 
skląstį ir, pravėręs duris, keletą minučių stebėjau 
vieškelį. Lauke viešpatavo tyla. Medžiai stovėjo, net 
nešlamėdami, įmigę giliu miegu, o sunykusios tvoros 
stulpai buvo panašūs į vaiduoklių procesiją. Mėnulio 
pjautuvas, bekeliaudamas dangaus skliautu, užkliuvo 
už prie vieškelio augančių medžių viršūnių ir pakibo. 
Žvaigždžių netemdė nei vienas debesėlis, tačiau prie
blanda jau buvo gerokai sutirštėjusi. Aš ryžtingai pasi
lenkiau prie šalia stovinčios merginos ir tyliai pa
šnibždėjau jai į ausį atsisveikinimo žodžius, kurių ne
išdrįsau pasakyti kambaryje. Netikėtai ji prigludo prie 

manęs, abiem rankom apkabino kaklą ir pabučiavo \ 
lūpas. Keliolika sekundžių stovėjau netekės žado, aps
vaigęs nuo virpančio merginos kūno. Širdyje pajutau 
begalinę gėlą, pirmą kartą taip skaudžiai suvokei, 
koks nuostabus galėtų būti žmonių gyvenimas, jei pa
saulyje nebūtų prievartos. Jei nebotų galingų plėšikų 
ir niekingų kolaborantų! Vie'patie, ar gali būti kas 
nors brangesnio už ramų gyvenimą tarp dorų žmonių 
su kūryba ir meile? 

Deja, partizanas privalo viso to atsižadėti. Jis turi 
kovoti su žmoniškumą praradusiu Neteisybes milžinu, 
nugalėti beribį troškimą gyventi, kasdien be atilsio 
vykdyti sunkią kario pareigą ir žūti pačioje jaunystėje, 
kad išliktų gyva tautos sąmonė! Kad galėtų gyventi 
kiti! Mes buvome panašūs į kamikadzes. Tik japonų 
lakūnams buvo lengviau: jie nuskrisdavo iki taikinio 
ir iš karto žūdavo. Mes gi prieš mirti privalėjome išti
sus mėnesius ir metus klampoti sunkiai praeinamais 
miškais ir pelkėmis, rudenį miegoti ant drėgnos že
mės, o žiemą ant sniego, kęsti paspęstos mirties. Mes 
buvome pasmerkti jai, bet mūsų pareiga buvo kuo il
giau nežūti! Mes privalėjome kuo ilgiau boti krislais 
demokratinių pasaulio tautų sąžines akyse! Viešpatie, 
iš kur mums imti tiek jėgų? 

Ne kartą šitokios mintys prislėgdavo, lyg liūčių 
pritvinkęs debesynas. Šį kartą jo vietoje sušvito saulė! 
Keliolikos minučių užtrukęs vizitas pasalino ilgais 

mėnesiais susikaupusį nuovargį ir aš vėl pasijutau pil
nas jėgų! švelniai atstūmiau netoliese tykojančio mir
tino pavojaus sujaudintą merginą ir tyliai sušnibž
dėjau: 

— Du pa-si-ma-ty-mo! 
Mergina nubraukė ašarą ir kūkčiodama pasakė: 
— Ai melsiuos, kad jums laimingai pavyktų išeiti 

ii kaimo. Melsiuos ne tik šiąnakt, bet ir rytoj, ir poryt. 
Melsiuos kiekvieną dieną, kad Dievas saugotų jus nuo 
priešo kulkos ir ligos. 

Ir viena, ir kita dažniausiai mums reiškė mirtį. At
gal grįžau be nuotykių, tuo pačiu keliu ir tokiais pat 
vėžlio žingsneliais. Žvalgybos būrio vadas jau buvo 
išsiuntinėjęs savo vyrus į pamiškes. Aš jam detaliai 
papasakojau apie padėtį kaime, žemėlapyje nurodžiau 
rusų kareivių pasalų vietas ir daržines, kuriose jie 
praleidžia dieną. Mėsai malti mašinėlę nunešiau į 
ūkio dalies palapinę ir padėjau tebeknarkiančio Boso 
panosėje. Po to pamiegojau iki vėliavos pakėlimo ce
remonijos. 

Kaip ir reikėjo laukti, po pusryčių mane išsikvietė 
leitenantas Petraitis. Jis nebarė, o tik paprašė parody
ti žemėlapyje visa tai, ką buvau sakęs žvalgybos būrio 
viršininkui. Po to ramiai tarė: 

— Ui vertingas žinias reiškiu padėką. 
Ai buvau jau prasižiojęs sakyti „Tėvynės labui!", 

bet nespėjau. Mane sustabdė tolimesni vado žodžiai: 

— O už apsilankymą kaime, tiksliau už savivališ
kai įvykdytą rizikingą kvailystę, sukėlusią pavojų 
žmonėms, šį kartą skiriu tris paras be eilės tarnybos 
virtuvėje! Kitą kartą už panašius fokusus perduosiu 
karo lauko teismui! Aišku? 

— Aišku, tamsta vade! Trys paros be eilės tarny
bos virtuvėje! 

— Galite eiti! 
Tris paras skutau bulves, nešiojau vandenį, tam

piau iš miško sausuolius, pjausčiau juos skersiniu 
pjūklu, o po to skaldžiau kirviu. Plušau sąžiningai, šir
dies gilumoje nei kiek nesigailėdamas įvykdytos kvai
lystės. Atvirkščiai, ja džiaugiausi. Buvo malonu, kad 
nei vienas rinktinės partizanas mano akivaizdoje ne
užsiminė apie šį įvykį. Visi elgėsi taip. lyg nieko ne
būtų atsitikę, tik nuo tos dienos jie pradėjo žiūrėti į 
mane kitokiomis akimis. Iki tol aš kankinamai jaučiau 
jų geranorišką atlaidumą mano poetiškai prigimčiai, 
dažnai nesiderinančiai su rūsčiu partizano gyvenimu. 
Tokiai vyrų nuostatai pradžią davė a.a. kapitonas 
Radvila, kuris, nesant ypatingo reikalo, vengė siųsti 
mane į labai pavojingas užduotis. Jis mane saugojo 
visų pirma kaip literatą, labai reikalingą mūsų šven
toje kovoje prieš bolševikų melą ir demagogiją, tačiau, 
matyt, ne visi vyrai tai suprato. Kai kurie manė. kad 
kariuomenėje netarnavusiam ir parako mažai uosčiu
siam jaunuoliui dar reikia augti... (Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1998 m. birželio 5 d. 

LIETUVIAI VAŠINGTONO 
„FOLKLIFE" FESTIVALYJE 

Birželio 24-28 ir liepos 
1-5 d. 

Vašingtono garsusis Smith-
sonia institutas, kuris admi
nistruoja visus Vašingtono 
valstybinius muziejus ir meno 
galerijas, kiekvieną vasarą 
Vašingtone rengia didžiulį 
liaudies meno ir buities festi
valį. Į šį festivalį yra 
kviečiamos įvairios tautinės 
grupės bei Amerikos valstijos 
parodyti savo liaudies meną ir 
gyvenimo būdą. Šiemet festi
valyje dalyvauti yra pakviestas 
trys baltiečių tautos, Lietuva. 
Latvija ir Estija. Tai nepa
prasta garbė ir proga bal-
tiečiams pasirodyti Amerikos 
visuomenei. Šiuos festivalius 
aplanko per milijoną žmonių, 
ne tik iš Amerikos, bet ir iš 
viso pasaulio. 

Festivalis vyks birželio 24-
28 ir liepos 1-5 d. Vašingtono 
miesto centre, festivalių 
aikštėje „The National Mali". 
Programos prasidės 11 vai. 
ryte ir tęsis iki 5:30 vak. Kai 
kuriomis dienomis numatytos 
vakarinės programos, kurios 
tęsis iki 9:00 vai. vak. Festiva
lio lankymas nemokamas. Be 
baltiečių. dalyvauja Wisconsin 
valstija. Filipinai ir Rio 
Grande/Bravo gyventojai. 

Lietuvos Kultūros ministeri
ja į šį festivalį atsiunčia 50 
liaudies amatininkų, muzi
kantų, šokėjų ir dainininkų. Iš 
Dzūkijos, Marcinkonių kaimo, 
atvyksta etnografinis ansam
blis. Iš Telšių dalyvaus folklo
ro ansamblis Jnsula", kuris 
atlieka žemaičių dainas, tau
tosaką, muziką ir šokius. Iš 
Vilniaus atvyksta liaudies 
muzikos kapela „Sutaras", su
tartinių 'giedotojų grupė bei 
liaudies dainininkė. Dalyvaus 
liaudies meistrai ir meninin
kai: kalvis, tautinių rūbų 
audėja. medžio meistras, 
kiaušinių margintoja, tvorų 
tvėrėjas, graviruotojas, verbų 
rišėja, šiaudelių vėrėja, „sodų" 
darytoja ir gintaro meistras. 

Festivalio lankytojus links
mins lietuviški liaudies an
sambliai, bus mokomi liaudies 
amatai, bus galima paragauti 
lietuviškų valgių, atsigaivinti 
alumi ir įsigyti liaudies 
meistrų pagamintų ar atvežtų 
jų rankų darbo gaminių. 

Šalia kasdieninės progra
mos yra numatyti šie ypatingi 
renginiai: 

birželio 24 d.. 11 vai. ryte 
festivalio atidarymas; 

birželio 24 d., bus šven
čiamos Joninės. Pavakaryje, 
apie 4:30. bus kuriamas 
.Joninių laužas", programa 
vyks nuo 5:30 iki 10:00 va
kare: 

birželio 27 ir 28 d. festiva
lyje dalyvaus Amerikos lietu

vių JSodauto" liaudies ansam
blis iš Bostono: 

birželio 27 d. šeštadieni. 
7:30 vai. vakare, rengiamas 
„Subatvakaris", kuriame daly
vaus visi, iš Lietuvos atvykę, 
liaudies meistrai, ansambliai 
ir muzikos kapela. Cia galė
sime pabendrauti su liaudies 
menininkais, kartu pašokti, 
padainuoti, apžiūrėti liaudies 
menininkų kūrybą ir gal kai 
ką nusipirkti. Vakaro metu 
veiks bufetas ir baras. 
„Subatvakaris" bus Latvių sa
lėje, 400 Hurley Ave., Rock-
ville. Maryland. 

Liepos 1 d. nuo 5:30 iki 9:00 
vai. vakare, bus bendras bal
tiečių šokių vakaras, kur bus 
mokoma liaudies šokių. Lietu
viai pasirodys nuo 7:30 iki 
9:00 vai. vakare. 

Liepos 5 dieną, nuo 5:30 iki 
9 vai. vak., bus festivalio 
polkų vakaras, kuriame gros 
baltiečių, Wisconsin valstijos 
ir Rio Grande muzikantai. 

Latvių salę pasiekti iš 
Vašingtono reikia važiuoti 1-
270 į šiaurę, išvažiuoti — 
RT28, į vakarus ir prie antro 
šviesoforo pasukti kairėn, į 
Hurley Avenue. Latvių salė ir 
bažnyčia bus pirmi pastatai 
kairėje gatvės pusėje. Ten 
randamos mašinoms pastatyti 
aikštelės. 

Artimiausi viešbučiai nuo 
Latvių salės yra: Doubletree 
Hotel, 1750 Rockville Pike, 
Rockville, Md., tel 301-468-
1100 arba 1-800-222-TREE; 
Ramada Inn, 1775 Rockville 
Pike, Rockville, Md., tel. 301-
881-2300 arba 1-800-255-
1775. Šitie viešbučiai yra arti 
Vašingtono Metro Tvvinbrook 
stotelės, iš kur galima lengvai 
nuvažiuoti į miesto centrą ir 
festivalį. Reikia paimti Red 
Line ir, miesto centre 
persėdus į Orange arba Blue 
Line, važiuoti iki Smithsonian 
stotelės. Baltiečių festivalio 
rajonas yra ten pat. Patartina 
į festivalį važiuoti Metro trau
kinėliais. 

Jei į Vašingtoną atvykstat 
autobusais su didesne grupe ir 
žadat dalyvauti subatvakary-
je, praneškit Vašingtono komi
tetui, kad būtų galima žinoti 
dalyvių skaičių ir geriau su
planuoti subatvakarį. Dėl 
smulkesnės informacijos arba 
pranešti apie dalyvavimą su-
batvakaryje, skambinkit Dalei 
Lokienie: (301)983-0763, e-
mail: lukasinc@aol.com 

Liaudies menininkų kelionę 
į Ameriką finansuoja Lietuvos 
Respublikos Kultūros ministe
rija. Smithsonian institutui 
organizaciniais reikalais talki
ninkauja Lietuve ambasada 
ir JAV Lietuvių Bendruo
menės Vašingtone paskirtas 
komitetas, kuriam pirminin
kauja Dalė Lukienė. 

CLASSIFIED GUIDE 

Marijos Nekalto Prasidėjimo šventovėje, Vašingtone, š.m. gegužės 13 d. John Paul II institute vyko užbaigimo 
apeigos, kuriose kun. Andriui Narbekovui buvo suteiktas teologijos daktaro laipsnis. Kun. Narbekovas, Salia 
studijų, trejus metus atliko pastoracijos pareigas Vašingtono lietuvių misijoje, Baltimorės lietuvių parapijoje bei 
St. Catherine of Sienna, VA, parapijoje. Nuotraukoje — kun. A. Narbekovas Vašingtono ir Baltimorės lietuvių 
tarpe. Jo kairėje — sūnų pasveikinti iš Lietuvos atvykusi mamytė, dešinėje — Vašingtono akivyskupas kardino
las James Hickey. Nuotr. Audronė* Pakštienės 

ką į sceną, ir viso ansamblio 
vardu jam padėkojo, įteikė do
vanas — austą rankšluostį ir 
lietuviško šampano. Tuo an
samblis ir užbaigė pirmąją 
dalį koncerto. 

ALYTAUS ANSAMBLIS 
„DAINAVA" WASHINGTONE 

miesto įdomy-

A.L. 

Trečiadienį, gegužės 20 die
ną, 8 vai. vakare, Rockville, 
Maryland, Latvių salėje vyko 
liaudies dainų ir šokių ansam
blio „Dainava" koncertas. Bal
timorės ir Vv'ashingtono lietu
viai, ir jų svečiai amerikiečiai, 
pripildė erdvią Latvių salę, 
nors koncertas vyko paprastą 
savaites dieną. Svečių tarpe 
buvo ir LR ambasadorius Sta
sys Sakalauskas su žmona Jū
rate. Šį reto grožio koncertą 
suruošė buvęs LB Washing-
tone skyriaus pirmininkas Al
gis Lukas ir visuomenininkas 
Antanas Dundzila. Jiems tal
kon atėjo skautės Židinietės, 
paruošusios vaišes ansamblio 
dalyviams, ir kiti pagalbinin
kai. 

Šis ansamblis ..Dainava" įsi
kūręs Alytuje prieš 20 metų, 
sėkmingai koncertavo ne tik 
Lietuvoje, bet ir įvairiose ša
lyse. Pirmą sykį šis ansamblis 
buvo atvykęs į Ameriką prieš 
10 metų, kai buvo pakviestas 
dalyvauti North Carolina In
ternational Folk Festival — 
Folkmoot, USA. Užsimezgė 
draugystės, net vienas versli
ninkas, Charles W. VVolfe iš 
North Caroline. 1990 metais 
nuvyko į Alytų ir pravedė ten 
basebolo JLittle Leag .e" pa
vyzdinę stovyklą, atgabenęs ir 
tam sportui reikalingus įran
kius. O šį pavasarį „Dainava" 
vėl buvo pakviesta į Murfress-
boro, TN, ir VVaynesville, NC, 
folkloro festivalius. Į Wa-
shingtoną juos atvežė mini au
tobusiukais keletas amerikie
čių draugų, prisidėjusių prie 
festivalio organizavimo ir 
„Dainavos" ansamblio iškvieti
mo į šiuos festivalius, tai, 
Folkmoot. USA. board of di-
rectors — Teddy Greene, Lee 
Starnes. Kathy Hoyle, Charles 
W. Wolfe ir keletas jaunų pa
dėjėjų. Prieš šio vakaro kon
certą „Dainavos" ansamblis 
dar turėjo progos (Su Antano 
Dundzilos palyda) pamatyti ir 

Vv'ashingtono 
bes. 

Uyt IUS .Dainavos" ansamblio koncerto rengėjai — vašingtonieciai Algio Lukas ir Antanas Dundzila su 
..Dainavos" marškinėliais pasipuošusiu Charles W. Wolfe iš NC, daug prisidėjusiu prie ansamblio pakvietimo 
į JAV. Koncertas š.m. gegužes 20 d. vyko Rockville, MD. Nuotr. E lvy ros Vodopa l i enės 

Prieš šio vakaro programą, 
Algis Lukas pasveikino visus 
susirinkusius, trumpai supa
žindindamas koncertan atvy
kusius su „Dainavos" an
sambliu, ir ansamblio pavadi
nimu. Paminėjo, kad lietuvių 
tauta myli dainą, tuo primin
damas, kad lietuviai ir Balti
jos kraštai išsivaduodami iš 
Sovietų Sąjungos buvo minimi 
pasaulyje kaip „dainuojanti 
revoliucija". Po trumpos Algio 
Luko įžangos „Dainavos" an
samblio pirmininkas Romual
das Ambrozevičius tarė keletą 
žodžių, pasidžiaugdamas, kad 
ansamblis turi progą ir Wa-
shingtone pasirodyti. Jis pak
vietė ansamblietę Ireną Kup
činskienę, kuri angliškai su
pažindino svečius su ansamb
lio istorija ir jo veikla, pami
nėjo, kad ansamblio vadovė 
Danutė Plytnikienė negalėjo 
atvykti, tačiau ansamblis at
liks programą, lyg ji pati čia 
būtų. Po sveikinimų muzikos 
garsai pripildė salę ir užbūrė 
žiūrovus, įtraukdami juos gė
rėtis ansamblio atliekama pro
grama iki pat koncerto pabai
gos. 

Koncertas prasidėjo dviem 
grakščioms jaunoms šokėjoms 
„Kepurinės" šokio žingsniais 
įeinančiomis į sceną. Scenos 
gale jau buvo susirinkęs an
samblio orkestras-kapela, ku
riai vadovavo Arvydas Mika
lauskas. Orkestras per visą 
koncertą lydėjo ansamblio dai
nas ir šokius. Sceną puošė, 
scenos gale apšviestas didžiu
lis „Dainavos" ansamblio 
ženklas. Prie šių dviejų šokėjų 
greit prisijungė ir daugiau 
mergaičių, kurios savo leng
vais judesiais lyg sveikino su
sirinkusius ir kartu sukvietė 
visus kitus ansamblio narius 
dainai „Tu, Lietuva". Po dai
nos ansamblio šokėjai vėl py
nė pasiutpolkės šokio greitus 
entuziastingus žingsnius. Kad 
šokėjai kiek atsigautų po šio 
šokio, orkestro dalyviai sku
dučiais pagrojo „Kiškelis". 
Jiems baigiant, vėl įdomia 
choreografija įvedamas humo
ristinis šokis „Rugeliai". Šia
me šokyje pasirodo ir ansamb
lio „stambiausias" šokėjas, 
anglų kalboje vadinamas „Big 
Man", kuris publikoje tikrai 
sukėlė daug juoko, savo puikia 
vaidyba — tai juokdarys Ro
mas Maksimavičius, priklau
sąs dar ir Alytaus rajoninių 
namų humoro „Spriktukas" 
grupei. Po to — „Klumpako
jis", žaismingai atliktas jaunų 
šokėjų, palydint visam chorui. 
„Oi berneli, negerai, nege
rai..." Toliau — daina „Va
gelę ariau", po kurios į sceną 
baleto judesiais mergaitės šo
kėjos atliko šokį „Abrūsėlis". 
Po Šio šokio Romualdas Am
brozevičius pakvietė Algį Lu-

Programa be pertraukos bu
vo tęsiama toliau su choro at
liekama sentimentalia daina 
„Balnokit, broliai žirgus". Šios 
dainos žodžiai „...o toj mažoj 
širdelėj visa Lietuva..." sujau
dino ne vieną žiūrovą. Po to 
pilnu tempu, su įdomia chore
ografija, pereitą į „Jonpolkio" 
šokį. Po šio šokio, klausytojus 
nustebino į sceną Romualdo 
Ambrazevičiaus atlydėta ame
rikietė Katie Hoyle. Sužinojo
me, kad ši jauna moteris pri
sidėjo prie „Dainavos" ansam
blio iškvietimo į Ameriką ir 
kad ji dirba su Lietuvos moky
tojais per APPLE organiza
ciją. Šalia to, Katie šį vakarą, 
pritariant kanklių muzikai, 
subtiliai ir jausmingai sopra
no balsu atliko „Užaugino ma
ne motinėlė" dainą. Kanklė
mis kankliavo ansamblio 
kanklių vadovė Violeta Praka-
pavičienė. Žiūrovai entuzias
tingai joms plojo. 

Dainininkei nuėjus nuo sce
nos, „Dainavos" muzikantai 
toliau tęsė programą, įtrauk
dami mergaites šokėjas į 
„Agotėlės" šokį. choristams 
daina palydint. Įdomu buvo iš
girsti ir Artūrą Šležą puikiai 
atliekant „Polką pašokėt" ant 
liaudies instrumento skraba-
lai. Šį veikalą turėjo jis net pa
kartoti, nes publikai taip pati
ko jo meistriškas skambini
mas. Daug plojimų susilaukė 
jauni berniukai, šokėjai su 
klumpėmis, lengvai ir mikliai 
atlikę šokį „Pašokėt". O spal
vingas šokis „Kalatinis", atlik
tas ne tik jaunų šokėjų, bet 
viso ansamblio, pripildžiusio 
sceną ir išryškinusio viso an
samblio darnų susišokimą, 
dainavimą ir muziką. Paskui 
Nijolė Jačiunskienė keliais sa
vo kūrybos žodžiais įvedė cho
ristus į „Vaisių dainą". Kon
certas buvo baigtas ^Jurginių 
valsu" su vėl įdomia choreo
grafija, humoru ir „pravady-
riaus" raginimu: „vis greičiau, 
mikliau". Tuo sukėlė žiūro
vams smagią nuotaiką, net ir 
norą ka^tu šokti. Šokėjus pro
fesionaliai paruošė šokėjų va
dovė Loreta Zabalųjeva. 

Po koncerto Algis Lukas pa
kvietė šio vakaro garbes sve
čią LR ambasadorių Stasį Sa
kalauską tarti žodį. Ambasa
dorius padėkojo Algiui Lukui 
ir Antanui Dundzilai už su
rengimą šio puikaus koncerto, 
ir taip pat „Dainavos" ansam
bliui, kad suteikė progą pasi
grožėti lietuvių liaudies inst
rumentų muzika, lietuvių dai
nomis ir šokiais. Tos progos 
prisiminimui ambasadorius 
Sakalauskas įteikė ansamblio 
„Dainos" pirmininkui Romual
dui Ambrazevičiui knygą apie 
ambasadas Washingtone, kur 
yra aprašymas ir apie Lietu
vos ambasadą Washingtone. 

IVAIR0S NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (Įandscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
VVasrington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 
AJTOMOeiJ&NAliAJ.SVBKATaš; 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frw* Zapois ir Ott. Mgr. Aukso 

S. Karto Kalba lietuviškai. 
FRANKZAPOUS 

32061/2 WMt 95(h Street 
TeL (708) 424-8654 

(773)581-8654 
European restaurant in 

Lemom, IL, nceds a waiter/ 
waitress full or part time. 

Call 630-257-7570. 

Parduodami 3 puikūs „condo". 
Visi antrame aukšte: 2 - Oak Lawn, 
IL; 1 - Chicago Ridge. IL. 
Skambinkite Astai i namus, tel. 708-
423-0443 ir palikite savo pavardę 
bei telefono numeri. 

GREIT PARDUODA 

^ĮJį RfMAX 
^ R E A L T O R S 

(773)586 5959 
(708)425-7160 

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

OntuiK. KMIECIK REALTORS 
'*y* 7922 S.Puiaski Rd. 
ti\. <*365 S.Afcher Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

JUST1CE, IL 
6 KLAT FOR SALE 

Maintenance fre-e. Updated, clean, 
original owners. Serious Buyers only. 

Tel. 708-857-7598. 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 
Pradžiai $7 į vai 

Pageidautina turėti savo 
transportą. 

Tel. 708-423-9162. 

Išnuomojamas naujai 
įrengtas butelis rūsyje. Už 
viską (dujas ir elektrą) $350. 

TeL 773-776-3538. 

Old Town Res tauran t 
needs kitehen help 

in Lement, IL 
and also in Coiorado. 
Call 650-257-7570. 

i m u daiktu išpardavimas! Drabužiai 
(suaugusiems, vaikjim .̂ kiklikam.*), narv 
apytokos reikmenvs. batai (nauji ir neSioo). 
Visi daiktai 25 c-S'l.OO Penktd^ birželio 5 
d. 9 v.r. - 6 v.p.p. Sejtd., birželio 6 d. 9 v j . 
-4v.p.p.ESCCA. 1321 Asbury. Kvanston. 
IL (autobusas stoja: Kidge ir Dempster 
kampet 

STONEHENGE OF LEMONT 
LUXURY CONDOMINILMS 

Within walkjng distance of the 
Lithuanian Centre, Wa!green, 

Jewell and shoping. 

BEAT THE PRICE 
INCREASE!!! 

2 bedroom 2 bath umts starting from S122,900 
Model hrs. - Sun. 12-5 p.m. or vveekdays caJ! for appt 

Directions: 1 block East of State Street on 127 St. 
E.T. MANSELL-CONSTRUCTION CO., INC. Tel. 630-257-3305. 

Atsidėkodami ansambliečiai, 
ypač už jų gerą priežiūrą ir 
pavalgydinimą, apdovanojo 
skautes židinietės „Dainavos" 
ansamblio žymeniu, o Algis 
Lukas židinietėms perdavė 
jam dovanotą austą rankš
luostį. Viso ansamblio na
riams buvo įteiktos gėlių 
puokštelės. O publika, atsi
dėkodama dar ilgai jiems plo
jo. 

JDainavos" ansamblis, tai ne 
profesionalų vienetas. Jį suda
ro įvairaus amžiaus nariai 
(jauniausias šokėjas 14 metų). 
Jie visi turi savo nuolatinius 
darbus, dar mokosi; tačiau, 
pamilę liaudies meną, laisva
laikius aukoja tobulindamiesi 
šokyje, muzikoje ir dainoje. Jų 
paruošta programa buvo pui

kiai atlikta ir verta dėmesio. 
„Tokių ansamblių Lietuvoje 
beliko gal tik penki" — teigė 
kanklių grupės vadovė Violeta 
Prakapaviėiene. Šie ansamb
liai turi liaudies instrumentų 
orkestrus, kiti dar ir kapelą, 
chorus ir tautinių šokių gru
pes. Alytuje dar yra ir „Varsa" 
ansamblis. 

Dar ilgai svečiai nesiskirstė, 
bendravo ne tik su ansamb
liečiais, bet ir amerikiečiais, 
kurie atvežė šį ansamblį ir ku
rie vis kartojo: „Kokie gražūs 
ir mieli yra lietuviai". Padėka 
jiems ir Alytaus „Dainavos" 
ansambliui už profesionaliai 
atliktą programą; vilties ir pa
sisekimo, kad ir kitos lietuvių 
kolonijos galėtų juos pamatyti. 

Elvyra Vodopalienė 

Tai ne Kalėdų senelis ir Velykų močiutė, o graviruotojas Stasys Mickus ir 
margučių margintoja Ada Mickuvienė, pasiruošė dalyvauti Smithsonian 
Folklife festivalyje Vašingtone. 

mailto:lukasinc@aol.com


Alytaus „Dainavos" ansamblio dalis narių, š.m. gegužės 20 d. koncertavusių Rockville, MD. II eil. viduryje 
vašingtonieciai Dalia ir Algis Lukai, Jūratė Sakalauskienė ir Lietuvos ambasadorius Stasys Sakalauskas. 
Dešinėje klūpo ansamblio pirmininkas Romualdas Ambrazevičius. 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
NEPATEISINAMAS JAV KONSULĖS 

LIETUVOJE ELGESYS 
Ne kartą teko nugirsti, kaip 

paskutiniuoju metu Lietuvos 
piliečiams sunku gauti turisto 
vizą į JAV. Savaime supranta
ma, kad visur ir visada yra 
skundų, tačiau paskutiniuoju 
metu, sekant Lietuvos spau
dą, tenka susirūpinti dabar
tinės JAV konsulės Debros 
Heien Vilniuje sauvaliavimu, 
neoriu elgesiu ir pinigų plė
šimu. Štai vienoje balandžio 
mėnesio „Lietuvos Ryto" lai
doje skaitau vizos prašiusių ir 
jos negavusių laiškus. Ne vien 
tai, kad vizos neišduodamos, 
nežiūrint to, kad prašytojai 
Lietuvoje, kaip užstatą, palie
ka žmoną, vaikus, geras tar
nybas, bet už dviejų ar trijų 
minučių nemalonaus pokalbio 
išreikalaujama po 180 litų iš 
kiekvieno asmens. Net ir vieos 
negavus, tie pinigai negrą
žinami. Taip pat reikalaujama 
įteikti daugybe popierių, nuo 
banko sąskaitų iki kitų as
mens dokumentų. Viena Šiau
liuose gyvenanti motina, ku
rios dukra yra ištekėjusi už 
Amerikos piliečio ir joje gyve
na jau dešimtį metų, skun
džiasi, kad jos sūnus, savo se
sutės nematęs per dešimt 
metų, negali jos aplankyti. Su
sidaro įspūdis, kad vizas 
išduoda tik gerokai pagyvenu
siems asmenims. Konsule tvir
tina, kad visi vizų prašytojai 
ketina likti Amerikoje ir tapti 
nelegaliais darbininkais, ta
čiau, po trumpo ir neigiamo 
atsakymo ima iš jų sunkiai 
uždirbtus pinigus. {domu 
pabrėžti dar vieną faktą, kad 
vienas laiško rašytojas, 1995-
1996 metų „žalios kortelės" lo
terijoje du kartu tapo lai
mėtoju, tačiau nenorėjo gyven
ti Amerikoje, bet vizos aplan
kyti savo tetą negavo. 

Vienas Amerikos lietuvis, 
nuvykęs į Vilnių dalyvauti 
prezidento inauguracijos iš
kilmėse, nutarė savo pagyve
nusius giminaičius pakviesti 
paviešėti pas jį Amerikoje. As
meniškai tuo reikalu nuvykęs 
į konsulatą, jis buvo maloniai 
konsulės priimtas. Ji jo iš
klausė, liepė užpildyti klau
simų lapus ir pasakė, kad gi
minaičiai atvyktų į konsulatą 
už poros dienų. Deja, kai jie 
atvyko, jie buvo išjuokti ir 
išvaryti... Bet ir iš jų buvo 
paimta 360 litų, kas yra vizos 
prašiusios moters vieno mė
nesio pajamos. Viena vizų 
prašytojų laukianti grupė 
buvo sukrėsta, kai viena mote
ris, atsiklaupusi ir ištiesusi 
rankas, maldavo vizos, kad 
galėtų aplankyti savo sene
lius. Taip pat pabrėžiama, kad 
mandagiai elgiamasi tik su 
Amerikos piliečiais, o lietu
viai, anot vieno laiško auto
riaus, jaučiasi „kaip iš veršių 
tautos". 

Konsule Heien spaudai pa
reiškė, kad vizos išduodamos 
70 procentų jų prašantiems 
bet vienas laiško rašytojas 
tvirtina, kad vizas gauna tik 
apie 10 procentų prašančiųjų. 
Tai kokiu būdu jas gauna kita 
60 procentų? — klausia jis. 

Kitas asmuo rašo, kad kai 
konsulu buvo Mr. Smith, 
tokių problemų nebuvo. 

Kai kurie laiškai baigiami 
klausimais: kam reikalinga 
toji demagogija, reikalaujant 
socialinių ryšių ir finansinių 
įsipareigojimų įrodymų, jei iš 
anksto yra numatyta neiš
duoti vizos? Taip pat tvirtina
ma, kad ir atmetus vizai gauti 
prašymą, visa tai galima pa
daryti mandagiai, humaniškai 
ir teisingai. Logiška išvada 
yra ta, kad vizų prašytojai 
praturtina konsulato ar net 
Amerikos iždą, nes apskai
čiuojama, kad per vieną savai
tę konsulatas iš lietuvių pa
ima net 43 tūkstančių litų. 
Išvada aiški — Debra Heien 
privalo būti atleista iš pa
reigų. 

Reikia, kad Amerikos Lietu
vių Bendruomenė, ALTAs ir 
kitos organizacijos bei pavie
niai asmenys, kaip pilnateisiai 
Amerikos piliečiai, protesto 
laiškais užpiltų Valstybės de
partamentą, prezidentą, Kon
greso atstovus ir senatorius. 
Toks konsulės sauvaliavimas 
ir neorus elgesys žemina ir 
Amerikos vardą, o nuo to nu
kenčia lietuviai, kurie trokšta 
pasimatyti su savo giminai
čiais. 

Aurelija M. Balašait ienė 

PLB VALDYBOS NARĖ 
„UŽMIRŠO" UKRAINOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJAS 

1998 m. balandžio 17-23 d. 
savaitraštyje „Apžvalga" iš
spausdintas buvusio Regioni
nių problemų ir tautinių ma
žumų departamento ryšių su 
užsienio lietuviais viršininko 
Audrio Antanaičio pokalbis su 
PLB valdybos nare Danute 
Čiornyj. Kilo abejonių dėl 
abiejų pokalbio dalyvių ban
dymų įtikinti Apžvalgos" 
skaitytojus geranoriškais ke
tinimais talkinti Rytų kraštų 
lietuviams. 

Audrys Antanaitis pasižy
mėjo tuo, kad dirbdamas ryšių 
su užsienio lietuviais sky
riaus viršininku, tuo pat metu 
vadovavo ir bendrijai „Litua-
nica". Valstybės lėšos, skirtos 
Rytų kraštų lietuvių organiza
cijų veiklai remti patekdavo į 
bendrijos „Lituanica" sąskaitą 
(1996 m. birželio 25 d. „Drau
gas" spausdino straipsnį „Dė
mesio verta informacija" apie 
Audrio Antanaičio įtartiną 
veiklą). Šiuo metu Valstybės 

Čiornyj taip pat ketina skirti 
Latvijos lietuvių bendruome
nei ypatingą dėmesį. J i ketina 
vykti į Latviją ir sieks „su
rasti neutralų žmogų (nesie
kiantį kelti klausimo dėl Lat
vijos lietuvių bendruomenei 
skirtų lėšų švaistymo Audrio 
Antanaičio vadovaujamoje 
bendrijoje „Lituanica", — A.Z. 
ir P.G.), kuris ir PLB Lietu
voje galėtų reprezentuoti Lat
vijos lietuvius, teikti Latvijos 
lietuviams informaciją, neat
sižvelgdamas, kuriai organi
zacijai priklauso. 

Audrys Antanaitis šį Da
nutės Čiornyj požiūrį pateikia 
kaip oficialią Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pirminin
ko Vytauto Kamanto ir PLB 
valdybos atstovo Lietuvoje Ga
brieliaus Žemkalnio poziciją 
Latvijos lietuvių bendruome
nės atžvilgiu. Keista, keičiasi 
PLB vadovai, tačiau nesi
keičia bandymai keisti neįtin
kančią Latvijos Lietuvių ben-

kontrolės medžiagos pagrindu d r u o m e n ė s vadovybę. Nejaugi 
Vilniaus miesto apylinkės t o k i o s j ^ A u d r i o ^ ^ 
prokuratūroje iškelta bau- naičio rankos? 
džiamoji byla dėl piniginių 
lėšų švaistymo bendrijoje „Li- Audrys Antanaitis straips-
tuanica". nio pradžioje minėtame pokal-

Turint omenyje jau egzis- byje Danutę Čiornyj pristato 
tuojančią praktiką, kai Lietu- kaip Rytų kraštų atstovę ir 
voje susikompromitavę valdi- ekspertę PLB valdyboje. Ten-
ninkai skiriami į diplomą- ka pastebėti, kad PLB Seimo 
tinęs tarnybas užsienyje, ten- metu Danutės Čiornyj kandi -
ka laukti Audrio Antanaičio datūros su Ukrainos lietuvių 
veiklos „įvertinimo". Manyti- draugijų vadovais nieks neši
na, kad dėl lėšų švaistymo teikė derinti. Tenka klausti, 
iškelta baudžiamoji byla yra kodėl į PLB seimą nebuvo 
puikiausia rekomendacija Lie- kviečiami Zaporožės ir Bielaja 
tuvos Respublikos Užsienio Cerkov lietuvių draugijų at-
reikalų ministerijai — bendri- stovai, galėję išsakyti savo 
jos „Lituanica" vadovo Audrio nuomonę dėl Danutės Čiornyj 
Antanaičio laukia šilta vietelė kandidatūros. Kodėl nebuvo 
Lietuvos ambasadoje Latvi
joje. Suprantamas Audrio An
tanaičio dėmesys Latvijos lie
tuvių bendruomenei — kaip 
tik dėl Latvijos lietuviams 

įsiklausyta į Ukrainos lietu
vių draugijų koordinacinės ta
rybos pirmininko Alfonso Pet
rausko protestą? 

Tenka klausti PLB valdybos 
skirtų lėšų iškelta baudžia- narės Danutės Čiornyj, kodėl 
moji byla. Nesuprantama, ko- ji siekia, kad VI Pasaulio lie-
dėl URM skiria susikompro- tuvių sporto žaidynėse neda-
mitavusį pareigūną į atsakin- lyvautų Zaporožės, Bielaja 
gas pareigas Latvijoje. Nesi- Cerkov ir Kijevo lietuvių 
norėtų įtarti, kad URM yra draugijos? VI PLSŽ organiza-
darbuotojų, suinteresuotų ciniam komitetui Danutė 
baudžiamosios bylos iškeltos Čiorny pateikė tik Lvovo lie-
bendrijai „Lituanica" nutrau- tuvių draugijos paraišką, „už-
kimu. Nors iš kitų Rytų kraš- miršusi" kitas Ukrainos lietu-
tų lietuvių bendruomenių jau vių draugijas. Siekiama, kad į 
pasiekė žinios apie buvusio VI PLSŽ neatvyktų Ukrainos 
ryšių su užsienio lietuviais lietuvių draugijų koordina-
skyriaus viršininko ir kai ku- cinės tarybos pirmininkas Ai
rių Lietuvos URM konsulinio fonsas Petrauskas, 
departamento darbuotojų Danutė Čiornyj „Apžvalgoje" 
„glaudų bendradarbiavimą", teigia: „tenka kuruoti visas 
siekiant pakeisti neįtinkan- pokomunistinių šalių — buvu-
čius lietuvių draugijų vado- šios Sovietų Sąjungos lietuvių 
vus. bendruomenes. Stengiuosi, 

PLB valdybos narė Danutė kad PLB valdyba gautų kuo 

daugiau informacijos''. Tes
prendžia skaitytojai iš Ukrai
nos lietuvių patirties, kokios 
„informacijos" gali tikėtis PLB 
valdyba. 

Tenka pastebėti, kad Da
nutė Čiornyj siekia „kuruoti" 
tas Rytų kraštų lietuvių ben
druomenes, kurios iškėlė fi
nansinių piktnaudžiavimų 
faktus Audrio Antanaičio va
dovaujamoje bendrijoje „Li
tuanica" — visų pirma, Latvi
joje, Moldovoje, Rusijoje Ji 
kur tik reikės" (kur bus iškelti 
Audrio Antanaičio abejotinos 
veiklos faktai, — A.Ž. ir P.G.). 

Tikimės, JAV Lietuvių Ben
druomenės paramos ir palai
kymo. Prieš koordinuotą spau
dimą vienoms Rytų kraštų lie
tuvių bendruomenėms sunku 
atsilaikyti. 

Aleksandra* Žukaitis 
Zaporožės srities lietuvių 

draugijos pirmininkas 
Pe t r a s Grinis, 

Bielaja Cerkov miesto 
lietuvių drauguos 

pirmininkas 
P.S.: papildomą informaciją 

suteikti ir ryšius palaikyti ga
lima per Gintautą Bukauską 
Kaune: tel. +370 7 795581, 
faks.: +370 7 731865. 

ATVERKIME 
LIETUVIŠKAS DURIS 

VISIEMS 

Vienas svarbiausių ordinų, 
medalių ir kitų pasižymėjimo 
ženklų yra Lietuvos kariuo
menės kūrėjų savanorių me
dalis. Savanoriškumas yra 
geravališkumas. Kūrėjai sa
vanoriai apgynė Lietuvos jau
ną valstybę nuo priešų. O 
Amerikoje lietuviai sukūrė sa
vanoriškas institucijas ir orga
nizacijas, kurios praeito šimt
mečio gale ir per visą šį 
šimtmetį išlaikė lietuviškumą. 
Galima net sakyti, jog savano
riškumas yra vienintelis tik
ras moralumas. 

Lietuviška savanoriška veik
la suklestėjo Amerikoje po An
tro pasaulinio karo, kai čia 
imigravo lietuviai pabėgėliai. 
Kadangi Amerikoje nutautė
jimas yra didelis dėl anglų 
kalbos įtakos visose srityse, 
todėl po 50 metų pabėgėlių 
imigracijos šiandien lietuviš
kumas nyksta. 

Kai anksčiau lietuviška vei
kla vyko tik savo tarpe, tai 
šiandien yra būtina atverti lie
tuviškų institucijų duris vi
siems besidomintiems. Lietu
vių salės ir šventovės turi 
skelbti savo įvykius per 
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Vilniuje, Žemutinės pilies menėje birželio 1 d.. Tartautine vaikų gynimo 
pasaulio pasakos scenoje' 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 

£ZLJ Mutual Federal Savings and Loan 
Associatlon of Chlcago 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Caaimir G. Oksas, Prerident 
Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių lietuviams Daugiau Kaip 91 Metus. 

bendrą žiniasklaidą. Įvykių ly
gis pradės kilti ir atsiras di
desnė finansinė parama. Gal
būt sugrįš namo ir nu
tautėjusios lietuviškos kartos. 
Mums yra būtina laimėti jų 
savanoriškumą lietuviškai 
veiklai. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

LIETUVIŠKA 
KULTŪRA? 

Birželio 1 dieną, ELTA 
praneša, kad „Ministrų kabi
neto nutarimu, sudaryta val
stybinė žymaus rusų poeto 
Aleksandro Puškino gimimo 
metinių 200 -ųjų komisija. Jos 
vadovu paskirtas Lietuvos 
Kultūros ministras Saulius 
Šaltenis." 

Ar negana, kad pristeigę 
„Stepančikovo dvarų", apsodi
nę juos „Vyšnių sodais", „Dė
dės Vanios" vadovaujami, ve
žame tuos rusiškus spektak
lius į užsienį? Atseit, demon
struojame lietuvišką teatro 
kultūrą... Niekas negali pasa
kyti, jog „kultūra" Lietuvoje 
skursta, neseniai kažkokiai 
„roc and roll" grupei Kultūros 
ministerija paskyrė 50,000 
litų...Šiaip tai skundžiamasi, 
kad trūksta lėšų... 

O vasario 16 -tos ar Kovo 11 
-tos minėjimams, kurie, jei ir 
vyksta, tai vangūs, valstybinių 
komisijų nesteigiame. Bet ne
nusiminkime, greit turbūt 
įsteigsime didžiojo tautų tėvo, 
Lietuvą 50 metų į šviesią atei
tį vedusio, Josifo Visariano-
viciaus Stalino muziejų. O jei 
jau ne muziejų, tai gal bent 
memorialinę lentą prie Vil
niaus katedros... 

P . Algis Raulinaitis 
Burbank, CA 

VILNIUJE 
„MEDŽIOJAMI" 

NUMIRĖLIAI 

Vilniuje laidojimo paslaugų 
rinką yra pasidalijusios 5 fir
mos. Viena jų — valstybiniai 
laidojimo rūmai. Sostinėje kas
dien miršta apie 10 žmonių. 
Daugiau nei pusė velionių ar
timųjų kreipiasi į laidojimo 
paslaugas teikiančias firmas, 
— rašo „Aikštė". 

Neseniai į laidojimo pas
laugų verslą įsijungė bendrovė 
„Amžinasis poilsis", siūlanti 
tarpininkavimo paslaugas. Ši 
bendrovė išsinuomojo greito
sios pagalbos automobilį, pa
samdė sanitarų brigadą. Į na
mus atvykęs ir mirtį kon

statavęs, gydytojas artimie
siems pasiūlo kreiptis į tas lai
dojimo paslaugų firmas, ku
rios su „Amžinuoju poilsiu" 
yra pasirašiusios bendradar
biavimo sutartį. 

„Aikštė" aprašo atvejį, kai 
po vyro mirties praėjus 20 
minučių, į nelaimės ištiktus 
namus prisistatė vyrai ir iš
vežė velionį \ lavoninę, paėmę 
visus dokumentus bei liepė 
našlei vykti į laidotuvių na
mus „Aterna". Tačiau mirusio
jo artimieji velionį norėjo šar
voti kituose laidojimo na
muose, del ko patyrė rūpesčių, 
kol atgavo palaikus ir buvo 
priversti sumokėti už nepra
šytas paslaugas. 

Tarpininkavimą siūlančios 
bendrovės kol kas Vilniuje ne
pripažįsta dveji privatūs laido
jimo namai — „Lakrema" ir 
„Nutrūkusi styga". Pastarųjų 
savininkė Gražina Tumosienė 
sako nesuprantanti, kas vyk
sta, nes jiems paprasčiausiai 
siūloma pirkti palaikus. Ta
čiau, matyt, ir šie laidojimo 
namai bus priversti pasiduoti, 
nes su tarpininkavimo firma 
pasirašiusios sutartį ben
drovės gali gauti daugiau pel
no. Jeigu firma nepasirašys 
sutarties su „Amžinuoju poil
siu", mirusiojo artimiesiems 
gydytojai nerekomenduos nau
dotis jų paslaugomis. 

„Amžinojo poilsio" siūlomo
mis paslaugomis piktinasi ir 
teisės medicinos tarnybos Vil
niaus lavoninės vedėjas Alvy
das Benošius. Jis tokį bendra
darbiavimą vertina kaip sa
votišką išnaudojimo formą, 
būdą reguliuoti laidojimo pa
slaugų verslo sritį. Šiuo metu 
tyrimą atlieka Valstybinė kon
kurencijos ir vartotojų teisių 
gynimo tarnyba. 

Rima Jakutytė 
* Lietuvos vyriausybė 

ėmėsi įgyvendinti Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos nutar 
rimą, kuriuo įvestas bet kokių 
prekių ar vertybių draudimas 
Jugoslavijai. Dokumento nu
tarimai taikomi ir neramumų 
draskomai Kosovo provincijai, 
kur vietos albanai reikalauja 
didesnės autonomijos ar ne
priklausomybės. Vyriausybė 
nutarė uždrausti asmenims 
parduoti ar tiekti į Jugoslaviją 
ginklus, amuniciją, karines 
transporto priemones, įrangą 
ir jų atsargines dalis, už
drausta naudoti šiam tikslui 
Lietuvoje registruotus orlai
vius bei laivus, plaukiojančius 
su Lietuvos vėliava arba plau
kiančius iš Lietuvos teritori
jos. 

Mielam kolegai 

A.tA. 
Dr. ALEKSUI ZOTOVUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ROMAI, 
dukroms IRENAI ir dr. ANDREJAI, visiems giminėms bei 
artimiesiems. 

Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 

diena, taigesi festivalis „Gražiausios 
Nuotr. Eltos 

LB Kultūros tarybos narei, muzikologei LORETAI 
VENSLAUSKIENEI jos 

TĖVELIUI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia 

JAV LB Kultūros taryba 

Mylimai Mamai 

ALEKSANDRAI ŠLENIENEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui LIUDUI KĘSTUČIUI 
SLĖNIUI, ilgamečiui Lemonto LB valdybos nariui, ir jo 
žmonai DALIAI. Kartu užjaučiame jų šeimos narius bei visus 
artimuosius. 

JAV LB Lemonto valdyba 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSEi 
LIETUVIŲ FONDO NARIŲ 

SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI 

Mana Tharp, iš Maironio lit mokykloje. Lemonte. besimokančių lietu
viškai klases su savo pastatytu Trakų pilies modeliu. 

Muzikas Arvydas ir dai
nininkė Nelė Palt inai , kurie 
dabar gyvena Vokietijoje, šią 
vasarą koncertuos Lietuvoje, o 
ateinantį rudenį, spalio 18 d., 
atliks estradinių dainų kon
certą Jaunimo centre, Čika
goje. Koncertą rengia Anatoli
jaus Siuto vadovaujamas 
Amerikos lietuvių radijas. Dėl 
platesnių informacijų, įskai
tant Paltinų koncertų rengimą 
kituose lietuvių telkiniuose, 
prašoma kreiptis į A. Siutą, 
4459 S. Francisco, Chicago, IL 
60632, tel. 773-847-4903. 

Amerikos Lietuvių pensi
ninkų sąjunga Čikagoje ruo
šia 25 metų veiklai paminėti 
gegužinę rugpjūčio 16 d. Vy
tauto Didžiojo šaulių namuo
se, Čikagoje. 

Neužmirškime Tragiš
kojo birželio aukų — savo 
tautos genocido! Tą dieną, 
birželio 14, sekmadienį, Čika
goje minėjimą ruošią ALTo 
Čikagos skyrius, o Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte — 
vietinės LB apylinkės valdyba. 
Jeigu kam yra kitų, nea
tidėliotinų įsipareigojimų bir
želio 14 d., galime dalyvauti 
Trėmimų paminėjime jau šį 
sekmadienį, birželio 7 d., Ci
cere, Šv. Antano parapijoje 
(Mišios 11 vai. r., o po to aka
deminė dalis salėje). 

Kviečiame tėvus (ar kitus 
artimuosius), kurių jaunimas 
šiemet baigė mokyklą ar uni
versitetą, atsiųsti trumpus 
aprašymus ir nuotraukas į 
..Draugą". Pasidalinkime savo 
džiaugsmu su lietuviškąja vi
suomene. Taip pat raginame 
siųsti žinutes „Šeimų sky
riui". Čia labai tinka gimimų 
pranešimai, sukakčių, sužie
duotuvių, vestuvių, mokslo 
laipsnių įsigijimo ir pan. ap
rašymai (už tai mokėti nerei
kia). Nuotraukas grąžinsime, 
jeigu pridėsite sau adresuotą 
voką. 

Joninės J a u n i m o centro 
kavinėje bus švenčiamos šv. 
Jono dieną — trečiadienį, 
birželio 24 d. Pradžia 7 vai. 
vak. Bus įdomi programa, 
šokiai ir linksmas šventiškas 
pabendravimas. Įėjimas ne
mokamas. Visi kviečiami, o 
ypač Jonai ir Jonės — tai jų 
diena! Dalyvaukime visi. 

Pedagoginio Lituanisti
nio instituto Čikagoje 
įsteigimo 40 metų sukaktis 
bus paminėta šeštadienį, bir
želio 13 d., 6 vai. vak. Jauni
mo centro maž. salėje vyk
siančiame Diplomų įteikimo 
vakare. Po akademinės dalies 
bus įdomi programa, vakarie
nė, šokiai ir pabendravimas. 
Kviečiami visi studentai, jų 
tėvai ir draugai, laukiami visi 
ankstyvesnių metų absolven
tai, lektoriai ir visuomenė kar
tu švęsti lituanistinio švietimo 
institucijos sukaktį ir kartu 
džiaugtis su joje besimokančiu 
jaunimu ir pasišventusiais 
lektoriais. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti 
vakaro rengimo komiteto 
pirm. Virginijai Paulienei, tel. 
630-323-5376. 

Jaun imo centro Moterų 
klubas kviečia visus birželio 
14 d. į JC kavinę pasivaišinti 
skaniais mieliniais blynai. 
prie kurių žada ir obuolinės 
košės. Blynai bus kepami nuo 
9 vai. ryte, tai, jų užkandus, 
bus galima suspėti į visus, tą 
sekmadienį vykstančius minė
jimus. Savo atsilankymu pa-
remsite Jaunimo centrą! 

Lietuvių fondo 35-tasis meti
nis narių suvažiavimas, įvy
kęs 1998 metų balandžio 18 
dieną Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, išklausęs Lietuvių 
fondo tarybos, patikėtinių ta
rybos, valdybos, kontrolės 
komisijos ir kitų komisijų bei 
įgaliotinių pranešimus ir su
važiavimo dalyvių pasisaky
mus, priėmė šiuos nutarimus: 

1. Suvažiavimas sveikina 
dabartinį Lietuvos Respubli
kos prezidentą Valdą Adamkų 
išrinkimo proga — linki jam 
sveikatos ir ištvermės šiame 
sunkiame ir atsakingame dar
be. 

2. Suvažiavimas dėkoja Lie
tuvių fondo nariams už nuola
tines aukas, didinant pagrin
dinį kapitalą, testamentų su
darytojams už palikimus Lie
tuvių fondui, spaudai ir radi
jui už informaciją visuomenei. 
Jų dėka Lietuvių fondo pa
grindinis kapitalas išaugo ne
toli devynių milijonų dolerių. 
Suvažiavimas džiaugiasi 1997 
metais gautais 217,806 dole
rių įnašais ir dėkoja Lietuvių 
fondo vadovybei, ypač tarybos 
ir valdybos pirmininkams Al
girdui Osčiui ir Povilui Kiliui 
bei jų talkininkams už pastan
gas pasiekti ir perviršyti devy
nis milijonus dolerių. 

3. Suvažiavimas pritaria, re
mia ir kviečia visus lietuvius 
padėti Lietuvių fondo tarybai 
ir valdybai greitu laiku pa
siekti dešimt milijonų dolerių 
pagrindinį kapitalą, kad ga
lėtų dar daugiau remti litua
nistinį švietimą, kultūrą, jau
nimą, aukštąjį mokslą ir kitus 
svarbius išeivijos bei Lietuvos 
reikalus. 

4. Suvažiavimas pasisako, 
kad šiais metais Lietuvių fon
do pelno skirstymo komisija 
ypatingą dėmesį kreiptų į 
išeivijos lituanistinį švietimą, 
mokyklines priemones, kny
gas, mokytojų studijas ir pačių 
mokyklų paramą. 

5. Suvažiavimas taip pat 
pasisako, kad šiais metais Lie
tuvių fondo pelno skirstymo 
komisijos reikšminga pinigų 
dalis būtų paskirta lietuvių 
spaudai, radijui ir kitoms in
formacijos įstaigoms, nes jos 
buvo ir yra pagrindinis visos 
lietuviškos veiklos palaikyto
jas. 

6. Suvažiavimas pritaria lie
tuviško švietimo paramai Vil
nijos rajone Lietuvoje ir taip 
pat Karaliaučiaus lietuviškų 
mokyklų paramai ir kituose 
kraštuose už Lietuvos ribų, 
kur įsisteigė naujos Lietuvių 
Bendruomenės ir kurioms la
bai reikalinga mūsų parama. 

Ypač didesnė parama reikalin
ga ne tik rytinėje Lietuvos da
lyje, bet ir Seinų krašte, ir 
Lietuvos vaikų-našlaičių glo
bai ir švietimui. 

7. Suvažiavimas pritaria 
Baltų studijų programos rė
mimui Washington universi
tete, Seattle, VVashington, ir 
pasisako už Vasario 16 gimna
zijos Vokietijoje rėmimą. 

8. Suvažiavimas dar kartą 
prašo visus lietuvius sudaryti 
testamentus, atidaryti ban
kuose „trust" sąskaitas, ar ki
tokiais būdais dalį ar visą 
turtą palikti Lietuvių fondui, 
kad jų įnašai bei palikimai ir 
toliau remtų išeivijos ir Lietu
vos švietimą, kultūrą ir jau
nimą. 

9. Suvažiavimas pakartoti
nai prašo, kad visos lietuvių 
šeimos kviestų arba patys 
naujais Lietuvių fondo nariais 
įrašytų savo vaikus, vaikai
čius, giminaičius ir Lietuvių 
fondo stipendijas gavusius 
studentus; tuo pratęsime Lie
tuvių fondo ir mūsų išeivijos 
gyvastį. 

10. Suvažiavimas kviečia vi
sus lietuvius ir organizacijas 
Lietuvių fondo nariais įrašyti 
Lietuvos partizanus, Sibiro 
tremtinius, politinius kalinius 
ir visus tuos, kurie už Lietuvą 
visokiais būdais dirbo, kovojo, 
aukojosi. Tai būtų tam tikras 
jų įamžinimas ir jų pagerbi
mas, kurį mes galime atlikti 
išeivijoje. O jų vardu sudėtos 
mūsų piniginės aukos tarnaus 
ateities lietuvių kartoms. 

Nutarimų komisija: Gedi
minas Balukas, Ferdinan
das Kaunas, Vaclovas 
Momkus, Rūta Staniulienė, 
Arvydas Tamulis, J o n a s 
Valaitis. 

Čikagos ir apylinkių atei
t ininkų Šeimos šventė vyks 
sekmadienį, birželio 7 d. Šven
tė pradedama 9 vai. r. šv. Mi-
šiomis Pal. Jurgio Matulaičio 
misijoje. Po Mišių — 10:30 
vai. r. iškilmingas posėdis PL 
centro didž. salėje. 12 vai. p.p. 
gegužinė Ateitininkų namuo
se. Visi jaunučiai, moksleiviai 
ir studentai privalo dėvėti uni
formomis. Visi ateitininkai ir 
visuomenė kviečiami dalyvau
ti. 

Ar tūras Blažukas praves 
programą trečiadienį, bir
želio 24 d. Jaun imo centro 
kavinėje ruošiamų Joni 
nių. Pradžia 7 vai. vak. Visi 
kviečiami maloniai ir įdomiai 
švęsti šią tradicinę lietuvių 
šventę. Įėjimas nemokamas, 
Visi laukiami. 

IS šakiečių klubo susirinkimo gegužes 14 d. Šaulių salėje Is kaires: Janina Skamienė, Alex Navardauskas, Ema 
Balzerienė, Jean Banienė ir Edvardas Šulaitis, kalbėjęs Motinos dienos tema. 

JAS Centro valdyba 
praneša, kad visi vaikai, ku
rie stovyklaus jaunučių ateiti
ninkų stovykloje, vyksiančioje 
Dainavoje liepos 7-18 d., pri
valo užpildyti sveikatos an
ketą. Kaip jau buvo minėta, 
užsiregistruoti reikia iki bir
želio 10 d. Jeigu norite gauti 
daugiau informacijų, skam
binkite tel. 708-349-7426. 

Cicero LB apylinkės val
dybos kar tu su Cicero sky
r iaus ALTo valdyba ruo
šiamas Tragiškųjų birželio 
įvykių paminėjimas vyks sek
madienį, birželio 7 d., Šv. An
tano parapijos patalpose — 11 
vai. r. Mišios bažnyčioje, o po 
jų akademinė dalis parapijos 
salėje. Programoje, be jau 
anksčiau skelbtų dalyvių, da
lyvaus ir Janutė Teresė 
Pėstininkienė. Visi kviečiami. 

„Drauge" gaunama nauja 
vaizdajuostė — Kauno mu
zikinio teatro operetė Imrės 
Kalmano „Marica''. Pagamino 
„ALTV videoteka" Kaina 25 
dol., į kurią neįskaičiuotos 
persiuntimo išlaidos. Teirau
kitės „Draugo" administraci
joje. 

Amerikos Vidurio Vaka
rų Lietuvos Vyčių vasaros 
meto susirinkimas šaukia
mas šeštadienį, birželio 6 d., 
švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. Washte-
naw. Susirinkimo šeimininkai 
yra Lietuvos Vyčių 112 kuopa. 
Pradžia — 12 vai. prieš
piečiais, o po to, 1 vai., susi
rinkimas. Vietą priešpiečiams 
rezervuoti galima, skambi
nant Julie Zakarka 708-425-
5015. Bus išrinkta nauja val
dyba, bus malonu susitikti su 
Lietuvos generaliniu konsulu 
Giedrium Apuoku, atvyk
siančių į susirinkimą. Kvie
čiami dalyvauti visi nariai. 

ŠAKIEČIŲ KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Šakiečių klubas, kuris per
nai paminėjo savo gyvavimo 
60-sias metines, buvo sukvie
tęs pusmetinį narių susirin
kimą, įvykusį gegužės 14 d. 
Šaulių namuose. Jame dalyva
vo daugiau negu 30 šiam klu
bui priklausančių tautiečių. 
Jie čia paminėjo Motinos die
ną, išklausė valdybos narių 
pranešimų, diskutavo kai ku
riuos klausimus, na ir pasi
vaišino. 

Susirinkimą pradėjo valdy
bos pirm. Ema Balzerienė, 
kuri pasveikino visus susirin
kusius. Apie Motinos dieną ir 
jos reikšmę ji pakvietė pakal
bėti žurn. E. Šulaitį. 

Tada valdybos sekretorė 
Jean Banienė perskaitė pra
ėjusio — metinio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas 
be pataisų. Finansų sekreto
rius Alex Navardauskas api
būdino klubo piniginį stovį, 
kuris yra neblogas (kasoje tu
rima daugiau negu 19,000 do
lerių), nors paskutiniu metu 
išlaidų būta daugiau, negu 
pajamų. Todėl buvo pasiūlyta 
nario mokestį pakelti iki 5 dol. 
(buvo 3 dol.) Ši mintis buvo 
patvirtinta. 

Janina Skamienė pranešė, 
kad klube šiuo metu yra 49 
mokesčius apsimokėję nariai, 
o iš 8 narių mokesčių nesulau
kiama. Juos nutarta paraginti 
atlikti savo pareigą. Čia buvo 
pristatyti du nauji nariai: Ma
rija Šaduikienė ir Juozas Su-
deikis. 

Buvo pasitarta ir apie klubo 
rudeninę pramogą, įvykstan
čią spalio 11d. Šaulių namuo
se. Vieni ją norėjo vadinti ge
gužine, o kiti — „Octoberfest" 
vardu. Tačiau sutarta parinkti 
tinkamesnį ir lietuvišką pa
vadinimą — „derliaus šven
tės" pramoga. Yra laukiama 
laimėjimų dovanų ir talkos iš 
narių tarpo. 

Išsėmus visus klausimus 
pirmininkė E. Balzerienė susi
rinkimą uždarė ir visus susi
rinkusius pakvietė pietums, 
kurių metu buvo privačiai kal
bama apie klubo veiklą bei 
kitus klausimus. 

EA 

IŠ ARTI IR TOU 
MIRĖ GEDIMINAS 

GUSTAINIS 
„Palaidojome mano brolelį 

prieš pat Velykas", rašė man 
Valentina Gustainytė, gyve
nanti Griškabūdyje, Šakių ra
jone. 

Gustainių šeima komunistų 
buvo ištremta į Sibirą 1941 m. 
birželio mėn. Po 15 metų 
jiems leista grįžti. Velionis 
Gediminas 1941 m. suėjo savo 
amžiaus 4 metus. 

Gedimino tėvas Valentinas 
Gustainis (1896-1971) publi
cistas, politikas, redaktorius, 
LST Korp! Neo-Lithuania 
steigėjas, tą pirmąjį masinį 
lietuvių trėmimą-naikinimą 
dideliu įžvalgumu aprašė 
1965 m. ir paliko užrašus, ku
rie buvo išspausdinti knyga 
15- metų Sibiro tremtyje ir 
lageriuose „Be kaltės", 460 p. 
Vilniuje, „Minties" leidykloje. 

Mečys Valiukėnas 

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Baisiojo birželio minėjimas 
— ekumeninės pamaldos už 
nuo sovietų režimo žuvusius 
bei nukentėjusius Baltijos 
kraštų žmones vyks sekma
dienį, birželio 14 d., 2 vai. p.p. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje. 

Pamaldas praves lietuvių, 
latvių ir estų kunigai. Pamal
dų metu giedos latvių solistas 
dr. Valdis Usis, akompanuos 
Liga Zemesarajs. 

Minėjimą rengia ir visus da
lyvauti kviečia Clevelando 
Baltiečių komitetas. 

„Lėtūno" veteranai šokėjai, susarinkę Genės ir Rimvydo Rimkų bute aptarti kelionę į Lietuvą. Vilniuje jie daly
vaus Dainų ir šokių šventėje I eil iš kairės: Juozas Liubinskas, Marytė Meškauskas, Audronė Tamulienė, Rota 
Jautokienė, Genė Rimkiene, Algis Šiapkauskas; II eil : Gražina Karaitienė, Rugilė Šlapkauskienė, Šarūnas Ri
mas. Laima Vasiliauskiene, Ritonė Rudaitiene, Teodoras Rudaitis, Vida Rimienė, Janina Prapuolenienė, Jurgis 
Prapuolenis, vad N'ijole Pupienė, Dalia Liubinskienė. Donatas Vasiliauskas ir Rimvydas Rimkus. 

Nuotr. Viktoro Jautoko 

• Akcijų, bonų bei kitų 
vertybių pirkime ir par
davime jums nuoširdžiai pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-879-7750 arba jo sūnus 
Andrius Kurkulis, tel. 312-
879-7751, dirbą su First Al-
bany Corp. Čikagoje. Iš JAV 
ir Kanados skambinkite veltui: 
tel. 1-888-879-7730. 

(sk.) 
• Dėmesio lietuviai! Nau

jas JAV imigracijos vizų tik
rinimas prasidės balandžio 
mėn. Pasibaigusias vizas galiu 
pratęsti. Žmonės iš kitų valstijų 
gali pasiųsti man duomenis 
paštu. Ed.Šumanas, 5701 
Linden, La Grange, IL 00525, 
tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 
• Amerikos Lietuvių ra

dijas, vad. AnatoUjus Siutas -
kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773447-4903, adresas: 4459 
S.Franciaco, Chicago, IL 60632. 

(sk) 
• Amerikos Lietuvių dai

lininkių draugijos parodos 

„Meno gija", atidarymas bir
želio 6 d., šeštadienį, 7 vai. 
vakaro, Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL. Paroda tesis 
visą vasarą, iki rugpjūčio 30 d. 
Visi kviečiami atsilankyti! 

• Pinigai, maisto siunti
niai. TRANSPAK, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. Tel. 
1-773-838-1050. 

(sk.) 
• Parduodame lėktuvo 

bilietus į Lietuvą ir kitus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinkite First Claas 
TraveL teL 847-392-6320 

(sk.) 
• Brighton Parko Lietu

vių namų savininkų draugi
jos gegužinė-pasilinksinimas šį 
sekmadienį birželio 7 d. 12 
vai. Šiaulių namuose, 2417 W. 
43 St. Bus lietuviško maisto, 
gera muzika, laimės šulinys. 
Visus nuoširdžiai kviečiame. 
Narius prašome atnešti fantų. 
Valdyba. 

• Tėvų dienos šv. Mišių bei 
maldų novena prasidės birželio 
12 d. ir tesis iki 21 d. Marijonų 
koplyčioje prie .Draugo*, š i 

novena skirta Švč. Jėzaus Šir
dies garbei, meldžiant tėvams 
kūno ir sielos sveikatos, sėkmės 
darbuose, kantrybės kančioje, 
gi mirusiems - amžinosios 
laimės. Maloniai kviečiame 
įsijungti į šias ypatingas mūsų 
maldas. Savo tėvų, vyrų, uošvių 
ir senelių va rdus siųskite: 
Marian F a t h e r s , 6336 8. 
Kilbourn Ave., Chicago, IL 
60629. 

• Stasė ir Jonas Kariaus-
kai, Brecksville, OH, Charles 
J.Busanovich, Princeton, NJ, 
Stasys Griežė - Jurgelevi
čius, Dudley, MA, tai Lietuvos 
našlaičių vaikų rėmėjai, kiek
vienas atsiuntė po $150 - me
tinę Lietuvos nelaimingo vaiko 
paramą. Jiems visiems labai 
dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago IL 60626. 

(fk.) 
ARAS MOOFlNin 


