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Speciali komisija nagrinės 
netobulą Pilietybės įstatymą 
Vilnius, birželio 10 d. 

(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus trečiadienį pasi
rašytu dekretu sudarė komi
siją, kuri turės įvertinti teisės 
aktų pilietybės klausimais 
nuostatas ir jų taikymą prak
tikoje. 

Komisija sudaryta atsižvel
giant į Pilietybės reikalų ko
misijos ir Seimo Žmogaus ir 
piliečio teisių bei tautybių 
reikalų komiteto siūlymus. Jai 
pavesta išanalizuoti teisės 
aktų pilietybės klausimais 
nuostatas bei jų taikymą 
praktikoje ir, esant reikalui, 
parengti Pilietybės įstatymo 
bei kitų teisės aktų pilietybės 
klausimais pataisas. 

Komisijos pirmininkas, pre
zidento referentas teisės klau
simais Armanas Abramavi-
čius sakė, kad per 5 metus 
nuo Pilietybės įstatymo pri
ėmimo šioje srityje susikaupė 
nemažai problemų, kurios turi 
būti sprendžiamos. „Nuolat 
iškyla dvigubos pilietybės, re
patriacijos ir kitokie klausi
mai, kurie veikiančiame įsta
tyme neapibrėžti. Todėl ir 
turėjo būti sudaryta speciali 

komisija", teigė A. Abrama-
vičius. 

Kum.siją sudaryti paskatino 
ir prezidento susitikimai su 
tautinių mažumų bendrijų at
stovais, Seimo Žmogaus ir pi
liečio teisių bei tautybių rei
kalų komitetu, svečiais iš už*-
sienio. 

Vienuolikos pareigūnų ko
misijoje dirbs Seimo Žmogaus 
ir piliečio teisių bei tautybių 
reikalų komiteto narys Kazi
mieras Kryževičius, Regioni
nių problemų ir tautinių ma
žumų departamento direkto
rius Remigijus Motuzas, Už
sienio reikalų ministerijos 
Konsulinio departamento di
rektorius Rimantas Šidlaus
kas, teisingumo viceministras 
Gintaras Švedas, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės atstovas 
Lietuvoje Gabrielis Žemkalnis 
ir kiti. 

Respublikos Konstitucija 
nustato, kad Lietuvos piliety
bę, vadovaudamasis įstaty
mais, suteikia ir atima prezi
dentas. Šiems klausimams 
spręsti prie valstybės vadovo 
veikia Pilietybės reikalų komi
sija. 

Miestų merus reikėtų rinkti 
tiesioginiuose rinkimuose 

Vilnius, birželio 10 d. 
(BNS) — Lietuvos premjeras 
Gediminas Vagnorius siūlo 
pataisas, leisiančias miestų 
vadovus rinkti tiesioginiuose 
rinkimuose. 

Tokia nuostata buvo iš
dėstyta ir prezidento Valdo 
Adamkaus rinkimų progra
moje, kuris tvirtai pasisako už 
savivaldos stiprinimą Lietu
voje. 

Premjeras paprašė Valdymo 
reformų ir savivaldybių rei
kalų ministerijos per 3 mė
nesius parengti teisės aktų, o 
esant būtinybei — ir Konstitu
cijos pakeitimus, kurie numa
tytų tiesioginius merų rinki
mus miestuose. 

Dabar tiek miestų, tiek ra
jonų merus renka savivaldy
bių tarybos, kurių nariai ren
kami proprociniu būdu tre
jiems metams. 

Tiesioginiuose rinkimuose 
Lietuvoje yra renkamas tik 
prezidentas ir puse Seimo 
narių — 71 parlamentaras. 
Kiti 70 Seimo narių renkami 
proporcine rinkimų sistema. 

Lietuvoje yra 46 rajonai ir 

12 miestų — Vilniaus, Kau
nas, Klaipėda, Šiauliai, "Pa
nevėžys, Alytus, Marijampolė, 
Druskininkai, Birštonas, Ne
ringa, Palanga ir Visaginas. 

Remiantis paskutiniais El
tos pranešimais Vyriausioji 
rinkimų komisija įregistravo 
dešimties asmenų iniciatyvinę 
grupę, vadovaujamą Seimo 
nario Ramūno Karbauskio, re
ferendumui paskelbti. 

Ji siūlo surengti referendu
mą del savivaldybių merų ir 
seniūnijų seniūnų tiesioginių 
rinkimų. 

Jeigu iniciatyvinei grupei 
per tris mėnesius nuo tos die
nos, kai bus išduoti parašų 
rinkimo lapai, pasisektų su
rinkti 300,000 gyventojų para
šų, referendumui būtų pateik
tos dvi nuostatos — „savival
dybių merai renkami tiesio
giai savivaldybės gyventojų 
savivaldybių tarybų rinkimų 
metu" ir „seniūnijų seniūnai 
renkami tiesiogiai seniūnijos 
gyventojų savivaldybių tarybų 
rinkimų metu". 

Šį referendumą siūlo Vals
tiečių partija. 

Vyriausybės teisėtumą opozicija 
aiškinsis teisme 

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) 
— Vyriausybės spaudos tarny
bos antradienį išplatintame 
pareiškime pažymima, kad 
Lietuvos vyriausybė neabejo-

* Seimo narys, buvęs vi
daus reikalu ministras Vid
mantas Žiemelis ketina savo 
garbę ir orumą ginti teisme. Iš 
„Lietuvos ryto" dienraščio bu
vęs ministras žada reikalauti 
moralinės žalos atlyginimo. 
Trečiadienį dienraščio vyriau
siajam redaktoriui Gedvydui 
Vainauskui perdavė 11 raštų, 
kuriuose reikalaujama paneig
ti rašinius, kurie, buvusio mi
nistro vertinimu, neatitinka 
tikrovės ir žemina jo garbę bei 
orumą. Pasak jo. nepaisant to, 
ar dienraštis faktus paneigs 
ar ne, artimiausiu metu jis ke
tina kreiptis į teismą. Jei lai
mėtų bylą, V. Žiemelis žada 
prisiteistus pinigus skirti be
globiams vaikams. BV~ 

Nuotr.: Danijos gynybos atašė Lietuvoje pulkininkas leitenantas Steen Bornholdt Andersen (kairėje) ir Lietu
vos krašto apsaugos viceministras Povilas Malakauskas apsikeičia Danijos labdaros perdavimo Lietuvai doku
mentais, i Eita' 

janti savo teisėtumu ir tvirti
nama, jog neprivalo iš naujo 
gauti Seimo įgaliojimų, nes 
neva yra pasikeitę daugiau 
nei pusė ministrų. Pagal Kon
stituciją, pasikeitusių mi
nistrų skaičius yra skai
čiuojamas nuo vyriausybei su
teiktų įgaliojimų dienos. 

Anot pareiškimo, preziden
tas Valdas Adamkus vyriau
sybės sutartį patvirtino kovo 
25 dieną, ir naujus įgaliojimus 
šiai vyriausybei reikėtų gauti 
tik tuomet, jei nuo kovo 25 d. 
būtų pasikeitę 8 ministrai iš 
keturiolikos dabartinių. 

Pareiškimą vyriausybė iš
platino, paaiškėjus, jog Seimo 
opozicija ketina kreiptis \ Kon
stitucinį teismą, prašydama 
išsiaiškinti dabartines vyriau
sybės teisėtumą, nustatyti , ar 
vyriausybėje nėra pasikeitę 
daugiau nei pusė ministrų ir 
ar todėl ji neturėjo iš naujo 

Lietuvos kariuomenė 
gavo dar vieną Danijos dovaną 

Vilnius, birželio 10 d. 
(Elta) — Lietuvos ginkluoto
sios pajėgos pasipildė Danijos 
dovanotomis karinėmis trans
porto priemonėmis ir kitokia 
įranga. 

Įvairiems kariniams dali
niams buvo perduota pusšim
tis sunkvežimių, mikroauto
busų, gaisrinių ir greitosios 
medicinos pagalbos automobi
lių, sniego valymo mašina, 
taip pat sunkvežimių ir auto
mobilių remonto dirbtuvių 
įranga. Nors transporto prie
monės pagamintos maždaug 
prieš 10 ir daugiau metų, kai 
kurios jų buvo labai trumpai 
naudojamos, o kitos —beveik 
visai nenaudotos. 

Visa tai atiteko Karinių oro 
pajėgų II aviacijos bazei Pa
nevėžyje, Krašto apsaugos sa
vanorių pajėgoms, Alytaus 
Kunigaikštienės Birutės moto
rizuotam pėstininkų batalio
nui. 

Be to, Danija perdavė ir 
uniformų savanoriams, o civi

lius žmones gydančiai Klaipė
dos jūrininkų ligoninei — 
įvairių aparatų, lovų, invalidų 
vežimėlių. 

„Tai — ne labdara, o bend
radarbiavimas, kuriuo mes 
padidiname ir Lietuvos, ir Da
nijos saugumą", sake Danijos 
gynybos atašė Lietuvoje pulki
ninkas leitenantas Steen 
Bornholdt Andersen, drauge 
su krašto apsaugos viceminis
tru Povilu Malakausku pasi
rašęs perdavimo dokumentus. 

Viceministras sakė, kad 
kariniai Lietuvos ryšiai su Da
nija apima visas veiklos sritis. 
Keičiamasi aukšto rango pa
reigūnų ir kariškių vizitais, 
apie 100 Lietuvos karininkų 
yra parengta Danijoje, ši Šiau
rės Europos valstybė remia 
Baltijos valstybių bataliono, 
jūrų eskadros, oro erdvės kon
trolės sistemos, gynybos kole
gijos projektus. 

Vien bendram batalionui 
Danija 1996 m. skyrė 2.7 mln. 
JAV dolerių, o pernai — 2 

V. Adamkus raginamas 
nubausti žydų persekiotoją 

Jeruzalė , birželio 10 d. 
(BNS) — Nacių karo nusikal
tėlius persekiojantis Simon 
VViesenthal centras primygti
nai paragino Lietuvos prezi
dentą Valdą Adamkų panau
doti įtaką, kad būtų nubaus
tas karo nusikaltimais kalti
namas Aleksandras Lileikis. 

„Ši byla yra Lietuvos de
mokratijos ir visuomenės lak
muso popierėlis", rašo centro 
būstinės Izraelyje direktorius 
Efraim Zuroff trečiadienį iš
siųstame laiške V. Adamkui. 

E. Zuroff susidaro įspūdis, 
kad A. Lileikio teismas nieka
da nebeįvyks dėl „nepagrįstų 
atidėliojimų ir kaltinamojo se
nyvo amžiaus". 

Laiške prezidentui perspė
jama, kad būtent Lietuva „la
biausiai nukentės", jei nepasi
naudos galimybe dorai įver
tinti lietuvių kolaboravimą su 
naciais naikinant žydus. 

E. Zuroff anksčiau pana
šiais laiškais „atakavo" prezi
dentą Algirdą Brazauską, šie
met baigusį savo kadenciją. A. 

gauti Seimo įgaliojimų. 
Č. Juršėnas sakė BNS jau 

beveik surinkęs reikiamą skai
čių parašų (kreiptis į Konsti
tucini teismą turi teisę ne 
mažiau 30-ies Seimo narių 
grupei. 

Brazauskas į juos atsakydavo 
pareiškimais, kad Lietuva 
nuoširdžiai siekia istorinio.tei
singumo, o A. Lileikio kaltę 
nustatys teismas. 

Šios bylos tva-komasis teis
mo posėdis jau įvyko, tačiau 
procesas atidėta:-, advokatams 
paprašius ir teisėjams nuro
džius prokuratūrai pateikti 
papildomos medžiagos. Labai 
prastos sveika*., s 90-metis A. 
Lileikis į teismą atvykti nebe-

mln. dolerių. 
Be to, Danijos batalionui 

priklauso taikdarišką misiją 
Bosnijoje atliekantis Lietuvos 
būrys. 

* Krašto apsaugos minis
tras Česlovas Stankevičius, 
vadovaudamasis Krašto ap
saugos sistemos organizavimo 
ir karo tarnybos įgyvendinimo 
įstatymu, pakeitė aukščiausių 
karininkų laipsnius. Kariuo
menės vadui Jonui Andriške
vičiui vietoj generolo leitenan
to suteiktas generolo majoro 
laipsnis, karinių jūrų pajėgų 
vadui Raimundui Baltuškai 
kontradmirolo laipsnis pakeis
tas flotilės admirolo, gynybos 
atašė Belgijoje Eugenijui Na-
zelskiui komandoro laipsnis 
— jūrų kapitono. 

* Prezidentas V a l d a s 
Adamkus kreipėsi į vyriau
sybę ir Valstybės kontrolę, 
prašydamas patikrinti prezi
dentūros remonto sąmatos pa
grįstumą ir lėšų panaudojimą. 
Lietuvos vadovo nuomone, 
būtina aiškiai nustatyti, kiek 
lėšų skiriama tiesiogiai šios 
rezidencijos remontui ir kiek 
bendrai Turniškių išvaizdai 
gerinti, nes dar anksčiau jis 
buvo informuotas, kad rezi
dencijos remonto projektas ap
ima ir bendrą šio sostinės ra
jono infrastruktūros gerinimą. 
Šią savaitę dienraštis „Lietu
vos rytas" paskelbė, kad prezi 
dento rezidencijos Turniškėse 
remontas kainuos apie 2.4 
mln. litų. Neįvardintų specia
listų nuomone, už šiuos pini
gus galima buvo prezidentui 
pastatyti nauja būstą. V. 
Adamkus su žmona Alma Tur
niškėse turėtų apsigyventi 
rugpjūčio mėnesį. ,BNS> išgali ir bus teidamas už akių 

Mirė Vatikano diplomatijos 
pradininkas 

Vatikanas birželio 9 d. 
(Reuters-BNS —Pirmadienio 
naktį Romos igoninėje mirė 
buvęs Vatikane, valstybės sek
retorius, 82 rr.stų kardinolas 
Agostino Casar :li, kuris dau
giau kaip 10 metų buvo popie
žiaus dešinioji ranka, antra
dienį pranešė vatikano atsto
vai. 

A. Casaroli buvo Rytų Euro
pos specialist.i-, kuris dau
giausiai prisiėjo prie Kata
likų Bažnyč^ suartėjimo su 
buvusiomis kimunistinėmis 
Rytų bloko vyriausybėmis, 
persekiojusioms Bažnyčią. 

1979-1990 metais tarnavęs 
Šventojo sosto „užsienio rei
kalų ministru". A. Casaroli 
vainikavo savo karjerą, orga

nizuodamas istorinį popie
žiaus Jono Pauliaus II ir bu
vusios Sovietų Sąjungos prezi
dento Michail Gorbačiov susi
tikimą. Tai buvo pirmasis po
piežiaus ir Kremliaus vadovo 
susitikimas. Nuo tada Italijos 
žiniasklaida jį pavadino 
„Monsinjoru Perestroika". 

A. Casaroli dėka Vatikanas 
vel užmezgė ryšius su Vengri
ja, buvusia Čekoslovakija ir 
popiežiaus gimtąja Lenkija. 

A. Casaroli „žvaigždė pate
kėjo" septintojo dešimtmečio 
pradžioje, kai tuometinis po
piežius Jonas XXIII nutarė, 
kad jau atėjo metas itirp-
dyti" Bažnyčios santykius su 
komunistinėmis valstybėmis, 
{kvėptas popiežiaus žodžių. 

JAV sieks Lietuvos įsiliejimo į 
Euroatlantines struktūras 

Vašingtonas-Vilnius , bir
želio 10 d. 'BNS) — Va
šingtone, JAV Valstybės de
partamente įvykusiose pirmo-
siosiose dvišalių santykių is
torijoje Lietuvos ir JAV eko
nominėse konsultacijose JAV 
Valstybės sekretores pavaduo
tojas Stuart Eizenstat pa
reiškė, kad JAV ne tik padės 
ekonominiam Lietuvos vysty
muisi, bet ir sieks jos integra
cijos į Euroat lant ines struk
tūras. 

Konsultacijos, kurias numa
to sausio 16 d. pasirašyta JAV 
ir Baltijos Bendradarbiavimo 
chartija. įvyko birželio 9 
dieną. Oficialiai jas pradėjo 
valstybių delegacijų vadovai 

— Lietuvos ūkio ministras 
Vincas Babilius ir S. Eizen
stat. 

V. Babilius pabrėžė, kad 
Lietuva vertina JAV investici
jas kaip Lietuvos ateities pa
stovumo ir saugumo garantą. 

Konsultacijose apsvarstyta 
Lietuvos ir JAV prekybinis 
bendradarbiavimas ir investi
cijų galimybes. Lietuva ouvo 
įvertinta kaip patikima val
stybė investicijoms ir gera 
verslo bendrininke. 

Be to, buvo apsvarstyti 
konkretūs bendradarbiavimo 
projektai energetikos, trans
porto, teisėsaugos, žemės ūkio 
srityse bei aplinkos apsaugos, 
bankininkvstės klausimai. 

Iš ambasadų išprašomi 
pareigūnai derina veiksmus 

Minskas, birželio 10 d. 
(BNS) — Lietuvos ir kitų val
stybių ambasadoriai automo
bilių kolona trečiadienį ne
trukdomi įvažiavo į savo rezi
dencijų kompleksą Minske, iš 
kurio jiems buvo liepta iš
sikelti. 

Prieš šią nepasitenkinimo 
dėl neteisėtų Minsko veiksmų 
demonstraciją Lietuvos amba
sada sulaukė Baltarusijos 
URM atstovų pranešimo, esą 
rastas „inžinerinis sprendi
mas" neišjungti vandens, elek
tros ir telefono ryšio rezidenci
joms iki kito antradienio. 

Ambasadoriai, kurie įsikūrė 
ketinamame uždaryti kom
plekse JDrozdy", susirinko 
JAV ambasadoriaus Daniel 
Speckhard rezidencijoje aptar
ti tolesnio elgesio ir atsa
komųjų veiksmų į baltarusių 
pastangas juos iškeldinti. 

Lietuvos ambasadorius Vik
toras Baublys, kaip ir jo kole
gos iš kitų ambasadų, yra pa
siryžęs kuo ilgiau ignoruoti 
neteisėtą nurodymą išsikelti. 
Tačiau jei komunikacijos bir
želio 16 d. bus išjungtos, jam 
teks nakvoti viešbutyje. 

Situacija Minske yra apta
riama Lietuvos URM ir prezi
dentūroje, tačiau patarėjai ne
komentuoja švaistomu galimų 
žingsnių. 

Antradienį Lietuva pareiškė 
nepasitenkinimą Baltarusijai 
dėl reikalavimo Lietuvos am
basadoriui išsikelti iš reziden
cijos pastato Minske. 

„Baltarusijos valdžios veiks
mai šiurkščiai pažeidžia tarp-

jog „Bažnyčia tun daug prie
šų, bet yra niekieno priešas", 
diplomatas emė siekti, kad ko
munistinės vyriausybės su
teiktų bent minimalias garan
tijas Bažnyčiai. 

1964 m. jis pasirašė 
dalinę sutartį tarp Vatikano ir 
Vengrijos, o 1970 m. įstengė 
atkurti visapusiškus santyki
us su Jugoslavija. 1971 m. jau 
arkivyskupu tapęs A. Casaroli 
pirmasis iš aukštų Vatikano 
pareigūnų oficialiai apsilanko 
Sovietų Sąjungoje. 

1978 m. popiežiumi tapęs 
Jonas Paulius II patvirtino A. 
Casaroli Bažnyčios visuomeni
nių reikalų tarybos —Vatika
no „URM" — sekretoriumi 
Dar po motų A. Casaroli tapo 
valstybės sekretoriumi. 

J is vadovavo susitikimams, 
kuriuose buvo sprendžiama^ 
Europos ir Amerikos vyskupu 
ginčas del branduolinių gink 
lų. taip pat padėjo spręsti teri
torinį Čilės ir Argentinos gin
čą. 

taut inės teisės normas", pa
reiškė Lietuvos URM. 

Lietuvos Seimo komitetas 
apkaltino Baltarusiją žmo
gaus teisių pažeidimu, kadan
gi gali būti apsunkintas Lietu
vos ambasados Minske dar
bas. 

„Neatsakingais Baltarusi
jos valdžios sprendimais yra 
apsunkinama Lietuvos amba
sados darbuotojų galimybė 
teikti įprastinę paramą savo 
valstybės piliečiams", sakoma 
pareiškime, kurį trečiadienį 
paskelbė Seimo Žmogaus ir pi
liečio teisių bei tautybių reika
lų komitetas. 

Pasak dokumento, „Lietu
va, puoselėdama gerus kaimy
ninius santykius su Baltarusi
ja , negali nekreipti dėmesio į 
savo piliečių. Lietuvos amba
sados darbuotojų Minske, dar
bo sąlygų pažeidimus". 

Baltieji Rūmai: 
NATO atvira 

Baltijos valstybėms 
Vaš ing tonas , birželio 10 d. 

(BNS) — Aukšto rango JAV 
pareigūnai antradienį patvir
tino Amerikos baltams, kad 
NATO toliau tęs plėtrą ir są
jungos durys bus atviros Esti
jai . Latvijai ir Lietuvai. 

Tačiau Baltųjų Rūmų pa 
reigūnai neįvardijo jokių ga
limų naujų kandidačių. BNS 
sakė susitikime dalyvavęs Es
tų pasaulio tarybos viceprezi
dentas Vello Elderma. 

Baltųjų Rūmų pareigūnai 
pasitarime sakė. kad prieš 
NATO viršūnių pasitarimą, 
kuris turi vykti kitą balandį. 
NATO išsamiai išstudijuos Es
tijos. Latvijos ir Lietuvos vyk
domų gynybos pajėgų refor
mas, taip pat valstybių pa
siruošimą stoti į sąjungą. 

Ateinančią savaitę NATO 
generalinis sekretorius Javier 
Solana ir JAV Valstybės sek 
retorius Strobe Talbott išvyks
ta kelionėn po Baltijos vals-
tybes. S. Talbott vizitų metu 
aptars dvišalį karinį, politinį 
ir ekonominį bendradarbiavi
mą, kuris yra numatytas Bal
tijos valstybių ir JAV Bendra
darbiavimo chartijoje, tuo tar
pu J Solana visų pirma do
mėsis Lietuvos. Latvijos ir Es
tijos gynybiniu pajėgumu ir 
demokratijos raida. 

KALENDORIUS 
Biržel io 11 d : Šv. Barna

bas, apaštalas: Rozelina. Dai
nius, Aluona. Tvirmantas. 

Birželio 12 d Anupras. 
Kristijonas. Rūta. Ramūnas, 
Mikantė. 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , MI 

SVEIKINAM ANDRĖJĄ 
IR VIKTORĄ MEMENUS 

Birželio 6 d., Our Lady of 
Pompeii Shrine katalikų baž
nyčioje, Čikagoje, Andrėjai 
Angelei Damušytei ir Viktorui 
Antanui Memėnui Moterystės 
sakramentą suteikė jaunojo 
dėdė kun. Vytautas Memenąs. 

Jaunųjų palydą sudarė vy
riausia pamergė jaunosios se
sutė Lina Damušytė, pamer
gės: Jamie Carbone, Daiva 
Memėnaitė-Rudnick, Renata 
Naudžiūtė-Stankuvienė, Sigi
ta Alksninytė-Balčiauskienė ir 
Ramoną Povilaitytė. Vyriau
sias pabrolys — Stephen Mc-
nulty ir pabroliai Paulius Kli
mas, Henry Andries, Antanas 
Racka, Mykolas Abarius, Gy
tis Udrys ir Jonas Korsakas. 
Mišių skaitinius skaitė Char
les Rudnick, Gintė Damušytė 
ir Ramoną Povilaitytė. Mišių 
metu giedojo Audrius Polikai-
tis, Marius Polikaitis ir Rima 
Polikaitytė. Vargonavo Vidas 
Neverauskas. Aukas prie alto
riaus nešė jaunųjų krikšto tė
vai Izabelė Korsakienė, Sau
lius Darnusis ir Dalia Rackie-
nė. 

Vestuvėse dalyvavo jauno
sios ir jaunojo tėveliai Vida ir 
Vytenis Damušiai, Vita ir Vik
toras Memenai. Jaunosios mo
čiutė Angelė Kokučionienė ir 
jaunojo močiutė Valerija Pata-
lauskienė. Giminės ir draugai 
iš Lietuvos, Austrijos, Kana
dos, Californijos, Floridos, 
New Yorko, Ohio, Michigan ir 
Illinois valstijų. Po jungtuvių, 
vestuvių pokylis vyko Čikagos 
miesto bibliotekos patalpose. 
Šventę pravedė Vytas Rugie
nius ir Karigaila Petrulis. 
Jaunieji, grįžę iš povestuvinės 
kelionės Costa Ricoje, gyvena 
Royal Oak, Michigan. 

Sveikiname jaunuosius And-
rėją ir Viktorą Memenus, su
kūrusius lietuvišką šeimos ži
dinį. 

TRAGIŠKJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Birželio 14 d. Michigano es
tai, latviai ir lietuviai prisi
mins tragišką pabaltiečių ma
sinį trėmimą Detroito pabal
tiečių rengiamame minėjime, 
10 vai. r. latvių liuteronų baž
nyčioje, Farmington Hills, Mi
chigan. Lietuviams pabaltie
čių komitete atstovauja Det
roito Lietuvių organizacijų 
centro pirmininkas adv. Kęs
tutis Miškinis. 

POKALBIS SU 
GINTE DAMUŠYTĖ 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė birželio 9 d. laidoje 
perdavė pasikalbėjimą su bu
vusia Detroito Lietuvių telki
nio gyventoja Ginte Damušy
tė, kuri šiuo metu gyvena Vie
noje, Austrijoje ir ten eina Lie
tuvos ambasados patikėtinės 
pareigas. Gintė Damušytė yra 
paskirta būti Lietuvos Res
publikos ambasadore Vienoje. 
Pasikalbėjime būsimoji amba
sadorė papasakojo apie savo 
pareigas, ypač ambasados pas
tangas Lietuvai, siekiant Eu
ropos sąjungos narystės. Su
pažindino su lietuvių, gyve
nančių Austrijoje, veikla. . 

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

LANKĖSI LIETUVOS 
SEIMO ATSTOVAI 

Kovo pabaigoje / balandžio 
pradžioje NATO tikslais JAV 
lankėsi septynių asmenų Lie
tuvos Seimo delegacija. Nors 
apsilankymas buvo išimtinai 
skirtas pasitarimams su JAV 
Kongreso nariais, Seimo at

stovai, pasidalinę \ dvi grupes, 
sekmadienį, kovo 29 d., skyrė 
aplankymui Pennsylvanijos 
valstijos lietuvių telkinių 
Philadelphijos ir Pittsburgo 
miestuose. Siekta susipažinti 
su vietinėmis lietuvių parapi
jomis, klubais, organizacijo
mis, o taip pat ir pabendrauti 
su užsienio lietuviais. Phila-
delphijoje Seimo atstovų priė
mimą globojo LB apylinkės 
valdyba, o Pittsburge - Lietu
vos Vyčių kuopa. Seimo atsto
vus lydėjo Lietuvos ambasa
dos. Washington, DC, parei
gūnai. 

Philadelphijoje teko sulauk
ti Seimo pirmąjį vicepirmi
ninką Andrių Kubilių, Lietu
vos Seimo parlamentinės de
legacijos Šiaurės Atlanto 
asamblėjoje pir. Vytautą Du
dėną ir Seimo užsienio komi
teto narį, buvusį užsienio rei
kalų ministrą, Povilą Gylį. Su 
jais atvyko Seimo tarpparla
mentinių ryšių pareigūnė 
Snieguolė Žukaitė ir Lietuvos 
ambasados pareigūnai — pa
tarėjas Darius Degutis, pir
moji sekretorė Rita Kazragie-
nė, ir atache Ramūnas 
Astrauskas. 

Seimo atstovų iš Washingto-
no delegacija išvyksta ankstų 
rytą, kad spėtų į Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijoje lietu
vių kalba aukojamas šv. 
Mišias. Philadelphijos LB ap
ylinkės valdybos kvietimu į 
šias Mišias atsilankė JAV At
stovų Rūmų kong. Jon Fox, 
sutikęs Baltijos valstybių 
įstojimo į NATO klausimais 
asmeniškai pasitarti su Sei
mo atstovais. Po pasimatymo 
su kongr. Fox klebonijos pa
talpose, parapijos salėje įvy
ko Seimo atstovų susitikimas 
su Philadelphijos lietuvių vi
suomene. Susirinkimą, į kurį 
suplaukė keli šimtai lietuvių, 
atidarė LB apylinkės valdy
bos pir. Roma Krušinskienė, 
pakviesdama Algimantą S. 
Gečį susirinkimui vadovau
ti. Kalbėjo visi trys Seimo 
nariai, o po to išsamiai atsa
kinėjo į jiems publikos stato
mus klausimus. A. Gečys,' 
pristatydamas Seimo atsto
vus, įterpė žinių apie Phila
delphijos lietuvių veiklą, 
veikiančiomis organizacijo
mis, supažindino su lietu
viškai veiklai vadovau
jančiais asmenimis. 

Priėmimą Seimo nariams 
Šv. Andriejaus parapijos kle
bonijoje suruošė administra
torius kun. Petras Burkaus-
kas, talkinant LB apylinkės 
valdybai ir parapijos komite
tui (pirm. Jonas Puodžiū
nas). Po pietų Seimo nariai 
vyksta apžiūrėti pagrindinių 
Philadelphijos miesto vietų 
— Laisvės Varpo ir Neprik
lausomybės pastato, kuriame 
buvo pasirašyta JAV Ne
priklausomybės aktas ir JAV 
konstitucija. Iš ten patrauk-

Lietuvos Seimo nariai ir Lietuvos ambasados Washington, DC, pareigūnai Philadelphijoje. Iš k.: Seimo narys 
Vytautas Dudėnas, Seimo I vicepirm. Andrius Kubilius, Seimo tarpparlamentarinių ryšių pareigūnė Snieguolė 
Žukaite, Philadelphijos Šv. Andriejaus parapijos adm. kun. Petras Burkauskas, amb. pirmoji sekr. Rita Kazra-
gienė, Seimo narys Povilas Gylys, amb. patarėjas Darius Degutis. 

LIETUVIAI VAŠINGTONE MFOLKLIFE,, 

FESTIVALYJE 
Birželio 24-28 ir liepos 1-5 d. 

Vašingtono garsusis Smith- lį liaudies meno ir buities fes-
sonian institutas, kuris ad
ministruoja visus Vašingtono 
valstybinius muziejus ir me
no galerijas, kiekvieną vasa
rą Vašingtone rengia didžiu-

ta į Lietuvių namus (Lithua-
nian Music Hali), kur atvyk
stančių svečių laukė valdy
bos pirm. Vytautas Karalius 
ir Tarybos pirm. Romas 
Tautkus. 1909 metais išeivių 
lietuvių statytas didžiulis pa
statas tebėra gerai išsilaikęs 
ir saugioje miesto dalyje. 
Jame yra lankęsis daug su 
Lietuvos istorija susijusių 
svarbių asmenybių — dr. Jo
nas Basanavičius, dr. Jonas 
Šliūpas, dr. Petras Vileišis, 
lakūnai St. Darius ir St. 
Girėnas, Vyt. Landsbergis, 
Lietuvos prezidentai Anta
nas Smetona ir Algirdas Bra
zauskas. Prieš maždaug pen
kiolika metų Vasario 16-sios 
minėjime kalbėjęs ir dabarti
nis Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus. Džiaugtasi, 
kad Lietuvos Seimo nariai 
radę laiko apžiūrėti didžiulį 
lietuvių administruojamą pas
tatą ir jame esantį Philadelp
hijos Lietuvių kultūros cen
trą. 

Philadelphijos pagrindinis 
dienraštis „The Philadelphia 
Inąuirer" š, m. kovo 30 d. lai
doje įdėjo pranešimą apie tri
jų Seimo narių apsilankymą 
Suminėta visų trijų atstovų 
pavardės, pastebėta, kad kita 
Lietuvos Seimo narių grupė 
lankosi Pittsburge. Rašant 
apie susitikimą su vietos lie
tuvių visuomene, užsiminta, 
kas Seimo atstovai savo 
pranešimų metu raginę JAV 
lietuvius įtaigoti JAV kon
gresą, kad Lenkija, Vengrija 
ir Čekų respublika būtų 
priimtos į NATO. Šioms įsto
jus į NATO, tikimasi, kad 
pagerės galimybės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai atsidurti 
NATO. 

Alg. Gečys 

tivalį. Į jį yra kviečiamos 
įvairios tautinės grupės bei 
Amerikos valstijos parodyti 
savo liaudies meną bei gyve
nimo būdą. Šiais metais pak
viestos ir trys Baltijos tautos 
— Lietuva, Latvija ir Estija. 
Tai nepaprasta garbė bei pro
ga pabaltiečiams pasirodyti 
Amerikos visuomenei. Festi
valius paprastai aplanko apie 
milijonas žmonių ne tik iš 
Amerikos, bet ir iš kitur. 

Festivalis įvyks birželio 24-
28 ir liepos 1-5 d., Vašingtono 
miesto centre, festivalių aikš
tėje „The National Mali". Pro
gramos prasidės 11 vai. ryte 
ir tęsis iki 5:30 vakaro. Kai 
kuriomis dienomis numatytos 
vakarinės programos, kurios 
tęsis iki 9 vai. vakaro. Festi
valio lankymas nemokamas. 
Šalia baltiečių dalyvauja Wis-
consin valstija, Filipinai ir 
Rio Grande/Bravo gyventojai. 

Lietuvos Kultūros ministe
rija į šį festivalį atsiunčia 50 
liaudies amatininkų, muzi
kantų, šokėjų ir dainininkų. 
Iš Dzūkijos, Marcikonių kai
mo atvyksta etnografinis an
samblis. Iš Telšių dalyvaus 
folkloro ansamblis „Insula", 
kuris atlieka žemaičių dainas, 
tautosaką, muziką ir šokius. 
Iš Vilniaus atvyksta liaudies 
muzikos kapela „Sutaras", 
sutartinių giedotojų grupė 
bei liaudies dainininkė. Daly
vaus liaudies meistrai, meni
ninkai: kalvis, tautinių rūbų 
audėja, medžio meistras, 
kiaušinių margintoja, gravi-
ruotojas, verbų rišėja, šiau
delių vėrėja, „sodų" darytoja, 
gintaro meistras. 

Festivalio lankytojus link
smins lietuviški liaudies an
sambliai, bus mokomi liaudies 
amatai, bus galima paragauti 
lietuviškų valgių, atsigaivinti 
alumi ir įsigyti liaudies meist
rų pagamintų ar atvežtų jų 
rankų darbo gaminių 

Nuotr P e t r o Vaikio, j r . 

ryte, festivalio atidarymas; bir
želio 24 d. bus švenčiamos „Jo
ninės". Pavakaryje, apie 4:30, 
bus kuriamas „Joninių lau
žas". Joninių laužo programa 
bus nuo 5:30 iki 10 vai. vakaro; 
birželio 27 ir 28 festivalyje da-
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Audėja Monika Kriukelienė prie savo staklių. Ji atvyksta į JAV ir Smith-
sonian folkloro festivalyje, kuris vyks birželio 24-28—liepos 1-5 d. Wash-
įngton, DC, demonstruos tautinių rūbų audimą. Ji taip pat atsiveš savo 
sukurtų tautinių rūbų, kuriuos bus galima įsigyti. 

lyvaus Amerikos lietuvių „So- Smithsonian stotelės. Bal
tiečių festivalio rajonas yra 
ten pat. 

Jei į Vašingtoną atvykstat 
autobusais su didele grupe ir 
žadat dalyvauti Subatvaka-

dauto" liaudies ansamblis iš 
Bostono; birželio 27 d., šeš
tadienį, 7:30 vai. vakare, ren
giamas „Subatvakaris'', kuria
me dalyvaus visi, iš Lietuvos 
atvykę, liaudies meistrai, an- ryje, praneškit Vašingtono 
sambliai ir muzikos kapela, komitetui, kad būtų galima 
Čia galėsime pabendrauti su žinoti dalyvių skaičių ir ge-
liaudies menininkais, pašokti, riau suplanuoti Subatvakarį. 
padainuoti, apžiūrėti liaudies Dėl smulkesnės informacijos 
menininkų kūrybą ir gal kai ką arba pranešti apie dalyva-
nusipirkti. Vakaro metu veiks vimą Subatvakaryje skam-
bufetas ir baras. „Subatva- binkit Dalei Lukienei: (301) 
karis" bus Latvių salėje, 400 983-0763, e-mai: lukasinc-
Hurley Ave., Rockville , Mary- @aol.com 
land. Liaudies menininkų kelionę 

Liepos 1 dieną, nuo 5:30 iki 9 į Ameriką finansuoja Lietuvos 
vai. vakaro, vyks bendras bal- Respublikos Kultūros mini-
tiečių šokių vakaras, kur bus sterija. Smithsonian institu-
mokomi liaudies šokiai. Lietu- tui organizaciniais reikalais 
viai pasirodys nuo 7:30 iki 9 talkininkauja Lietuvos amba-
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vai. vakare; liepos 5 d. , nuo sada ir JAV LB Vašingtone 
Šalia kasdieninės programos 5:30 iki 9 vai. vakaro, bus fes- paskirtas komitetas, kuriam 

yra numatyti šie ypatingi ren- tivalio polkų vakaras, kuriame pirmininkauja Dalė Lukienė. 
giniai: birželio 24 d., 11 vai. 

Lietuvos Seimo atstovai ir LB Philadelphijos" apylinkės valdyba susitikime su JAV Atstovų romų nariu kongr 
Jon ¥ox. Ii k.: Seimo narys Vytautas Dudėnas, Seimo pirmasis vicepirm Andrius Kubilius, Karolis Kazakaus-
kas, LB apyl. pirm. Roma Krušinskienė, kongr Jon Fox, Lynn Cox, Terese Gečiene, Jeanne Dorr ir Seimo atsto
vas, buvęs Užsienio reikalų ministras, Povilas Gilys. Nuotr. Petro Vaikio, jr. 

gros baltiečių, Wisconsin vals
tijos ir Rio Grande muzikantai. 

Latvių salę pasiekti iš 
Vašingtono reikia važiuoti I-
270 į šiaurę, išvažiuoti ant RT 
28 j vakarus ir prie antro 
šviesaforo pasukti kairėn, į 
Hurley Avenue. Latvių salė ir 
bažnyčia bus pirmi pastatai 
kairėje gatvės pusėje. Ten rasit 
mašinoms pastatyti aikšteles. 

Artimiausi viešbučiai nuo 
Latvių salės yra: (1) Double-
tree Hotel, 1750 Rockville 
Pike, Rockville, MD, tel. 301-
468-1100 arba 1-800-222-
Tree. (2) Ramada Inn, 1775 
Rockville Pike, Rockville, MD, 
tel. 301-881-2300 arba 1-800-
255-1775. Šitie viešbučiai yra 
arti Vašingtono METRO 
Twinbrook stotelės, iš kur gal
ima lengvai nuvažiuoti j mies
to centrą ir festivalį. Reikia 
paimti „Red Line" ir miesto 
centre persėdu* į „Orange" 
arba „Blue Line", važiuoti iki 
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Gintaro meistras Alfredas Jonušą? savo kūryboje visuomet u u n P a P n -
tarą. jį iškeldamas, kaip brangakmeni, i pirma vieta. Nuo mažens jis 
domėjosi Lietuvos archeologija, dalyvaudavo ekspedicijose, tad jį ypač 
sužavėjo senųjų papuošalų groti s 



PENKIOS DIENOS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIME 

LIUDA RUGIENIENĖ 

LR Seimo ir JAV Lietuvių Bendruomenė* atstovų 
komisijos poodžiai 

Krašto apsaugos reikalai. 
Lietuvai ruošiantis stoti į 
NATO yra svarbos du pagrin
diniai dalykai: krašto apsauga 
ir ekonomikos išvystymas, to
dėl komisijai buvo labai svar
bu išklausyti ministro Česlovo 
Stankevičiaus bei viceminist
ro Jono Kronkaičio praneši
mų. 

Ministras Č. Stankevi
čius: „Lietuva siekia NATO 
narystes. Pagrindinis doku
mentas yra orientyras plėsti 
visų mūsų krašto apsaugos 
sistemą šiam uždaviniui pa
siekti ir pasiimti atsakomybe, 
vykdyti tas užduotis, kurios 
kils mums dėl NATO narys
tės. Labiausiai akcentuojame 
mūsų sistemos suderinamumą 
su NATO. Mūsų planuose ir 
įvairiose programose nuolati
nis bei pagrindinis žodis yra 
suderinimas'. Iš tikrųjų NA
TO keliamas reikalavimas iš 
esmės beveik ir yra, kad mūsų 
sistema būtų suderinama su 
NATO. Suderinamumo reika
lavimas yra visur, pradedant 
nuo pačios sistemos organiza
vimo, nuo atskirų struktūrų, 
nuo atskirų institucijų struk
tūrų projektavimo. Jis susijęs 
su procedūromis ir visomis 
taisyklėmis, kurios taikomos 
struktūriniuose vienetuose. 
Tai yra didelis darbas, ir tik
tai tam tikra jo dalis šiandien 
atlikta. Pagrindinis dalykas 
yra ne ginklai, pasakyčiau, 
bet žmonės, žmones suvienyti 
ir suorganizuoti į instituci
jas". 

Viena pagrindinių kliūčių 
yra anglų kalbos nemokėji
mas, o, išmokus kalbą, tenka 
mokytis ir kitų profesinių da
lykų. Daug pagalbos susilau
kia iš NATO valstybių, ypač 
JAV. Dėl kalbos buvo neseniai 
parašytas įsakymas, kuriame 
numatomos visos įmanomos 
priemonės, išplėsti kalbos mo
kymą. Planuojama įsteigti pa
pildomai penkis kalbos moky
mo centrus, paskyrė apie 
800,000 litų įrangai pirkti, 
paskyrė etatus. Č. Stankevi
čius labai vertina „tas gali
mybes, kurias gaunam už
sienyje, siunčiam ten studi
juoti mūsų karius, o civilius 
specialistus mokytis kalbos. 
Tačiau pirminis mokymas 
turi būti Lietuvoje. Grįžus iŠ 
pasitobulinimo kursų irgi turi 
būti palaikomi kalbos įgūdžiai 
Lietuvoje ir tarnybos vietoje. 
Mes neturim tiek žmonių, kad 
galėtume juos visus išsiųsti 
toli nuo savo tarnybos vietos, 
nes kasdienė tarnyba turi 
vykti, visi turi pareigas, turi 

kovines treniruotes ir šitą 
darom". 

Kitas svarbus dalykas yra 
įstatymai ir taisyklės, kurio
mis reikia vadovautis. Iki pas
tarųjų metų šis reikalas buvo 
apleistas. „Po Nacionalinio 
saugumo pagrindų įstatymo 
priėmimo atsirado galimybė 
kurti naujus įstatymus, kurie 
atitiktų tuos reikalavimus, 
kurie atsiranda iš suderina
mumo su NATO sąlygų. Kole
ga Kronkaitis ir kolega Gar-
sys labai man daug padėjo per 
šiuos metus, rengiant, projek
tuojant pagrindinį įstatymą, 
kuris vadinasi Krašto apsau
gos organizavimo ir tarnybos 
įstatymas. Mes per šiuos me
tus, po ilgų diskusijų, svarsty
mų ir daugelio variantų, pa
rengėme naują įstatymą, ku
ris pertvarkys visą tarnybą ir 
organizaciją vakarietiškais 
pagrindais, o mano vicemi
nistro ir generalinio inspek
toriaus patirties dėka, aš esu 
tikras, šitas įstatymas būtinas 
ir geras žingsnis pirmyn". 

Tolimesniame savo praneši
me ministras paminėjo tarp
tautinio bendradarbiavimo te
mą, kuris yra grindžiamas 
dviem kriterijais. Pirma, ben
dradarbiavimas turi pasitar
nauti pagrindiniam tikslui — 
pasirengti NATO narystei, 
todėl bendradarbiavimas ir 
vyksta su tomis valstybėmis, 
kurios gali šiam reikalui pa
dėti. „Mes vadovaujamės prin
cipu, kad Lietuva negali turė
ti specialių pajėgų, kurios bo
tų skirtos tarptautinėms mi
sijoms ir operacijoms. Lietu
vos pajėgos nėra didelės ir 
mes siekiam, kad, rengiantis 
tarptautinėms operacijoms ir 
dalyvaujant jose, to dalyvavi
mo metu sukaupta patirtis 
galėtų būti perduota visai Lie
tuvos kariuomenei". Antra, tai 
bendradarbiavimas, kuris pa
deda stiprinti struktūras, pir
miausia žinių pavidalu. Tre
čia, tai karių, karinių specia
listų mokymas Vakaruose ir 
taip pat Lietuvoje pagal vaka
rietiškus standartus. Tokias 
galimybes Lietuva turi JAV-
se, Vokietijoje, Švedijoje ir kai 
kuriose kitose valstybėse. 
„Lietuvoje, Amerikai pade
dant, buvo suorganizuota ir 
puikiai veikia Kaune Lietuvos 
Generolo Raštikio puskarinin
kių mokykla, kuri rengia tą 
grandį, tą labai svarbią ka
riuomenei grandį, kurios la
bai stokojama. Šitos mokyklos 
svarba taip pat yra didelė". 

Ministras užsiminė pratybų 
reikalą, kurios vyksta Lietu
voje ir kituose kraštuose. Ne-
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gali pasinaudoti visais pasiū
lymais, todėl pasirenka pačius 
svarbiausius, kurie duos dau
giausia naudos. „Daugelis 
pratybų, daugelis mokymų, 
ypač trumpalaikių, yra ren
giami, kur mums sudaromos 
sąlygos, kur daug kas yra pa
dengiama teikiančios tokius 
pasiūlymus valstybės sąskai
ta. Tačiau iš savo biudžeto 
mes išleidžiam nemažai, bet 
didžiausios išlaidos yra galbūt 
susiję su Baltijos taikos bata
lionu ir dalyvavimu Bosnijos 
misijose". 

Bendradarbiavimą su Rusija 
vertina taip, kaip jis prisideda 
„prie mūsų siekiamo tikslo. O 
tikslas yra užtikrinti saugu
mą per NATO narystę, pasi
rengiant tai narystei. Bendra
darbiavimo su Rusija klausi
mas irgi svertinas ant tų 
pačių svarstyklių — ar ben
dradarbiavimas su Rusija pa
dės mums pasiekti tą tikslą. 
Kadangi Rusija labai prieši
nasi mūsų narystei, kyla 
klausimas, dėl ko mes bendra
darbiaujant — ar dėl to tikslo, 
kad nepatektume į NATO, ar 
priešingai. Iš tikrųjų mes 
orientuojame visą bendradar
biavimą su tomis šalimis, kurios 
pasirengusios mums padėti 
pasirengti ir tapti NATO na
rėmis. Tarp tų šalių yra Jung
tinės Amerikos Valstijos — 
pats svarbiausias mūsų part
neris, Danija yra labai akty
vus partneris ir daug mums 
padedantis, taip pat ir kitos 
šalys, tarp jų ir ne NATO na
riai, kaip Švedija ir kitos". 

Su JAV yra įsteigta nuola
tinė darbo grupė, veikia tos 
grupės susitikimai, konferen
cijos, posėdžiai, kuriuose-kal
bama apie labai konkrečius 
dalykus. Ministras Stankevi
čius įsitikinęs kad JAV pasi
ryžusios padėti Lietuvai pasi
rengti ir tapti NATO nare. 
„Aš tuo neabejoju. Aš ne
galėčiau atsakyti, kada ir kaip 
tas įvyks, bet mūsų tikslas, 
kad tai būtų kuo greičiau". 
Pentagono vadovybė atsižvel

gė į Lietuvos prašymą atsiųsti 
įvertinimo grupę. „To doku
mento reikšmė bus didelė, ka
dangi jis įvertins mūsų padė
tį, jame atsispindės tam tikros 
rekomendacijos dėl mūsų sis
temos plėtotės, dėl prioritetų. 
Jame bus daug konkrečių re
komendacijų, į kurias mes ga
lėsime atsiremti planuodami". 

Lietuvos gynybinį pajėgumą 
nulems parengti rezervai. 
Krašto apsaugos uždavinys 
yra paruošti apie 200-250 
tūkst. rezervo. JAV įvertinimo 
grupės projekte taip pat yra 
akcentuojama rezervo paren
gimo svarba. Šiuo metu yra 
pertvarkoma Lietuvos kariuo
menės organizacija, kas yra 
viceministro Kronkaičio atsa
komybė ir rūpestis. 

1997 metais Lietuvos vy
riausybė krašto apsaugai pas
kyrė 1% nuo bendrojo vidinio 
produkto, 1996 metais jis bu
vo tik 0,6%, tačiau šįmet yra 
paskirta jau 1,5%. Taigi šie
met yra pirmi biudžetiniai 
metai, kad galima daryti rim
tas investicijas, panaudoti 
apie 170 milijonų litų, kai 
pernai galėjo pasinaudoti tik 
20 ar 30 milijonų litų. Investi
cijų pirmenybė yra kareivių 
tarnybos sąlygų pagerinimas. 
„Šiemet mūsų uždavinys yra 
sutvarkyti kareivines, atlikti 
didžiulius remontus, nes ka
reiviai tarnauja sovietinėmis 
sąlygomis, sovietų nusiaub
tose ir paliktose kareivinėse. 
Mes pertvarkysim visas prau
syklas ir dušus, įrengsime, 
netaupydami pinigų, kad ka
reivis turėtų normalias sąly
gas, kad turėtų džiovyklas, 
pirksime baldus, spinteles ir 
lovas ir taip toliau". 20 mili
jonų litų skirs Ruklos naujokų 
mokymo centrui įkurti, kiti 
pinigai bus skiriami transpor
tui, kuris turi pereiti į vieno
das sistemas, nes šiuo metu 
turi daugiau kaip 90 rūšių pa
dovanotų iš visur prisirinktų 
įvairių automobilių. Pirkdami 
transportą nori orientuotis į 

amerikietišką „General Mo
tors" produkciją. Pertvarko 
ryšių sistemą. 

Viceministras Jonas 
Kronkaitis. „Aš papildysiu ir 
kalbėsiu apie integraciją į 
NATO, gal papasakosiu apie 
mūsų dialogą, kuris prasidėjo 
sausio mėnesį. Čia yra ponas 
Jankauskas iš Užsienio reika
lų ministerijos, jis taip pat 
dalyvavo. Mes susitikome su 
politinio ir karinio komiteto 
pirmininku ir supažindinome 
su Lietuvos kariuomenės vys
tymo planais. Kadangi Lietu
va nori tapti NATO nare, mes 
turėjome daug plačiau apie tą 
viską kalbėti. Sakėme, jog 
ekonomika yra pati svarbiau
sia mūsų saugumo strategijai 
ir kad Lietuva turi vystyti ir 
stiprinti ekonomiką. Tik ši
taip mes galėsime pagerinti 
Lietuvos kariuomenės vysty
mosi padėtį. Mes kalbėjome 
apie santykius su kaimynais 
ir išaiškinom, kad mūsų san
tykiai su kaimynais yra geri, 
kad neturime problemų dėl 
sienų, kad neturime kokių 
konfliktų su tautinėmis mažu
momis, gyvenančiomis Lietu
voje. Kalbėjom ir apie Lietu
vos politinį pastovumą. Visi 
pripažino, kad Lietuvoje yra 
subrendusi demokratija. Sa
kėme, kad viena pagrindinių 
mūsų valstybinio saugumo 
strategijos dalių yra integraci
ja į NATO. Mes suprantame, 
kad integracija į NATO bus 
politinis sprendimas". 

Toliau trumpai kalbėjo Algi
mantas Garsys, kuris taip pat 
pabrėžė parengto rezervo ir 
kariuomenės vadybos siste
mos svarbą, tačiau pastaroji 
problema: parengiant Krašto 
apsaugos organizavimo ir tar
nybos įstatymus, bus išspręs
ta. „Ministras paminėjo labai 
daug programų, dalykų, kurie 
yra daromi, nuo anglų kalbos, 
nuo prisitaikymo prie NATO 
standartų ir reformas struk
tūroje. Šitie visi dalykai tikrai 
išvystys Lietuvos kariuomenę. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Ir vėl iš pradžios... 
Reikėjo daug pastangų, kol 

buvo pasiekta pastovesnė tai
ka Bosnijoje. Nors padėtis dar 
nėra labai gera, bet vis dėlto 
gyvenimas pradeda grįžti į 
normalesnes vėžes, bent kol 
tarp besivaidijančių serbų, 
kroatų ir Bosnijos musulmonų 
maišosi ginkluoti taikos palai
kytojų daliniai. 

Kad Bosnijoje-Herzegovi-
noje buvo pasiekta taika, va
kariečiai priskiria daug nuo
pelnų Jugosloavijos preziden
tui Slobodan Milosevic. kuris 
1995 m. Dayton, OH, konfe
rencijoje taikos sutartį pasi
rašė Bosnijos serbų ir jų vado 
Karadzic vardu. Už Milosevic 
pagalbą buvo atsilyginta, pa
naikinant ekonomines ir kitas 
sankcijas, kuriomis anksčiau 
bausta Jugoslavija. Nuo 1995 
m. Slobodan Milosevic pa
vardė daug kartų neigiamai 
minima už neteisingą Jugosla
vijos albanų traktavimą, bet 
daug kartų jam atleista, pri
simenant Dayton konferenci
jos sutartį. 

Atrodo, kad pagaliau ..nuo
pelnų skrynia" išsemta ir ma
lonės laikotarpis Jugoslavijos 
prezidentui užsibaigė. JAV, 
Didžioji Britanija, Prancūzija, 
Rusija ir kitos didžiosios 
NATO bei Europos Sąjungos 
valstybės žada imtis griežtų 
priemonių, jeigu serbai nesi
liaus vykdyti „etninio valymo" 
veiksmų Kosovo provincijoje. 

Jų agresijos aukos yra tos 
provincijos albanai, kurie su
daro bent 90 procentų gyven
tojų iš Kosove gyvenančių 2.2 
mlj. žmonių. Nors konfliktai 
su Belgradu Kosove prasidėjo 
daug anksčiau, bet 73 metus 
serbai su albanais kartu gyve
no ir tarpusaviai susikirtimai 
buvo gan nežymūs. Verta pa
minėti, kad serbai Kosovą lai
ko savo istorine teritorija. Ši 
provincija ypač ryški senose 
legendose, padavimuose, pa
sakojančiuose, kaip Kosovo 
provincijoje 1389 metais vyko 
žiaurūs mūšiai su turkais, 
kokių baisių nuostolių tose ko
vose serbai patyrė. Neseniai 
buvo labai iškilmingai pa
minėta to mūšio 600 metų su
kaktis (galima sakyti, kad Ko-
sovas yra savotiškas serbų 
Žalgiris, tačiau ne laimėjimo, 
o pralaimėjimo data minima). 
Kiekvienas serbų vaikas dar 
prieš mokyklos suolą supažin
dinamas su Kosovo praeitimi. 
„Tai mūsų Jeruzalė", — tvirti
na vyresnieji. 

Jugoslavija valdant diktato
riui Tito, albanų gyvenamoji 
Kosovo provincija turėjo gal
būt daugiau autonomijos, kaip 
bet kuri kita to krašto dalis. 
Dabar teigiama, kad albanai 
nebuvo labai geri kaimynai 
savo tarpe gyvenantiems ser

bams: pastarieji vis jautėsi 
skriaudžiami. įvairiais būdais 
diskriminuojami Perėmęs Ju
goslavijos valdžią, prez. Slobo
dan Milosevic 1990 m. panai
kino Kosovo provincijos auto
nomijos teises, išstūmė iš savo 
vyriausybės sluoksnių buvu
sius albanų atstovus, provinci
joje uždraudė TV bei radijo 
laidas albanų kalba ir įvedė 
nemažai kitų suvaržymų. 

Albanai pradėjo dėti pastan
gas visiškai atsiskirti nuo Ju
goslavijos ir sukurti savo ne
priklausomą valstybę. Netu
rėdami tiesiogės įtakos Bel
grade, sudarė savo atskirą vy
riausybę, o serbams darant vis 
didesnį spaudimą, buvo suor
ganizuota Kosovo Laisvinimo 
armija. Ją Belgradas vadina 
teroristais, bet albanai — 
išgelbėtojais, didvyriais. <Visa 
tai atliepia ir dvigubą Lietu
vos partizanų įvaizdį: okupan
tas jiems nepagailėjo labiau
siai pažeminančių vardų, o 
lietuvių tauta partizanus lai
kė savo ir tėvynės laisvės gy
nėjais.) 

Pastarosiomis dienomis Mi
losevic pastangos užgniaužti 
Kosovo albanų laisvės siekius 
jau perėjo į atvirą agresiją 
prieš nekaltus civilius gyven
tojus. Bombarduojami, degina
mi ir su žeme sulyginami kai
mai, vietiniai gyventojai be 
atodairos bėga. palikę namus 
ir visą turtą. Viename mieste
lyje iš buvusių 65.000 gyven
tojų. 40,000 jau yra benamiai, 
nemažai žuvusių ar dingusių 
be žinios. Likusiems trūksta 
maisto ir būtiniausių kasdie
nybės reikmenų, nes transpor
tai negali pravažiuoti. Kosovo 
Laisvinimo armija paskelbė 
visuotinę vyrų (tarp 18 ir 55 
metų amžiaus I tfiobiUzaciją. 
Ginklų, tiesa, jrerny nesunku 
parūpinti, bet nėra nei laiko, 
nei galimybių tuos naujokus 
paruošti karinei tarnybai. Ti
kima, kad jie bus veiksmin
giausi partizaninio pobūdžio 
kovose, nes kalnuota, miš
kuota Kosovo provincija to
kioms kovoms labiau tinkama. 

JAV prezidentas Bill Clin-
ton pareiškė, kad Kosovo kon
fliktui nebus leidžiama išsi
plėsti už Jugoslavijos sienų 
arba taip ilgai tęstis, kaip Bos-
nijos-Herzegovinos karui, kol 
pagaliau prisirengė įsikišti 
NATO. Tačiau Amerikos vy
riausybė mano. kad Kosovas 
yra Europos problema ir Euro
pos valstybės turėtų pačios ją 
spręsti. Laikas, kad, jos imtųsi 
daugiau atsakomybės už įvy
kius savo žemyno ribose. Tam 
tikra prasme tas jau daroma, 
nes Europos Sąjunga pati pir
moji vėl pritaikė ekonomines 
sankcijas Jugoslavijai. 

TRAKAI 
PETRAS MATEKŪNAS 

Nr.2 Tęsinys 

Istorikas M. Stryjkovskis 
tvirtina, kad Gediminas sosti
nę iš Senųjų Trakų į Naujuo
sius perkėlė apie 1320 metus. 

Kęstučio viešpatavimo metu 
Senieji Trakai tos reikšmės, 
kaip prie Gedimino, neturėjo, 
nes daug žmonių saugumo su
metimais išsikėlė į Naujuosius 
Trakus ar kitas saugesnes vie
tas, o kurie paliko — gyveno 
baimėje, nes pro Senuosius 
Trakus dažnai pražygiuodavo 
kryžiuočiai, naikindami apy
linkes. 

Praėjus vėl keletai metų, 
Gediminas užtiko dar geresnę 
vietą, kur Vilnelė įteka į Nerį-
Jis ten įkūręs Vilniaus miestą 
ir perkėlė savo sostinę, o Nau
juosius Trakus paliko savo 
sūnui Kęstučiui. 

Senųjų Trakų pilis, kurią 

pastatė Gediminas, 1391 m. 
sudegė. Po gaisro ją paliko 
neatstatytą. Ji stovėjo nedide
lėje dirbtinėje saloje. Buvusi 
mūrinė, gana didelė, stipri ir 
apsupta giliu ir plačiu grioviu, 
kuris prileistas iš ežerėlio, ku
ris buvęs pietryčių salos pusė
je, buvo pilnas vandens. Į pilį 
galima buvo patekti tik su lai
veliu. 

Pilis buvo pastatyta iš lauko 
akmenų ir plytų. Jos bokštai 
buvę kelių aukštų, masyvūs ir 
apvalūs, o sienos storos, aukš
tos, su langais. 

16 šimtm. pilis dar buvo la
bai apgriuvusi. Statant jos 
vietoje didelį dviejų aukštų 
vienuolyną ir vėliau bažnyčią, 
likusi pilies dalis, kuri dar 
stovėjo, buvo nugriauta, jos 
plytos ir akmenys, kaip mano
ma, sunaudoti vienuolyno ir 
bažnyčios statybai. Paliko tik 
griovys. Kai vienuolynas buvo 
pastatytas, ant to griovio pas
tatyti du mediniai tiltai — vie
nas važiuotiems, o kitas pės

tiems. 
Senuosius Trakus 1822 m. 

aplankęs dailininkas V. Ma
kauskas. Miestelyje jis radęs 
smuklę, keletą namelių ir ne
didelę raudonų plytų bažny
tėlę. Jos viduje, einant į zak
ristiją, kairėje pusčie matęs 
Vytauto portretą, nupaišytą 
visu ūgiu. Ant šio portreto 
buvo užrašyta lotyniškai, kad 
kunigaikštis yra šios bažnytė
lės fundatorius. Pagoniškos 
šventyklos jis neradęs. Ji bu
vusi ne per seniausiai visai 
sunaikinta. 

Dabar Senuose Trakuose nė
ra nei pilies, nei ežerėlio. Vie
toje pilies dabar stovi bažny
čia. 

Pirmoji bažnyčia buvo pas
tatyta Vytauto. Buvo mūrine, 
gotiško stiliaus. Vytautas ją 
pavedė benediktinams vienuo
liams iš Tynco vienuolyno, 
esančio netoli Krokuvos. 
Jiems perleido, išskyrus tik 
dvaro laukus, dvaro pastatus 
ir dar davė iš savo dvaro 

dešimtinę bei keletą kaimų. 
Vėliau, Vytautui mirus, Žy
gimantas Senasis Vytauto 
fundacijas patvirtino ir dar 
davė sutikimą, toje vietoje, 
kur stovėjo sudegusi ir apgriu
vusi pilis, statyti naują vie
nuolyną, kuris buvo pašven
tintas 1577 metais. 

Bažnyčią, kurią pastatė Vy
tautas, abatas Tomas Povlovs-
kis atnaujino: padidino jos 
langus. įrengė naujus altorius, 
įdėjo naujas grindis ir iš Kęs
tučio pirties padarė zakristiją. 
1757 m. bažnyčia nukentėjo 
nuo gaisro. Liko neatstatyta. 
Už pilies teritorijos ribų buvo 
pastatyta nedidelė medinė 
bažnytėlė, kurioje laikomos 
pamaldos. 

Nauja bažnyčia pradėta sta
tyti 1790 m., bet ji paliko ne
užbaigta dėl susidariusių poli
tinių priežasčių, kurios vyko 
tuo metu. 1844 m. vienuoly
nas rusų valdžios uždarytas. 
Tuomet bažnyčia buvo pa
versta parapijine. Jos klebo

nas kun. L. Gudovskis vieną 
buvusi vienuolyno sparną per
statė į bažnyčią, o medinę baž
nytėlę 1905 m. nugriovė. 

Bažnyčia, kuri buvo pastaty
ta iš vieno vienuolyno sparno, 
labai nukentėjo per Pirmąjį 
pasaulinį karą. 1915 m. ru
denį į ją pataikė patrankos 
šovinys. Sprogdamas sunaiki
no šoninės navos skliautus. 
Nuo sprogimo išbyrėjo visi 
langai, kurie buvo vitražiniai. 
Paliko tik langų rėmai, nes
kaitant kitų padarytų nuosto
lių. 

Bažnyčia buvo perstatyta 
pagal A. Mikulskio projektą. 
Nors ji buvo pastatyta iš vieno 
vienuolyno sparno, savo išori
niu stiliumi bei didumu atk
reipia kiekvieno praeivio dė
mesį. Pastatyta ne barokiniu, 
bet daugiau pseudogotiniu sti
liumi. Jos keturi bokštai, ku
rie puošia frontoną, ploni, 
aukšti ir tarpusavy sujungti 
lyg tvorelėmis. 

(Bus daugiau) 

Pro Traku pilips vartus kadaise išdidžiai JOJO 
dabar daugiausia vaikšto turistai. 

Kęstutis. Vytautas Didysis, o 

Nuotr Alberto Kerelio 
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TRIGUBA AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
ŠVENTĖ 

Gegužės 10-ąją, kai šiame 
žemyne švenčiama Motinos 
diena. Montrealio Aušros Var
tų parapijoje buvo graži šven
tė. Tą dieną giedojo ne tik 
įprastinis mišrusis choras, bet 
ir moterų oktetas „Aušra", 
grojo du vargonininkai — L. 
Džindzeradzė ir A. Stankevi
čius, o po pamaldų pagiedojo 
iš Lietuvos atvažiavęs daini
ninkas V. Vyšniauskas, kuris 
gegužės 17 d. čia koncertavo 
po 11 vai. Mišių. 

Per Motinos dieną ši bažny
čia išties atjaunėjo. Retai ka
da čia būna tiek jaunų veidų, 
kiek jų buvo šįkart. Su savo 
tėveliais atvažiavo 8 vaiku
čiai, seselių Juditos ir Pra-
nutės parengti Pirmajai Ko
munijai. Šiemet 17 jaunuolių, 
lydimi jaunų Sutvirtinimo 
Sakramento tėvų ir motinų, 
buvo apdovanoti šv. Dvasios 
dovanomis. Visados vysk. P. 
Baltakio pasirodymas pagyvi
na parapijos dvasinį gyveni
mą, į tikinčiųjų krikščionių 
gretas pašaukia naujų jėgų. 
Tik, gaila, kad daugelis iš tų 
jaunų širdžių, metai iš metų 
ateinančių papildyti išmirš
tančių gretas, pamiršta šią 
parapiją, greit pasirenka kita
kalbes, o Aušros Vartus tepri
simena vien per didžiąsias 
šventes, retesnes progas. 

Besilankydamas Aušros 
Vartų parapijoje, vyskupas 
pašventino klebonijoje (buvu
siam ,Lito" banko archyvo 
kambaryje) įrengtą naują kop
lyčią, kur yra altorius, atnau
jintos kryžiaus kelių stotys ir 
A. Kubato tautiniais ir istori
niais motyvais sukurtas vitra
žas, kitų lietuviškų dirbinių. 
Atsisveikindamas su Aušros 
Vartų parapija, čia vyskupas 
pirmąsyk aukojo šv. Mišias ir 
gegužės 11 d. po pusryčių kle
bonijoje išlydėtas į Dorvalio 
oro uostą. 

Naujai įrengtoje Aušros Var
tų klebonijos koplyčioje dabar 
galės ne tik kunigai aukoti šv. 
Mišias, pasimelsti, bet ir para
pijiečiai, kai jų būna labai ne
daug bažnyčioje nuo pirmadie
nio lig Šeštadienio, galės iš
klausyti šv. Mišias. Žiemą ne
reikės sunaudoti daug bažny
čiai reikalingo kuro. 

Vyskupo atvykimo proga bu
vo atidaryta naujoji Aušros 
Vartų mažoji galerija, kurią 
švęstu vandeniu pašlakstė 
Garbingasis Svetys. Buvusioje 
krikštykloje nuo šiolei bus ga-

melsti. Čionai dabar bus gali
ma ant sienų pamatyti iška
bintus t. J. Kubiliaus, t. J. Bo-
revičiaus, t. K. Pečkio, Šios 
bažnyyčios šventintojo kardi
nolo Paul Emile Leger, vys
kupų V. Brizgio ir P. Balta
kio, t. L. Zarembos ir t. J. Ar-
nausko portretus, kurie visi, 
dailininko A. Kubato ranka 
nupiešti ir skoningai įrėminti, 
pagyvina bažnyčią ir 2000 
metams artėjant palieka įsi
mintiną puslapį šios parapi
jos istorijai. 

Vysk. P. Baltakis, OFM, 
taip pat pašventino mažąją 
Aušros Vartų Petro Ibiansko 
paveikslų galeriją, įrengtą 
jungiamajame bažnyčios-kle-
bonijos koridoriuje. Čia dabar 
iškabinta keliolika spalvingų, 
Šviesių tonų ir įdomių Vil
niaus, Montrealio, Sibiro, Bal
tijos jūros, Aušros Vartų baž
nyčios ir kitomis temomis dar
bų. Dailininkas Ibianskas, pa
dovanojęs kelis paveikslus, 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvy.- kameriniui orkt'btrui, grojančiam operoje, dirigavo Saulius Sondeckis, t- -želio 2 d Lietuvos Naciona
linėje filharmonijoje buvo parodyta VYolfgung Ainadeus Moz:.rt operos ,.Cosi fa n Tutte" Visos jos tokios prem
jera. Nuotr. Eltos 

tenoro James McLean bei 
prancūzų mezosoprano Claire 
Brua bene daugiausiai publi
kos plojimų sulaukė scenoje 
veiksmui vadovavęs Kupido
nas — mažasis aktorius David 
Tavadze. Nors žiūrovų simpa
tijas turbūt būtų pelnęs ir bet 
kuris kitas žaviai garbanotas 

kurių vienas dabar kabo kle- berniukas sidabriniais sparne-
bonijos prieangyje, Aušros liais, šis, scenoje ypač laisvai 
Vartų parapijai, yra gimęs besijaučiantis, aštuonerių me-
1941 m. balandžio 10 d. Kė- tų aktorius — tikrai neeilinis 
dainių raj. Labūnavoje. Su tė- vaikas. 
vais buvo išvežtas į Sibirą, iš { Lietuvą David atvažiavo 
kur po dešimties metų grįžo ir kartu su savo seneliu, — Šios 
1971 m. baigęs Vilniaus Dai- operos scenografu, Sankt Pe
lės akademiją, dirbo dėstytoju terburgo Marijos teatro daili-
iki 1997 m. Nuo 1980 m. daili- ninku Teimuraz Murvanidze. 
ninku sąjungos narys, sukūręs Beje, spektaklio programėlėje 
keliolika monumentaliosios seneliui dailininkui skirta ge-
dailės darbų — freskų, mo- rokai mažiau vietos nei anū-
zaikų, interjerų ir kt. Dailinin- kui. Pirmiausia žiūrovai infor-
kas P. Ibianskas dalyvavo Lie- muojami apie pavydėtinas 
tuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, mažojo aktoriaus giminės šak-
Kanadoje ir kitur surengtose nis: David prosenelis — akto-
parodose. Jo darbų yra įsigijęs rius ir futbolo komentatorius 
dabartinis Lietuvos preziden- Kote Macharadzė, prosenelė 
tas Valdas Adamkus, įžymus — aktorė Medėja Čachava, se-
poetas Česlovas Milošas ir kt. nelė — balerina Maka Macha-
Dailininko kūrinių Aušros radzė, motina — aktorė Nata 
Vartų mažojoje galerijoje ge- Murvanidze, tėvas — aktorius 
riausia galima pasižiūrėti po NikaTavadzė. 
pamaldų arba asmeniška' už- Tad nieko stebėtino, kad 
sisakyti telefonu. nuo trejų metų David fiUmuo-

Sutvirtinimo sakramentas, jasi kine ir dalyvauja dramos 
Pirmoji Komunija, naujoji ko- teatrų pastatymuose. Jis ir 
plyčia, mažoji Aušros Vartų pats stato vaikiškus spektakli-
galerija skirta 2000 metų ir us, — juos režisuoja, kuria 
artėjančiam AV parapijos jubi- choreografiją, parenka mu-
liejui. ziką. Pranešama, joį, Daivid 

Kuri. K. J. Ambrasas labai mėgsta klasikinę mu-
ziką, ypač — R. Wagner ir G. 

TĘSIA KARJERA 
-VILNIAUS 

FESTIVALYJE '98" 

Pagrindinius vaidmenis Mozart operoje ,,Cosi fan Tutte" Nacionalinėje 
filharmonijoje birželio 2 d. atliko amerikietė sopranas Juliana Rambaldi 
(kairėje) ir Vokietijoje gyvenanti prancūzė dainininkė Claire Brua. 

Nuotr. Eltos 

TARP MUŠU KALBANT 
NEUŽMIRŠTAMAS RUDNOSIUKAS 

Tai atsitiko senų, bet vis dar 
atmenamų, laikų vėlyvą vaka
rą, bevaikštinėjant gimtojo 
miesto centre. Tą vakarą, kaip 
mes sakydavome, zulino šali
gatvius, jeigu ne tūkstančiai, 
tai tikrai keli šimtai žmonių. 
Dainos žodžiais tariant, „buvo 
tykus vakars be vėjo". O, pri
siminus Bernardą Brazdžionį, 
dar būtų galima pridurti, kad 
buvo „pats šviesus gegužis, 
dievaži". Vaikštinėdami dau-

Bizet, o labiausiai vertina ir 
tiesiog dievina — W. A. Mo
zart. Vaikų parodose berniu
kas eksponuoja savo molines gausia „pilstėme iš tuščio į 

Birželio 3 d. vakarą Lietuvos skulptūras (pagrindinė tema fcjaurą", n o r s protarpiais 
valstybinėje filharmonijoje pa- — baletas, mylimiausias gyvu- šnektelėdavome ir apie rim-
rodyta VVo.fgang Amadeus lys —karvė). tesnius reikalus bei reikaliu-
Mozart operos „Cosi fan tutte" Nors programėlėje dar ra- ^us. p a m e n u , tą vakarą vie-

iima pamatyti Aušros Vartų („Visos jos tokios") premjera, soma, jog būsimos profesijos n a s mūsiškių'papasakojo apie 
parapijoje dirbusių klebonų Šį operos spektaklį tarptau- David dar neišsirinko: Mozar- j 0 ^vo iš Kauno parvežtą 
portretus. Seniau ši krikštyk- tinė kūrėjų grupė, vadovauja- tu sako nebūsiąs, o visa kita 2įnįą a p į e bręstančio karo ga
lą jau kiek metų buvo pavers- ma maestro Sauliaus Son- — nesvarbu", šio teiginio nuo- iįmybeS. Mes laukėme pasikel
ta sandėliu. Dabar joje, iš nau- deckio, pastatė si acialiai „Vii- širdumu galima ir suabejoti. t i m ų i r domėjomės S a l i m u 

jo sutvarkytoje, išdažytoje, iš
klotoje kiliminiu taku, krikš
to, jungtuvių dalyviai ir para
pijiečiai galės pailsėti, susi
tvarkyti, pasikalbėti ir prieš 
naują Marijos. Paslaptingo
sios Rožės, skulptūrą pasi-

(Elta) niaus festivaliui '98". 
Nepaisant puikių solistų — 

lietuvių Gintarės Skėrytės, 
Vytauto Juozapaičio, Vlado 
Bagdono bei kviestinių žvaigž-
džių-amerikiecių soprano Ju- Geriau bristi per upelį, negu 
liana Rambaldi, kanadiečių eiti per supuvusį tiltelį. 

Anapus tvoros ir medžiai 
žalesni ir obuoliai gardesnį. 

Vysk Paulius Baltakis, OFM, su Aušros Vartų parapijos klebonu kun. K. J Ambrasu ir parapijiečiais naujoje 
koplyčioje 

karu. 
Pakankamai prisivaikščioję 

ir prisikalbėję, pradėjome pa
mažu skirstytis. Beeinant vie
nas ėmė niūniuoti, o paskum 
pusgarsiai dainuoti seną, dar 
caro gadynėje sukurtą „Volga, 
Volga" dainą. Tik jis ne rusiš
kai, bet lietuviškai dainavo. 
Dainavo Vytės Nemunėlio 
(Bernardo Brazdžionio) eiliuo
tus žodžius: „Ten miške, kur 
eglės ošia, po pušim sena se
na, gyveno Meškinas Rudno-
sis, Rudnosienė jo žmona". Be
matant, visi trys traukėme 
„Ten miške, kur eglės ošia..." 
Dainavome kaskart vis gar
siau ir garsiau. Besimėgau
jant dainos žodžiais, tarytum 
iš žemės išdygo uniformuotas 
milicininkas. Jis mus pakalti
no ramybės drumstimu ir pa
sipiktino, jo teigimu, antitary
biniais dainos žodžiais. Išva
dinęs chuliganais ir liaudies 
priešais, kone tempte nutem
pė į milicijos nuovados rašti
nę. Piktokai nusiteikęs milici-
ninkėlis, raportuodamas bu
dinčiajam, pasistengė paryš

kinti mūsų chuliganizmą ir 
antitarybiškumą. Klausantis 
jo žodžių, buvo savotiškai ne
jauku ir, atvirai pasakius — 
baugu. Dar daugiau išsigan
dome, kuomet budintysis pa
noro išgirsti mūsų dainuotos 
dainos žodžius. O mums, kai 
tyčia, nesiklijavo žodžiai. 

Vis tik viskas pasibaigė lai
mingai. Mus išgelbėjo amžiu
mi ir laipsniu vyresnis milici
ninkas. Mūsų laimei, jis buvo 
vieno mūsiškio artimas kai
mynas. Patyliukais pasitaręs 
su budinčiuoju, išdrožė pa
moksle .į ir paliepė nešdintis į 
namus. Padėkoję (ką kita be
darysi?) sprukom pro duris. 
Ką ir kalbėti, jautėmės paten
kinti pasibaigusiu susidūrimu 
su tarybiniais tvarkos daboto
jais. 

Keletą minučių žingsniavo
me tylėdami. Vėliau, užsimez
gus kalbai, prisiminėm Rud-
nosį, Rudnosienę ir Rudno-
siuką. Mūsų „dainininkas" iš
sitarė, kad jis išmoko „Meš
kiuko Rudnosiuko" pirmuo
sius posmelius, vartydamas 
tėvo atvežtą ir jaunesnei sesu
tei dovanotą knygą. Šioji Vy
tės Nemunėlio parašyta knyga 
mums dar nebuvo nei matyta, 
nei girdėta. Tąsyk, deja, dar 
nežinojome, kad Vytė Nemu-

IVAIR0S NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Wasringlon, 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. 

AiJTOMOGtJOvKAMU.SVQKATrĵ  
IR GYVYBES DRAUOMAS. 

Agentas Frank Zapofis ir Off. Mgr. Auks* 
S. Kari* katoa Itetuviikai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 Weet 95th Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773)581-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MJU 
REALTORS 

(773)5K-a» 
(TOS) 425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
•Greitas ir sązinir^patanwirnas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

KMIECJK REALTORS 

2 1 . 4365SArcrwrAve. 
Ortuos 7922 S.PUasfci Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei nonte parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės i Danutėj Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

„NERINGOS" 
RESTORANUI 

reikalinga padavėja 
popietinėms valandoms. 

Kreiptis: 
2632 W. 71SL 

Chicago, 
teL 773-476-9026 

Išnuomojamas naujai 
įrengtas butelis rūsyje. Už 
viską (dujas ir elektrą) $350. 
Tel. 773-776-3538. 

Needed a compankm for 
elderiy lady 2 or 3 days a 
vveek. Call 630-495-4006 

after 6 p jn. Speak Engiish. 

CONDOFORSALE 
Park Shirc Estate 

2 btdnn., 2 baths, living rm. oining 
arca,kjtchen,bascmentwithagaragc 
$109,000. Call: 1-847-244-6833. 

FORSALE 
Burbank, DL. 

A lovely brick 3 bedim, 2 batfa 
homewith2carbrickgarage;newo«k 
cabinets in kitchen, new roof, family 
room with fire-place; fenced yard; 
quiet trec-lincd Street $157,900 Call 
Peggy, Realty Executives Arabą-
sador, teL 708-349-1111. 

STONEHENGE OF LEMONT 
LUXURY CONDOMINIUMS 

Within walking distance of the 
Lithuanian Centre, Walgreen, 

Jewell and shoping. 

BEAT THE PRICE 
INCREASE!!! 

2 bedroom 2 bath units starting from $122,900 
Model hrs. - Sun. 12-5 p.m. or weekdays call for appt. 

Directions: 1 block East of State Street on 127 St. 
E.T. MANSEIA-CONSTRUCTION Co., INC. TeL 630-257-3305. 

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTU 

Kiekvieną ketvirtadienį Jums, 'Draugo" 4 psl., spausdiname 
trumpą ištrauką iš mūsų knygų katalogo. įsigykite! 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 

Autorius (v.pav.) 
Lith.Cath Press Society 
A.Krasnovas 
Vladas Šlaitas 
Kazys Jakubėnas 
J.Narunė 
Popiežius Leonas XIII 
Jeffrey Harder 
Jonas Paskutinis 
A. Paskųs 

. Pr.Kuraitis 

PavadMfflM 
First Marian Reader 
Egzodo literatūros atšvaitai 
34 eilėraščiai 
Eilėraščiai iš Vilniaus kalėjimo 
Eiiės 
Enciklika apie masonus 
Engiish in Exercises 
Esu keleivis 
Evoliucija ir krikščionybė 
Filosofijos raštų rinktinė 

Kaine 
$1.00 

$10.00 
$1.00 
$3.00 
$1.00 
$0.50 

$12.00 
$2.00 
$6.00 

$20.00 

Knygas užsisakyti galite tai. 773-585-9500, taksu 773-585-8284 
arba paštu. MOsų adresas: 

"Draugas" administracija, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Parsiuntė išlaktos vt«r*lcr^-S3.95.kiek^^ 

Gyvenamoms IL valstijoj* P**** 8.75% "sales tax" 
"Draugo' administracija 

nelis buvo Bernardo Brazdžio
nio slapyvardis. Taip besikal
bant, vienas iš mūsų trijulės 
(pats jauniausias ir mažiau
sias) neiškentė nepasakęs: „Ai 
tai, vyrai, nebuvau išsigandęs. 
Aš milicijoje visa laiką laikiau 
špygą kišenėje!" 

Netrukus baigėsi gegužė ir 
atėjo birželis. Tą mėnesį, kaip 
žinia, papūtė kiti vėjai. Rusus 
pakeitė vokiečiai. Tačiau ne
pasikeitė -Meškiuko Rudno
siuko" žodžiams pritaikyta 
daina. Vieną kartą vokiečių 
laikais, kažkuris mūsų užsi
minė, kad kas nors galėtų šiai 
dainai sukurti lietuviškai 
skambančią melodiją. 

Bėgo dienos, bėgo metai. Bė
go ir prabėgo ne vienas, bet 

keli dešimtmečiai. O Vytės 
Nemunėlio „Meškiuką Rudno-
siuką" dar vis skaito ir gėrisi 
suaugusieji, jų vaikai ir vaikų 
vaikai. Tikrai, toks savas ir 
toks patrauklus tas Meškiu
kas Rudnosiukas. Aš, dievaži, 
niekuomet jo nemainyčiau 
(kad ir primokėtų) į Vakaruo
se išgarsėjusį „VVinnie the 
Pooh", kuris sovietiniais lai
kais per Maskvą atkeliavo į 
Lietuvą ir dabar mūsų krašte 
yra Mikės Pūkuotuko vardu. 
Taip aš pagalvojau aną gegu
žės vakarą Čikagos Jaunimo 
centre surengtose -Poezijos 
dienose", besiklausydamas iš 
Bernardo Brazdžionio (Vytės 
Nemunėlio) lūpų sklindančio 
gyvo lietuviško žodžio. 

Petras Petrutis 



PENKIOS DIENOSI... 

Atkelta iš 3 psl. 
Komisija apklausos metu 

iškėlė Karo akademijos reika
lą, jos priklausomumą Švie
timo ir mokslo ministerijai. 
Ministras Stankevičius atsa
kė: „Karo akademija hus su
dėtinė krašto apsaugos siste
mos dalis — taip yra Nacio
nalinio saugumo pagrindų 
įstatyme, taip ir naujame 
įstatyme. Iki šiol ji iš tikrųjų 
buvo priskirta prie švietimo ir 
mokslo sistemos. Ją reikės 
pertvarkyti ir ji bus pavaldi 
Krašto apsaugos ministrui, 
bus sudėtinė krašto apsaugos 
sistemos dalis ir ji apibrėžta 
kaip Lietuvos aukštoji karo 
mokykla". Kitas įdomus klau
simas buvo apie kitataučių 
tarnavimą Lietuvos kariuome
nėje. Ministro atsakymas: „Aš 
pasakyčiau, kad kariuomenėje 
šito pobūdžio problemų nejau
čiam. Yra viena įdomi aplin
kybė, kad kariuomenėje tar
naujančių Lietuvos rusų skai
čius yra santykiniai didesnis 
negu lietuvių. Taip pat ir len
kai eina į Lietuvos kariuome
nę, ir tarnauja. Kadangi jie 
tarnauja tarp lietuvių, tas pri
sideda prie jų visuomeninės 
integracijos. Jie išmoksta lie
tuviškai kalbėti. Tie, kurie 
ateina silpnai kalbėdami lie
tuviškai, iš kariuomenės išei
na gerai kalbėdami, nes kartu 
tarnavo su lietuviais. Man 
atrodo, kad šitas tarnybos ka
riuomenėje poveikis yra tei
giamas". 

Komisija „Dėl Lietuvos įsto
jimo į NATO" priėmė šią rezo
liuciją: 

„Komisija, sudaryta, iš Lie
tuvos Respublikos Seimo na
rių ir JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovų, siekdama da
lyvauti naujos Europos kūri
mo procese ir užtikrinti vals
tybių saugumą, plečiant euro
pines ir transatlantines insti
tucijas, pareikšdama bendrą 
interesą plėtoti bendradarbia
vimu pagrįstus abipusiai nau
dingus dvišalius santykius su 
visomis regiono valstybėmis, 
pabrėždama dvišalių Lietuvos 
- JAV santykių plėtojimo svar
bą, suvokdama, kad neprik
lausomos Lietuvos valstybės 
klestėjimas priklauso nuo vi
sos lietuvių tautos, gyvenan
čios tėvų žemėje ir už jos ribų, 
bendrų veiksmų, Komisija pa
reiškia: 

1. Lietuva, bodama neatsie
jama vieningas vertybes puo
selėjančios transatlantinės 
bendrijos dalis, savo saugumo 
užtikrinimą sieja su pilnatei
se naryste Šiaurės Atlanto su
tarties organizacijoje ir siekia, 
kad Lietuva būtų pakviesta 

stoti į NATO artimiausiame 
Akjanso plėtimosi etape; 

2. Suprasdama JAV Senato 
sutarčių dėl Lenkuos, Čekijos 
ir Vengrijos narystės Šiaurės 
Atlanto sutarties organizaci
joje ratifikavimo svarbą, tvir
tai remia Lenkijos, Čekijos ir 
Vengrijos valstybių įsijungi
mą į NATO 1999 metais ir 
laukia greito ir teigiamo JAV 
Senato sprendimo; 

3. įsitikinusi, kad minėtų 
sutarčių ratifikavimas JAV 
Senate dar kartą patvirtins 
NATO plėtimą kaip nenu
trūkstantį procesą, kuris pri
artins Lietuvos naryste Šiau
rės Atlanto sutarties organi
zacijoje, tiki, kad JAV Sena
tas, ratifikavęs sutartis dėl 
Lenkijos, Čekijos ir Vengrijos 
narystės NATO, paragins ki
tas NATO nares artimiausia
me plėtimosi etape pakviesti 
Lietuvą įstoti į Alijansą; 

4. 1998 m. sausio mėn. Va
šingtone pasirašyta JAV - Bal
tijos valstybių Partnerystės 
Chartija įtvirtina draugiškų 
Lietuvos ir JAV santykių rai
dos tęstinumą ir plėtrą. Char
tijoje JAV pabrėžė pripažįs
tančios nepertraukiamą Lie
tuvos valstybingumą ir pa
reiškė apie savo tikrą, gilų, 
nuolatinį interesą, kad Lietu
va būtų nepriklausoma, suve
reni, saugi bei teritoriškai 
vientisa valstybė. Chartija yra 
labai svarbi priemonė, užtik
rinti JAV paramą Lietuvos 
siekiui ir pastangoms tapti 
pilnateise transatlantinių or
ganizacijų nare. Chartijoje 
įtvirtinti principai bei numa
tyti konsultaciniai mechaniz
mai turi būti nuosekliai ir pil
nai įgyvendinti. Komisija ra
gina užsienio reikalų ministrą 
įsteigti koordinacinį sekreto
riatą, leisiantį efektyviau 
siekti JAV-Baltijos valstybių 
Partnerystės chartijoje numa
tytų tikslų; 

5. JAV-Baltįjos valstybių 
Partnerystės chartija įtvirtina 
ekonominio Lietuvos-JAV 
bendradarbiavimo principus 
ir įsipareigojimus, sustiprin
dama tarptautinės Lietuvos 
pozicijas ir jos saugumą. Ko
misija ragina Lietuvos Respu
blikos Vyriausybę toliau plė
toti dinamiškus ekonominius 
santykius su JAV ir skatinti 
JAV verslininkų investicijas 
Lietuvoje; 

6. Pritardama Lietuvos Res
publikos Nacionalinio saugu
mo pagrindų įstatymui, Komi
sija siūk) nustatyti priorite
tus, kurie garantuotų nacio
nalinio saugumo užtikrinimo 
priemonių įgyvendinimą ir 
paspartintų Lietuvos integra
ciją į NATO. Ragina parengti 
ir įgyvendinti programas, ku-

PRANEŠIMAS APIE „AUKSUČIU' 
PROJEKTO PASIEKIMUS 

Prieš ir po Kalėdų kreipiau
si į visuomenę, prašydamas 
paramos steigiamam žemės 
ūkio ir miškininkystės centrui 
Auksučiuose, Šiaulių apskri
tyje. Pranešiau, apie pereitos 
vasaros Kalifornijos universi
tetų specialistų savanorių 
grupės lankymąsi Lietuvoje 
nustatyti, kaip gelbėti smul
kius, valdžios mažai remia
mus, ūkininkus. Kalifornijos 
specialistai siūlė įkurti vaka
rietiškais ūkininkavimo meto
dais pagrįstą mokymo ir ty
rimų centrą kartu su miškų 
ekologinės priežiūros padali
niu. Tada sakiau, jeigu per ke-
turius mėnesius nesurinksime 
pradžiai reikalingos 150,000 
dol. sumos, gautuosius pinigus 
sugrąžinsime aukotojams, ta
čiau tuomi labai apvilsime, 
jau ir taip sovietmečiu nualin
tus, šiaurinės Lietuvos ūki
ninkus. 

Nuo mano kreipimosi praėjo 
keturi mėnesiai; dabar darau 
pranešimą visuomenei apie 
„Auksučių" projekto eigą ir 
tolimesnę padėtį. 

Pirmiausia, susipažinkime 
su geromis naujienomis. 

Važinėjau po JAV lietuvių 
gyvenvietes, kalbėjau ir pa
rodėles rodžiau San Francisco, 
Los Angeles, Čikagoje, Balti-
morėje. Daug pranešimų buvo 
lietuviškoje ir anglų kalba 
leidžiamoje spaudoje (už tai 
ačiū JAV ir Lietuvos laik
raščiams). Ypač gražius straips
nius parašė senųjų lietuvių 
ateivių apgyventos Pennsylva-
nijos JPottsville Republican & 
Evening Herald". Susilaukė
me aukotojų, tačiau daugiau
sia iš nelietuvių kilmės 
žmonių. Susilaukėme ir pa
žadų ateičiai. Sukūrėme pelno 
nesiekiančią „Auksučiai Foun-

rios nustatytų nacionalinio 
saugumo užtikrinimo subjek
tų sąveiką ir atsakomybę, ren
giantis valstybes gynimui, 
mobilizacijai ir mobilizacijos 
rezervo ruošimui, keltų karo 
tarnybos prestižą bei užtik
rintų karo prievolės atlikimo 
tvarką; 

7. Lietuvos kariuomenės 
stiprinimas ir jos gebėjimo 
veikti kartu su NATO valsty
bių pajėgomis didinimas išlie
ka viena iš prioritetinių sri
čių. Siekiant sėkmingai vyk
dyti Lietuvos kariuomenei ke
liamus reikalavimus ir ruo
šiantis integracijai į NATO, 
Lietuvos gynybos biudžetas 
turi būti didinamas. Ragina 
LR Seimą ir Vyriausybę tam 
skirti atitinkamas finansines 
lėšas. 

dation", į kurios valdytojų ta
ryba, įsijungė 8 Lietuvos ir 
Amerikos profesionalai; arti
moje ateityje į valdybą kvie
sime ir daugiau narių. 

Kalbėjau su valdžios pa
reigūnais, organizacijomis, įvai
riais fondais Čikagoje ir Wa-
shingtone. Sen. Richard Dur-
bin žadėjo pagelbėti. Atrodo, 
sulauksime konkrečios pagal
bos iš Kalifornijos universiteto 
(Davis), iš South West Texas 
univ. (Austin) ir Illinois univ. 
(Urbana) žemės ūkio arba 
tarptautinių departamentų; 
bandoma sudaryti mokslines 
programas, kad studentai pra
leistų vasaras, darbuodamiesi 
Lietuvoje. Kai kurie studen
tai, ir vienas lietuvis pensinin
kas rangovas 6iūlėsi jau dabar 
gelbėti statybos darbuose. 
S.W. Texas univ. žmonės šiuo 
metu ruošia garsinimą In
ternete, įsteigiant „Auksučių 
Website". 

Alma Adamkienė, Lietuvos 
prezidento žmona, mielai suti
ko būti „Auksučių projekto 
garbės rėmėja". Naujai pa
skirtasis L. R. Žemės ūkio 
ministras dr. Edv. Makelis 
pažadėjo bendradarbiavimą. 

Mūsų rėmėjų iniciatyva, 
kovo 24 d. Š. Kalifornijos Yolo 
apskrities valdyba (County 
Board of Supervisors) vienbal
siai nutarė kviesti Šiaulių 
aps. sueiti į „Susigiminia
vusias apskritis" (sukurti 
„Sister-County Relationship"). 
Šiaulių aps. valdyba kvietimą 
priėmė ir birželio mėn. pabai
goje mes jau vykstame už
megzti pirmuosius kontaktus. 

Dabar susipažinkime ir su 
blogomis naujienomis. 

Iki šiol nepavyko surinkti 
net mažos dalies projekto 
pradžiai reikalingų pinigų. 
Pažadų gavome, bet daugu-
mas galjraų rėmėjų laukia, kol 
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projekto darbai prasidės kieno 
kito remiami. Kreipėmės į 80 
tarptautinių filantropinių 
fondų; iš jų tik penki žadėjo 
vėliau svarstyti prašymus. 

Didžiausias nusivylimas buvo 
Amerikos lietuviai: kreipėmės 
į pagrindines organizacijas, į 
didžiuosius fondus ir į pavie
nius asmenis (laiškais ir per 
spaudą). Kreipėmės ir į visus 
Pasaulio Liet. Bendruomenių 
pirmininkus kituose kraštuo
se. Nei viena organizacija,nei 
vienas fondas, nei vienas pa
siturintis profesionalas nesi
teikė net atsiliepti į mūsų 
laiškus. Išimtį sudarė amb. 
Anicetas Simutis (kuris pir
masis prisiuntė auką, dar net 
vajui neprasidėjus) ir keletas 
pavienių pensininkų bei vie
nas Kanados Liet. fondo na
rys. Jiems visiems ačiū už, 
kad ir nedidoką, pagalbą 
nuskriaustųjų mažažemių Lie
tuvos ūkininkų labui. 

Ką planuojame daryti. 
Su amerikiečiais talkinin

kais perkalbėję padėtį, nu
sprendėme tęsti pradėtąjį už
simojimą. Numatytieji darbo 
planai pastumti į priekį (pvz., 
atidėti pastatų statymai), bet 
lauko darbus jau dabar pra
dėsime su tuo, ką turime. 

Birželio mėn. savanoris 
Lavvrence Clement (Univ. of 
Calif. Cooperative Extension 
and Solano/Yolo County Farm 
Advisor/Director) su žmona, 
Richard Juelis, ir aš su žmona 
vykstame Lietuvon, kad tenai, 
su vietinių savanorių ir Šiau
lių apskrities pagalba, pradė
tume pirminius lauko darbus. 

Esame gavę nemažai žemės 
ūkį liečiančios literatūros, va
dovėlių ir katalogų, kurių per
siuntimui prašome aukotojų 
paramos. Paramos reikia ir 
lauko darbų mašinų bei pa
dargų įsigijimui. Šiaulių ap
skritis valo drenažo griovius, 
iki ūkio atves elektrą ir page
rins kelius, tačiau panašius 
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darbus pačiame ūkyje, taipgi 
ir šulinių gręžimus, reikia fi
nansuoti iš fondo pinigų. 
.Auksučiai Foundation" (pelno 
nesiekianti organizacija; c.o. 
Vyt. Šliūpas, 2907 Frontera 
Way, Burlingame, CA 94010. 
E-Mail: SliupasVyt@aol.com.; 
kreipiasi dar kartą į lietu
viškąją visuomenę, prašyda
ma paramos pradiniams dar
bams. 

Inž. Vytautas Šliūpas, 
P.E. 

SEMINARAS VASAROS 
STOVYKLŲ 

ORGANIZATORIAMS 
Gegužės 8-10 d. Saleziečių 

vienuolyne Kauno arkivysku
pijos Jaunimo centro referen
tai surengė seminarą vasaros 
poilsio stovyklų organizato
riams. Jame dalyvavo 25 
žmonės iš Kauno arkivyskupi

jos bei kitų Lietuvos vyskupijų 
parapijų, bendruomenių, ka
talikiškųjų organizacijų. Se
minaro tema — ,.Kai tikė
jimas įgauna rankas ir kojas". 
Jvairiais metodais 'per žaidi
mą, darbą būreliuose, pokalbi
us) dalyviai bandė giliau su
vokti Sutvirtinimo sakramen
to esmę. Jie taip pat aptart 
vasaros poilsio stovyklų orga
nizacinius klausimus, sto
vyklų vadovams ir auklėto
jams, dirbantiems su asocialių 
šeimų vaikais, iškylančias 
problemas, dalijosi nuomonė
mis, kaip parinkti temą atsi
žvelgiant j vaikų poreikius ir 
amžių. Seminaro dalyviai su
pažindino su savo darbo pla
nais bei veikla atskiruose re
gionuose, parapijose ir gru
pėse. 
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A.tA. 
VYTAUTAS GIRDVAINIS 

Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1998 m. birželio 8 d., 11:45 vai. ryto, sulaukęs 60 metų. 
Gimė Kaune, Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Vita Aleksandriūnaitė, brolis Kęstutis, 

svainiai Gintaras Dargis su šeima ir Vydas Dargis bei giminės 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas birželio 12 d., penktadienį, nuo 4 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks birželio 13 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M.Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift, 
JLietuvos vaikų vilčiai" arba „Almos" fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, brolis, svainiai i r kiti giminės. 

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

Mielai anykštietei 

A.tA. 
ALEKSANDRAI ŠLENIENEI 

mirus, reiškiu užuojautą jos sūnui LIUDUI ir jo šeimai. 

Veronika Paovienė 
Grand Rapids, MI 

PADĖKA 
A.IA. 

Ištikima Žemaitijos dukra 
ir tauri lietuvė 

ONA JUODVALKIENĖ 
NORKUTĖ 

išėjo Amžinybėn 1998 m. gegužės 12 d. ir palaidota gegužės 
16 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kunigams Vito Mikolaičiui ir Jonui 
Kuzinskui už maldas laidotuvių namuose ir tėvui Antanui 
Saulaičiui, S.J. už šv. Mišias atnašautas Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje ir maldas kapinėse. 

Dėkojame operos solistei Danai Stankaitytei už giesmes 
mišių metu ir Ričardui Šokui už palydą vargonais. 

Ypatinga padėka Marijai Stankus-Saulaitei ir Danguolei 
Kviklytei, už atsisveikinimą ir maldas koplyčioje bei Vaclovui 
Mažeikai ir Zigmui Moliejui už tartus malonius žodžius. 

Gili padėka atsilankiusiems koplyčioje ir bažnyčioje bei 
palydėjusiems į Amžino poilsio vietą, taip pat už gėles, įtektas 
aukas, ir pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais ar spaudoje. 
Ačiū ir tiems kurie aukojo šv. Mišioms kitose vietovėse. 

Dėkingi esame dr. Vidui Nemickui už ilgalaikį ir 
rūpestingą gydymą. 

Padėka ir pagarba karsto nešėjams, kurie suteikė 
patarnavimą a.a. Onos paskutinėje kelionėje: H.Skwarczynski, 
R.Tverui, V.Mažeikai, J.Žygui, Br Juodeliui ir K.Rožanskui. 

Dėkojame ir Marąuette Funeral Home direktoriui D.Petkui 
už sąžiningą ir malonų patarnavimą mūsų skausmo 
valandose. 

Liūdintys: vyras Antanas, duktė Eglė su vyru, sūnus 
Uosis su šeima ir sesuo Teodozija Trakymienė. 

P.s. Velionei Onai atminti, giminės ir draugai gausiai 
aukojo: Lietuvos Dukterims $280 Draugo fondui $275, šv. 
Mišioms $130, Lietuvių fondui $50, „Lietuvos vaikų vilčiai" 
$20 ir šeimos nuožiūrai - $530. Šeimos nuožiūrai skirtas 
aukas paskirstėme taip: šv. Mišioms $220, Draugo fondui 
$225, „Lietuvos vaikų vilčiai" $35 ir Margučiui - $50 
Nuoširdus ačiū visiems. 

http://WWW.VYTTOURS.COM
mailto:SliupasVyt@aol.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

* Prezidento Valdo Adam
kaus žmona Alma Adam
kiene antradienį grįžo iš JAV, 
kur kelias savaites slaugė 
savo sergančią motiną. De
vintąjį dešimtmetį perkopusią 
A. Adamkienės motiną Čika
goje nuolat prižiūri slaugė. 
Tikimasi, kad dar šiemet A. 
Adamkienė* motina persikels 
į Lietuvą. 

Pasaul io lietuvių centras 
rengiasi iškilmingai paminėti 
Tėvo dieną' Visi tėtes, sene
liai, uošviai (žinoma, su kitais 
šeimos nariais) kviečiami bir
želio 21 d., 12 vai., skaniai 
kartu papietauti PLC didžio
joje salėje, pasiklausyti link
smos programos. Stalams ar
ba vietoms rezervacijas priima 
Aldona Palekienė 708-448-
7436. Rezervacijos būtinos! 

Kai ku r i e mūsų skaityto
jai sus i rūpinę , kad nebegali 
savo radijo aparatuose rasti 
įprastines Lapo radijo progra
mos, prie kurios per maždaug 
10 metų buvo labai pripratę. 
Matyt, ne visi girdėjo ar 
įsisąmonino, kad Raimundo ir 
Ramunės Lapų vestosios radi
jo laidos užsibaigė dėl pasikei
timų stoties vadovybėje. Rei
kia tikėtis, kad pertrauka bus 
labai laikina. 

Jon ines Jaunimo centre 
švenčiant, trečiadienį, birže
lio 24 d., programoje dalyvaus 
ir neseniai Čikagoje įsisteigęs 
ansamblis „Delčia". Pradžia 7 
v.v. Visi kviečiami atsilankyti 
į šią linksmą vakaronę, susi
tikti su draugais ir pažįsta
mais, pabendrauti, išklausyti 
įdomios programos, pasilink
sminti ir pašokti. Ypač kvie
čiami visi Jonai ir Jonės kartu 
švęsti savo vardadienį. Visi 
laukiami. Įėjimas nemoka
mas. 

Kadangi daug mūsų skai
tytojų, ypač iš tolimesnių vie
tovių, skundžiasi netvarkingo
mis pašto paslaugomis, pri
statant „Draugą", vėl spaus
diname anketėlę, kurią pra
šome užpildyti ir atsiųsti 
„Draugo" administracijai. 
Nepamirškite atitinkamoje 
vietoje („My mailing label") 
priklijuoti lipinuką su savo 
adresu, kuris yra pirmame 
dienraščio puslapyje. Kai 
anksčiau su tomis anketomis 
administracija nueidavo į 
paštų vadybą. rezultatai 
būdavo bematant pagerinti. 
Prašome visų pagalbos, kad 
..Draugas" galėtų reguliariai 
lankyti. 
r 

Jau antrus metus sėk
mingai Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje veikianti 
populiari baleto mokykla šią 
vasarą rengia baleto pamokas 
vaikams ir suaugusiems. Bale
tas yra puiki priemonė iš
vystyti kūrybingumą, pasi
tikėjimą savimi, muzikalumą, 
judesių koordinaciją bei gerą 
laikyseną. Šiemet skelbiama 
ir naujiena: pamokos mote
rims nuo 18 metų amžiaus. 
Jos suteiks galimybę išmokti 
pagrindinius baleto ir moder
naus šokio judesius, taip pat 
fiziškai sustiprėti. Baleto pa
mokų tvarkaraštis (pamokos 
vyks nuo birželio 27 iki 
rugpjūčio 22 d.): 10-10:45 vai. 
r. — 3-5 m. vaikams; 11-11:55 
vai. r. — 6 m. ir vyresniems 
vaikams; 12-1 vai. p.p. — bale
to pradmenys suaugusiems. 
Daugiau informacijos teikia
ma ir registruotis galima tel. 
630-986-8613. 

LB Lemonto Socialinių 
reikalų skyrius veikia antra
dieniais ir penktadieniais, nuo 
10 vai. r. iki 3 vai. po pietų. 
Tel. (630) 243-8611. Raštinė 
yra PL centre, žemutiniam 
aukšte, prie lifto (Bočių menės 
koridorius). Skyrius teikia pa
slaugas: informaciją apie pen
sijas, Medicare, Medicaid, 
Public aid, Living wills, pilie
tybę, vizas, pasus, iškvietimus 
iš Lietuvos. Notarizuoja para
šus, verčia laiškus, tikrina 
kraujo spaudimą. Kiekvieną 
antradienį, 2:30 v.p.p., Bočių 
menėje rodomos vėliausios ži
nios iš Lietuvos — „Panora
ma" — ir filmai apie Lietuvos 
miestelius. Ekskursijos į gam
tą ir kitoki užsiėmimai, pagal 
žmonių pageidavimus. Birže
lio 16 d., po panoramos", ro
dysim apie Linkuvos miestelį. 

ALTo rengiamas Baisiųjų 
trėmimų minėjimas, birželio 
14 d., tuojau po 10:30 val.r. 
pamaldų, vyks Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 
Minėjimui vadovaus ALTo Či
kagos skyriaus pirmininkė 
Evelina Oželienė. Pagrindinę 
kalbą pasakys Lietuvos gen. 
konsulas Giedrius Apuokas. 
Meninę programą atliks sol. 
G. Bigenytė, akompanuojant 
Ričardui Šokui. 

Mažeikių parapijos kuni
gas Egidijus Arnašius, laiki
nai atvykęs į JAV ir Čikagoje 
pavaduojantis Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje besidar
buojantį kun. Rimą Gudelį, 
ruošia autorinį koncertą, skir
tą paminėti Gedulo ir Vilties 
dienai, birželio 14 d., 3 vai. 
p.p., Jaunimo centro kavinėje. 

1 
I 
I 
I 
I 

My mailing label: 

To: Circulation Manager 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, 1160629 

Delivery of my daity newspaper, the DRAUGAS, has been very 
-eguiar. I have kept track of delivery dates as shown belovv. I 
-ope this wiil help you find the reason for the poor delivery. I 

I 
Da'e of ls«ue Oste Recalvsd Data of Istuc Dite Racalved | 

Jun 
Jun. 
Jun 
Jun. 
Jun. 

j JUP 23 
i Jun. 
' Jun. 
1 Jun. 
! Jun. 
j Jun. 

13. 1998. 
16. 1998. 
17. 1998. 
18. 1998 . 
'9. 1998. 
20. 1998 . 

1998. 
24. 1998. 
25. 1998 
26. 1998 
27. 1998 
30. 1998 

Jul 1. 1998 
Jul. 2. 1998 
Jul. 3. 1998 
Jul. 4. 1998 
Jul. 7, 1998 
Jul. 8, 1998 
Jul. 9. 1998 
Jul. 10, 1998 
Jul. 11,1998 
Jul. 14. 1998 
Jul 15. 1998 
Jul. 16, 1998 

Sincerely yours, 
i 

BALFO LABAI SVARBUS 
SUSIRINKIMAS 

Kai po 22 nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimo metų, 1940 
m. birželio 15 d., Sovietų Są
junga okupavo Lietuvą, užg
niaužė jos nepriklausomybę, 
pavergė jos žmones, visi ži
nojo, kas įvyko, tik vienas ki
tas klausinėjo, kas bus toliau. 
Neilgai reikėjo laukti, iki pra
dėjo šviesti „Stalino saulė". 
Tada visi suprato, kad esame 
okupuoti, okupanto naikina
ma mūsų tauta. Apie pagalbą 
nebuvo nė minties. 

Tais pačiais metais rug
pjūčio mėn. Amerikos lietuviai 
patriotai: Leonardas Šimutis, 
dr. Pijus Grigaitis, Mykolas 
Vaidyla, Antanas Olis ir Juo
zas I.aučka įsteigė komitetą, 
kurį pavadino „Komitetas Lie
tuvai gelbėti". Vėliau šį komi
tetą pavadino: Amerikos Lie
tuvių taryba, trumpai ALTas, 
kuris ir dabar tebeveikia. AL
Tas turėjo atlikti politinį ir 
šalpos darbą okupuotai Lietu
vai. Jiems buvo per daug. 
Tada, po 4 metų, jie nutarė 
įsteigti komitetą, kuris rū
pinsis tik šalpa. Taip tarė, 
taip ir padarė. 1944 m. įsteigė 
komitetą, kurį pavadino: Ben
dras Amerikos Lietuvių Šal
pos Fondas, trumpai — BAL
FAS. Organizacija susideda iš 
centro, apskrities ir skyrių. 
Pirmaisiais metais BALFO 
centras buvo New Yorke, da
bar daugelį metų jis yra 
Čikagoje. Taip pat ir apskritis 
Čikagoje, o skyriai — visoje 
Amerikoje, šį rugpjūčio mėn. 
BALFui sukaks 54 metai nuo 
įsisteigimo. Tai labai ilgas lai
kotarpis. Per tą laiką BALFas 
atlikęs milžiniškus darbus 
šalpos srityje. BALFo vardas 
Lietuvos okupacijos laikais 
buvo vartojamas kaip keiks
mažodis. Okupacijos laikais 
BALFo šalpos ranka nežino
mais keliais yra pasiekusi net 
Gulago tremtinių stovyklas. 
Kartą BALFo direktorių su
važiavime N. Ambrazaitytė 
per vakarienę pasakė, „Jeigu 
ne BALFas, mūsų šeima būtų 
mirusi badu". Kaip sakoma: 
„Aukso yla ir per mūrą len
da". Tą patį papasakojo ir 
buvę politiniai kaliniai bei 
tremtiniai. Net keletą politi
nių pabėgėlių, kuriems pasi
sekė išsprukti iš okupuotos 
Lietuvos BALFas pargabeno į 
šį kraštą ir jais rūpinosi. 
Pvz., Bražinskai, Kudirka 
Šakalys ir kiti. 

Visko į šį trumpą straipsnį 
nesurašysi. Apie BALFą buvo 
daug rašyta. O kas gi nežino 
BALFo ir jo atliekamų dar
bų? Turbūt nerasi nė vieno 
lietuvio, kuris nebūtų paau
kojęs dolerį arba drabužių, 
vargstantiems sušelpti. Nors 
Lietuva dabar laisva, bet pa
galba dar labiau reikalinga. 
Ilgai nebuvus BALFo susirin
kimo, susikaupė daug įvairių 
ir svarbių reikalų. Tam tik
slui yra šaukiamas visuotinis 
susirinkimas. Susirinkimas 
šaukiamas birželio 28 d., sek
madienį, 11:30 vai. r., tuojau 
po lietuviškos sumos, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, IL. 

Susirinkime dalyvaus darb
ščioji BALFo centro valdybos 
pirmininkė Maria Rudienė. 
Visus esamus klausimus ga
lėsime ramiai, ne vienas, ne 
du asmenys, bet gausus bū
rys BALFo rėmėjų bei pri
jaučiančių ramiai išdisku
tuoti ir padaryti atitinkamus 
sprendimus. 

Todėl visi, visi, kurių šir
dyse yra likęs šelpiamie
siems jausmas, maloniai pra
šomi dalyvauti susirinkime. 
Kviečiami ne vien Čikagos, 
bet ir apylinkių BALFo rė
mėjai bei prijaučiantieji. Visi 
laukiami. Iš anksto šelpia
mųjų vardu dėkojame, kad 
dar jie neužmiršti. 

Ant. Repšienė 

Partizanų dainų vienetas 
„Girių aidas" po dvejų metų 
pertraukos atvyksta į Kanadą 
ir JAV š.m. spalio men. ,,Ginų 
aidas" daug koncertuoja Lietu
voje, ypač švenčių metu. Juos 
kviečia įvairių vietų mokyk
los. Su nauja programa viene
tas pasirodys Toronte, 
Čikagoje, Lemonte, Cleve-
lande, Baltimorėje, St. Peters-
burge, Los Angeles. Denver ir 
Omaha. Koncertų pelnas ski
riamas išlikusiems partiza
nams Lietuvoje pagelbėti. 
Padėkime savo aukomis 
tiems, kurie aukojosi už Lietu
vos laisvę. Kiekviena auka, 
nesvarbu kokio dydžio, pa
sieks partizanus, nes čia jiems 
šelpti komitetas dirba be jokio 
užmokesčio. Aukas siųsti Par
tizanų globos fondui — LPG 
Fund, 2711 VVest 71st Str., 
Chicago, IL 60629. Aukos 
nurašomos nuo valstybinių 
mokesčių. 

Vaikų piešinių paroda 
Gedulo ir Vilties dienai pa
minėti atidaroma birželio 12 
d., penktadienį, 7:30 vai. vak., 
Jaunimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Parodą rengia Lietu
vos Vaikų sveikatos fondas ir 
Lituanistikos tyrimo bei stu
dijų centras. Piešinius piešė 
Čikagos lit. mokyklos, A. Ke-
zio „Galerijos" ir Kazėno fo
tografijos bei reklamos studi
jos „Zika" iš Lietuvos vaikai. 

BALFo narių susirinki
mas šaukiamas birželio 28 
d., sekmadienį, 11:30 vai. r., 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6820 S. VVashte-
naw Ave, Chicago, IL. Daly
vaus Centro valdybos pirmi
ninkė Maria Rudienė. Visi 
laukiami ir kviečiami dalyvau
ti, nes daug dar šelptinų 
žmonių yra, daug dar vargo 
neišvaryta iš mūsų tautiečių 

Ankų „Baltic" kepyklos 
paaukotais kepiniais sek
madienį, birželio 17 d., gar
džiavosi ir juos gyrė gausūs 
Ateitininkų namų gegužinės 
dalyviai, o ypač iš kitų vieto
vių atvykusieji. Ateitininkų 
namų valdyba, kuri rūpinasi 
tų namų išlaikymu, už para
mą yra labai dėkinga savo 
rėmėjams,, ,3altic* kepyklos 
savininkams 

„Lituanicos" futbolo klu
bas kviečia visus futbolo 
mėgėjus sekmadienį, birželio 
14 d. atvykti pasižiūrėti rung
tynių, vyksiančių aikštėje prie 
PLC, Lemonte. „Lituanicos" 
jauniai (12-15 metų) 1 vai. p.p 
žais prieš ukrainiečių „Lions" 
jaunius, o 3 vai. p.p. aikštėn 
išbėgs „Lituanicos" vyrų vie-
nuolikė rungtyniauti su lenkų 
„Legovia". Mūsų visuomenės 
dėmesys „Li tuanicos" žaidė
j a m s yra didele mora l ine pas
k a t a . 

Tautinių šokių grupe „Lėtūnas", pasiruošusi vykti į Pasaulio lietuvių dainų ir šokių švente Vilniuje. 

KAD MOKĖTUME GRAKŠČIAI 
PASENTI 

Gegužės 6 d. (trečiadienį) 
dr. A. Razma skaitė įdomią 
(ir labai* įdomiai) paskaitą 
apie sveikatingumą bei svei
katą „Seklyčioje" gausiai su-
surinkusiems vyr. lietuviams. 
Tas mums, vadinamiems 
„senjorams", yra ypatingai 
svarbu. Daktaras pasakė, kad 
esame labai laimingi, gyven
dami šiuo laiku, kai medicina 
yra taip pažengusi. Kai atvy
kome į Ameriką (apie 1950 
m.), tada vyro amžiaus vidur
kis buvo 60 metų, o moters 
70. Dabar gi (pagal statistikos 
duomenis) vyrai gyvena 74, o 
moterys 84 metus. 

Laiko, deja, sustabdyti ne
galima, tai reikia išmokti 
džiaugtis gyvenimu ir įver
tinti bei branginti kaip Dievo 
ir likimo suteiktą dovaną. 
(Čia prisiminiau kažkur skai
tytą istoriją, kaip sveikatos 
pasitikrinti „senjorei" gydyto
jas ėmė aiškinti, kad ir prie 
geriausių norų jis negalįs jos 
10-čia metų pajauninti. Pa
cientė atkirto: „Jokio pajauni-
nimo aš neprašau, tik ma
lonėkit padėti, kad galėčiau 
dar 20-čia metų pasenėti. 
—EJV) 

Dr. A. Razma sakė, kad dau
giau kaip pusė žmonių miršta 
nuo infarkto (širdies atakos) 
ir insulto („stroko"). Po to 
eina vėžiai, infekcijos, užkrė
timai ir AIDS. Todėl labai 
svarbu viską daryti, kad būtų 
išvengta arterijų užsikimši
mo. Reikia žiūrėti, kad būtų 
normalus cholesterolio kiekis 
kraujyje. Mes galim padėt iš
laikyt žemą cholesterolį, lai
kydamiesi dietos. Privalom 
nevalgyti riebios mėsos. Val

gyti žuvį, paukštieną, daržo
ves ir vaisius. Sutvarkyti 
svorį (taip dr. Razma manda
giai liepė nepersivalgyti ir 
nenutukti). Sureguliuoti krau
jo spaudimą ir nemesti nuo 
kraujospūdžio prirašytųjų vai
stų (o tą daug kas vyresniųjų 
daro). Labai svarbi yra mank
šta. Kas rytą atsikėlus, reikia 
10 minučių judinti visus są
narius. Yra įvairių pasi-
mankštinimų kasdieniniuose 
darbuose: namų tvarkymas, 
darbas sode ir darže. Liepė 
pasivaikščioti bent 3 sykius į 
savaitę po pusvalandį ir, juo 
greičiau, tuo geriau. Taip pat 
labai gerai važiuoti dviračiu ir 
plaukti. Patarė imti pusę aspi
rino tabletės kas dieną ar 1 ta
bletę kas antrą dieną. Taip 
pat reikia naudoti vitaminus 
A, E, B „complex" kartu su 
mineralais, taip pat hormo
nus ir „Calcium" (dėl osteopo
rozės). 

Osteoporozė labai pavojinga, 
nes trapūs kaulai greitai lūžta 
griūvant. Paskui buvo aiški
nama, kaip išvengti vėžio. 
Svarbiausia — anksti išo
peruoti. Reikia tikrintis, paju
tus bet kokį pakitimą organiz
me. Moterys turi daryti „Pap" 
tepinius ir tikrinti krūtis, da
rant Mammografijas (spec. 
krūtų X-Ray nuotraukas). Vy
rams svarbu tikrinti prostatą, 
darant PSA kraujo tyrimą. Iš 
200.000 susirgimų prostatos 
vėžiu — miršta net trečdalis. 

Labai pavojingas plaučių 
vėžys. Rūkymas yra tikri nuo
dai, taip pat pavojinga gyventi 
su rūkančiu. Kai nustato, kad 
sergi vėžiu —jau vėlu. nes jis 
būna jau kur nor-> kitur 

BALFas jau daug metų remia Betanijos šalpos valgykla Vilniuje, kur vargan patekę senukai, našles su mažais 
vaikais, invalidai ir kiti nelaimingieji (jų skaičius siekia iki 600 per dieną) čia gauna lėkšte sočios sriubos, didelę 
riekę duonos, gabalą mėsos ir arbatos Kad BALFas galėtų tęsti šį artimo meilės darbą, reikalinga parama. 

„nukeliavęs". Laiku ligą pas
tebėjus, galima išgydyti. Iš
gydoma dabar net ir „Me
lanoma". 

Po paskaitos buvo rodomas 
filmas „Nobody is perfect". Po 
to filmo dr. A. Razma atsa
kinėjo į klausimus, o vėliau 
visi skaniai papietavome. Pa
valgius, buvom mūsų globėjos 
E. Sirutienės pakviesti atsis
veikinti su į Lietuvą gyvent 
išvykstančia ilgamete „Sekly
čios" lankytoja dr. Elena 
Repšiene. E. Sirutienė su 
padėjėjomis perrišo į tėviškę 
grįžtančiąją dailia juosta, įtei
kė gėlių, o mes visi pasirašėm 
ir linkėjimų prirašėm į atsis
veikinimo kortelę. Poetas 
Apolinaras P. Bagdonas per
skaitė tai progai sukurtą eilė
raštį, kurio porą posmelių 
noriu pasidalinti su „Draugo" 
skaitytojais. 

Žibučių akys, kvepiančios 
nektarais 

net tamsią naktį šaukiasi 
manęs: 

sugrįžk greičiau į gimtąją 
sodybą, 

kur šviesios viltys laimę tau 
atneš. 

Nutilo vėjai, debesys 
nuslinko 

ir kelias atsivėrė per 
mylimus laukus, 

Greičiau, greičiau įkvėpt 
gimtinės oro, 

lai džiaugsmo sapnas 
širdyje nubus". 

Emilija J . Valanti n ie nė 

Jaunimo cen t ro 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! 

Prel. dr. Ignas Urbonas šį 
sekmadienį, birželio 14 d., 
Čikagos laiku 12 vai., o Michi-
gan valstijos laiku — 1 vai. 
p.p., Union Pier, MI, aukos šv. 
Mišias. Po pamaldų Karaičių 
vasarvietės salėje bus Birželio 
tragedijos dienų paminėjimas. 

SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

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

(sk.) 
• Lietuvos Dukterų drau

gija praneša, kad nuo birželio 
15 d. jų nameliuose, 2735 W. 71 
St. bus budima trečiadieniais, 
ketvirtadieniais ir šeštadie
niais, nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. 
Raštinės tel. 773-925-3211. 

M a a * M • « • • • • • « 


