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Krikščionys demokratai parengė 
pasiūlymus konservatoriams 

• . * # ' 

Vilnius, birželio 17 d. 
(BNS) — Krikščionių demo
kratų partijos valdyba trečia
dienį posėdyje ketina parengti 
galutinę koalicijos sutarties 
redakciją, dėl kurios siūlys 
derėtis konservatoriams. 

Valdybos vicepirmininkas 
Vytautas Bogušis sakė kol kas 
negalįs jos komentuoti, nes 
posėdyje dar ketinama pada
ryti daug redakcinių patai
symų. 

Anot jo, siūlomame variante 
bus įrašyti nauja tvarka, kada 
ir kaip koalicijos sutartis nu
traukiama, kada ji nustoja ga
lios, be to, prie sutarties bus 
siūloma pasirašyti papildomą 
protokolą. 

Gegužės 16 d. partijos tary
ba įpareigojo valdybą per 
mėnesį parengti derybų su 
konservatoriais dėl koalicijos 
sutarties nuostatas, o iki lie
pos 16 d. — pradėti derybas. 
Priešingu atveju, bus šau
kiamas neeilinis tarybos posė
dis, kuriame bus sprendžia
mas koalicijos sutarties liki
mas. 

Taryba buvo nusprendusi, 
jog atnaujintoje koalicijos su

tartyje turėtų būti aiškiai 
apibrėžta, kada sutartis nu
traukiama ar netenka galios, 
kaip derinamos koalicijos 
bendrų nuostatos ir kaip bei 
kokiomis sąlygomis deleguoja
mi atstovai į valstybines in
stitucijas. 

Krikščionys demokratai koa
licijos sutartį pradėjo svarsty
ti, kai po prezidento rinkimų 
formuojant atnaujintą vyriau
sybe, švietimo ministru buvo 
paskirtas ne krikščionių de
mokratų, o konservatorių ats
tovas. 

Pagal koalicijos sutarties 
protokolą, krikščionys demok
ratai vadovavo trims — 
Krašto apsaugos, Užsienio bei 
Švietimo ir mokslo reikalų — 
— ministerijoms. Paskirdami 
konservatorių švietimo mini
stru, koalicijos bendradarbiai 
pažeidė koalicijos sutartį. 

Konservatoriai teigia, jog 
ministerijų skaičiui sumažėjus 
nuo 17 iki 14, proporcingai 
sumažėjo ir krikščionių de
mokratų atstovų skaičius vy
riausybėje. Tačiau konservato
riai iš esmės neprieštarauja 
sutarties keitimui. 

Grąžintinų namų gyventojai 
nepritaria įstatymui 

Vilnius, birželio 17 d. 
(BNS) — Kauno grąžintinų 
namų gyventojai įsitikinę, kad 
naujajame kompensacijų už 
išperkamą nekilnojamąjį turtą 
įstatyme norima įteisinti grą
žintinų namų gyventojų turto 
nacionalizaciją ir prievartą. 

Antradienį Seimas vardiniu 
balsavimu priėmė įstatymą, 
nustatantį kompensacijų už 
valstybes išperkamą nekilno
jamąjį turtą dydį, šaltinius, 
mokėjimo tvarką ir lengvatas, 
numatytas Piliečių nuosa
vybės teisių į išlikusį nekilno
jamąjį turtą atkūrimo įsta
tyme. 

„Priėmus įstatymą, mes, 
grąžintinų namų gyventojai, 
tapome įstatymiškai įteisin
tais įkaitais", kreipimesi rašo 
Kauno grąžintinų namų gy
ventojai. 

Dar 1997 m. liepą Seime 
priimtas Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą įstatymas šiurkščiai 
pažeidė apie 300,000 piliečių 
leises, rašoma kreipimesi. 
Grąžintinų namų gyventojai 
protestuoja prieš vyriausybės 
per savivaldybes vykdomą pol
itiką" ir reikalauja, kad būtų 
atlikta grąžintinų namų in
ventorizacija, kad butai būtų 
įvertinti tikrąja rinkos kaina, 
kurią nustatytų specialistai. 
Jų nuomone, butai turi būti 
privatizuojami už investici
nius čekius, o po mirties butas 
atitektų paveldėtojams. 

Kreipimosi autoriai reika
lauja, kad kandidatai į namus 
ar jų įpėdiniai atsiskaitytų su 
valstybe, grąžindami indek
suotas paskolas, už kurias 
prieškario laikotarpiu buvo 

Kauno grąžintinų namų gy- pastatyti šie namai. Reikalau-
ventojų komitetas trečiadienį jama, kad atsiimantys namus 
dienraštyje „Kauno diena" 
paskelbė kreipimąsi į prezi
dentą Valdą Adamkų, ku
riame prašoma nepasirašyti 
įstatymo. 

Valstybės vadovas patvirtino 
prieštaringą įstatymą 

atitinkamai kompensuotų val
stybei ar butų gyventojams už 
infrastruktūrą bei apmokėtų 
gyventojų persikraustymo iš
laidas. 

Vilnius, birželio 17 d. (BNS) 
Prezidentas Valdas Adamkus 
trečiadienį pasirašė nema
žai ginčų sukėlusį Telekomu
nikacijų įstatymą. 

Prieštaringiausiai buvo ver
tinamas 8-asis įstatymo 
straipsnis, keleriems metams 
įteisinantis „Lietuvos teleko-
mo" monopolį. 

V. Adamkaus atstovės 
spaudai pareiškime teigiama, 
kad prezidentui susirūpinimą 

* Prez identas Valdas 
Adamkus trečiadienį išsiuntė 
telegramą Islandijos vadovui 
Olafur Ragnar Grimsson, ku
rioje pasveikino jį ir visą is
landų tautą valstybinės šven
tės — Respublikos dienos — 
proga. „Su dideliu malonumu 
prisimenu neseniai Lietuvoje 
vykusius susitikimus ir disku
sijas su Jumis. Esu tikras, 
kad jie padės plėtoti dvišalius 
santykius", tvirtinama V. 
Adamkaus telegramoje. IBNS> 

kelia tai, ar įstatymu įtvirtin
ta „Lietuvos telekomo" išimti
nė teisė teikti bendrąsias tele
fono ryšio paslaugas iki 2002 
metų pabaigos nedarys neigia
mos įtakos vartotojų teisėms 
ir nestabdys telekomunikacijų 
rinkos plėtros bei infrastruk
tūros modernizavimo. 

Premjeras Gediminas Vag
norius užtikrino Lietuvos va
dovą, kad praėjusią savaitę 
Seime priimtas įstatymas ne
pažeis telekomunikacijų ope
ratorių turimų teisių ir nepa
blogins jų padėties rinkoje. 

Pasirašyti įstatymą prezi
dentas nutarė po konsultacijų 
su parlamentinių partijų ats
tovais, vyriausybės nariais, te
lekomunikacijų rinkoje vei
kiančių Lietuvos bendrovių ir 
užsienio investuotojų atsto
vais. Pasirašyti įstatymą reko
mendavo ir trečiadienį posė
džiavusi Valstybės gynimo ta
ryba 

Seimo LDDP ir socialdemo-
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Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdan Adamkų.- ka.rvje ir N Tt; generalinis sekretoriui J a v i e r Solana apžiūri 
Lietuvos kariuomenes Garbes sargybos k ^ p a . 

Į Lietuvą atvyko 
NATO generalinis sekretorius 
Vilnius, birželio 17 d. Kariuomenės vaui generolą 

(Elta) — Trečiadienį į Lietuvą majorą Joną Andriškevičių, 
atvykęs NATO generalinis Lietuvos ambasadorių prie 
sekretorius Javier Solana tiki- NATO Liną Linkevičių, 
si, kad šis jo vizitas pratęs dis- Javier Solana susitikime su 
kusiją abipusių tikslų klausi- prezidentu Valdu Adamkumi 
mais. aukštai įvertino konstruktyvią 

„Taip pat norėčiau išgirsti Lietuvos užsienio politiką, ge-
apie padėtį šiame regione, ti- rus santykius su % įsomis kai-
kiuosi ir esu tikras, kad tai myninėmis valstyoėmis, va-
bus labai geras vizitas", oro dindamas juos pavyzdiniais. 
uoste žurnalistams sakė Kalbėdamas apie NATO 
NATO vadovas. plėtrą Lietuvos prezidentas 

Prezidentūros kieme buvo sakė, kad Lietuva daug tikisi 
išrikiuota Garbės sargybos iš kitąmet Vašingtone įvyk-
kuopa. Orkestrui grojant mar- siančio sąjungos aukščiausio 
šus, prezidentas Valdas iygio susitikimo, kuriame bus 
Adamkus pasitiko iš Svečių sprendžiamas klausimas dėl 
namų automobiliu atvykusį šios organizanįoC' antrosios 
NATO generalinį sekretorių, plėtimo bangos, 
kartu su juo apžiūrėjo Garbės J. Solana apsiribojo tradi-
sargybos kuopą, pristatė auks- cine fraze, kad „NATO durys 
tus Lietuvos pareigūnus — 
užsienio reikalų ir krašto ap
saugos ministrus Algirdą Sau-

lieka atviros visoms norin
čioms įstoti į sąjungą valsty
bėms", todėl nekomentavo ga-

dargą ir Česlovą Stankevičių, limybių pakviesti Lietuvą jau 

Lietuva ir Estija nesutaria dėl 
karinės užduoties Libane 

Vilnius-Talinas, birželio latviai labiau linksta prie lie-
17 d. (BNS) — Lietuvos ir Es
tijos gynybos ministerijos ne
sutaria dėl galimos bendrojo 
Baltijos valstybių bataliono 
BALTBAT taikdariškos misi
jos Pietų Libane. 

Galimybė jau šį rudenį 
nusiųsti BALTBAT į Jungti
nių Tautų misiją buvo apsvar
styta Šiaurės ir Baltijos val
stybių bei JAV gynybos mi
nistrų susitikime Kopenha
goje praėjusį šeštadienį. 

Lietuva susitikime pareiškė 
abejonių, ar tikslinga siųsti 
BALTBAT į Libaną, ir nepri
tarė estų entuziazmui dėl šios 
misijos. 

Lietuvos krašto apsaugos 
viceministras Jonas Kronkai-
tis sakė nematąs prasmės 
siųsti Lietuvos karių į „kraujo 
keršto karus" • Pietų Libane, 
nes tai sunkiai susiejama su, 
jo nuomone, svarbiausiu tik
slu — paruošti karius savo 
krašto gynybai pagal NATO 
reikalavimus. 

Drauge jis sutiko, kad Lietu
vai nedera pyktis su tarptau
tine bendrija ir latviais bei es
tais, jie JT nuspręstų, jog 
BALTBAT turėtų pakeisti 
Pietų Libane dabar tarnau
jančius Norvegijos taikdarius, 
o Latvija ir Estija tam pri
tartų. 

Pasak J. Kronkaičio, po po
kalbio su Latvijos gynybos 
ministru jam likęs įspūdis, jog 

kratų frakcijos prašė preziden
to sustabdyti {statymą ir per
spėjo, kad jei \ jų siūlymą ne
bus atsižvelgta, kreipsis į 
Konstitucinį teismą. 

tuvių nuostatos. 
Sprendimą dėl BALTBAT 

karių siuntimo turėtų patvir
tinti valstybių parlamentai. 

Estijos gynybos ministras 
Andrus Oovel, grįžęs į Taliną 
po' Kopenhagos susitikimo, pa
reiškė, esą Lietuva „pasi
priešino" BALTBAT siuntimui 
į Pietų Libaną, teigdama, kad 
batalionas dar nepasirengęs 
nepriklausomai misijai. 

Tokia Lietuvos nuostata 
neva sukėlusi JAV gynybos 
sekretoriaus Wiiiiam Cohen 
nuostabą. 

„Pasipriešinimą.- ir abejonės 
yra skirtingi dalykai", pa
stebėjo J. Kronkaitis. pridū
ręs, jog Lietuvos nuomonė per 
minėtos BALTBAT misijos 
tikslingumo svarstymą ne
sukėlė viešos JAV gynybos 
sekretoriaus reakcijos. Pasak 
viceministro, jei Lietuva 
siųstų vieną savo kuopą su 
BALTBAT į Libaną, dar dvi 
reikėtų laikyti paruoštas Lie
tuvoje nuolatiniam pasikeiti
mui, taip pat t ręš t i sudė
tingus jų aprūpm.mo, skraidi-
nimo ir kitus klausimus. 

Kopenhagos susitikime su
tarta greitai paruošti studiją, 
kokios paramos batalionui 
reikėtų šioje misijoje ir kokios 
valstybės kokiai- Kiekiais ga
lėtų ją teikti. 

Mintis siųsti BALTBAT Į 
nuolatinę JT misija pirmiau
sia kilo per praėjusį mėnesį 
vykusį Šiaurės valstybių ir 
Baltijos gynybo- ".inistrų su
sitikimą, kai Norvegija pra
nešė galinti išvesti savo pa
jėgas iš Pietų Libano. 

Elta; 

kitąmet įstoti į organizaciją. 
Maždaug 20 minučių užtru

kusiame susitikime NATO va
dovas palankiai atsiliepė apie 
Lietuvos dalyvavimą taikda-
riškose misijose Bosnijoje. 

Lietuvos vadovas informavo 
NATO generalinį sekretorių 
apie praėjusį savaitgalį įvyku
sį Rusijos- užsienio reikalų mi
nistro Jevgenij Primakov vizi
tą į Lietuvą ir jo metu aptar
tas temas. 

V. Adamkus ir J. Solana su
sitikime pasikeitė nuomonė
mis apie tarptautinę padėtį. 
NATO vadovas supažindino 
su situacija Kosove ir Šiaurės 
Atlanto organizacijos planais, 
kaip ją normalizuoti. 

Tai — jau antrasis Šiaurės 
Atlanto sąjungos generalinio 
sekretoriaus vizitas Lietuvoje. 
Pirmą kartą jis lankėsi 1996 
metų balandį. 

Įteikta Valdo 
Adamkaus premija 

Panevėžys, birželio 16 d. 
(Elta) — Daktaro Valdo 
Adamkaus premija už aktyvią 
gamtosaugos veiklą antradie
nį įteikta chemikei, Panevėžio 
savivaldybės ekologei Zitai 
Tverkutei ir geologui, Geologi
jos instituto vyresniajam mok
sliniam bendradarbiui, gam
tos mokslų daktarui Alfredui 
Radzevičiui. 

Premiją įteikė pats prezi
dentas. 

Šių metų dr. V. Adamkaus 
premija šiems mokslininkmas 
paskirta už Panevėžio geo
cheminio atlaso sudarymą. 
Prezidentas sakė išsamiai su
sipažinęs su atlasu. 

„Panevėžio miesto geoche
minis atlasas — pirmasis to
kio pobūdžio veikalas visose 
Baltijos valstybėse, vertingas 
ir moksliniu metodiniu požiū
riu, ir praktiniu pritaikymu. 
Vietoj įrodymo galima pami
nėti faktą, kad atlaso varian
tas anglų kalba jau susilaukė 
tarptautinio pripažinimo ir 
įvertinimo Europoje", sake 
prezidentas premijos įteikimo 
ceremonijos metu. 

Ekologo V. Adamkaus pre
mija skiriama jau septintus 
metus specialistams, kurių 
darbai prisidėjo prie gamtos 
apsaugos Lietuvoje. 

Premijuojamus mokslinin
kus V. Adamkaus prašymu 
jau treti metai parenka Lietu
vos mokslo taryba. Šiemet 
2.500 litų dydžio premijai gau
ti buvo pasiūlyta dešimt kan
didatų. 

* Seimo nario, Lietuvos 
liberalų sąjungos valdybos 
pirmininko Alvydo M i . .is-
ko nuomone, Lietuva iki šiol 
nėra pasirengusi padaryti vis
ką, kad jos pramonė, mokslas 

Baltarusijos prezidentas 
sustabdė užsienio ambasadorių 

išsikraustymą 
Minskas, birželio 17 d. 

BNS) — Baltarusijos prezi
dentas Aleksandr Lukasenko 
paskelbė įsaką, kuriuo leido 
užsienio ambasadoriams pasi
likti savo rezidencijose Minsko 
komplekse „Drozdy". 

Apie tai Baltarusijos už
sienio reikalų ministras Ivan 
Antonovič pranešė ES valsty
bių ambasadoriams, kurie 
trečiadienį atėjo pas jį pa
reikšti naujo protesto dėl 
Minsko savivalės. 

A. Lukasenko įsaku, kom
pleksas „Drozdy" skelbiamas 
Baltarusijos prezidento rezi
dencija su nauju saugumo 
režimu, bet užsienio ambasa
doriams leidžiama jame palik
ti savo rezidencijas. Taip pat 
numatoma galimybė derėtis 
dėl tolesnio rezidencijų likimo 
ar naujų patalpų rezidenci
joms. 

A. Lukasenko nuolaidą 
greičiausiai paskatino griežtas 
užsienio valstybių protestas 
prieš neteisėtus reikalavimus, 
šiurkščiai pažeidžiančius tarp
tautines normas. 

Daugelis valstybių grasino 
atšaukti savo ambasadorius iš 
Minsko, jei būtų įvykdyti gra
sinimai išjungti vandenį, 

Rusijos firma 
Lietuvą 

Vilnius, birželio 17 d. 
(BNS,) — Rusijos investicijų 
bendrovė „NikoiT mano, kad 
Lietuvos naftos ūkio perspek
tyvos bus liūdnos, jei vyriau
sybė ir toliau nekreips dėme
sio į bendrovės pageidavimus. 

„Ūkio ministras Vincas Ba
bilius skelbia paistalus apie 
tariamus 'VVilliams Interna
tional Company' susitarimus 
su 'LUKoil', dalijantis Lietu
vos naftos komplekso akcijas, 
o visuomenė tuo tiki", dien
raščiui „Verslo žinios" sakė 
„Nikoil", turinčio daugiau nei 
10 proc. „LUKoil" akcijų, 
pramoninių projektų departa
mento direktorius Igor Peš-
kov. 

Pasak jo, „Nikoil" ir 
„LUKoir vadovai du kartus 
buvo susitikę su „VVįlliams" 
atstovais, tačiau amerikiečių 
pasiūlymai rusų netenkina. 
„Nikoil" domina tik viso naftos 
komplekso akcijų paketas, po 
33 proc. akcijų kiekvienoje 
įmonėje. Negavus pageidauja
mo akcijų skaičiaus, „LUKoil" 
net aemano naftos gabenti per 
Būtingę. 

I. Peškov mano, kad susita
rimas gali būti pasiektas visų 
trijų bendrovių aukščiausio ly
gio vadovų susitikime. Jis 
skeptiškai vertina derybų su 
Lietuva perspektyvas, kol jos 
bus patikėtos tik ūkio mini
strui ir premjerui. 

I. Peškov numato, kad be 
rusų investicijų Būtingės ter
minalas bus nuostolingas ir 
neatsipirks net per 15 metų. 

Kaip skelbta, „VVilliams" ke
tina pirkti po 33 proc. „Bū
tingės naftos", „Mažeikių naf
tos" ir „Naftotiekio" akcijų. 
galėtų sėkmingiau įsilieti į 
bendradarbiavimą su NATO. 
Vakarų Europos Sąjunga. A. 
Medalinsko nuomone. Lietu
vos tekstilės pramonė galėtu 
gaminti, pvz., uniforma NATO 
kariuomenei. Mokslininkų pa
siekimai, pasak jo. galėtų būti 
panaudoti tiek kariniams, tiek 
civiliams NATO tikslams, BNS 

elektrą ir telefono ryšį rezi
dencijoms. Lietuvos URM pa
reiškė oficialų nepasitenki
nimą del neteisėto reikala
vimo išsikelti. 

Prie Lietuvos ambasado
riaus Minske Viktoro Baublio 
rezidencijos iškabinti išrašai 
iš 1961 metų Vienos konvenci
jos, kur skelbiamas rezidenci
jos neliečiamumas. 

V. Baublys, kaip ir Vakarų 
kolegos, yra pasiryžęs reziden
cijoje gyventi, kol tik tai bus 
įmanoma. 

Lietuva pa tenkin ta su 
Vakarais įveikusi 

Baltarusijos vadovą 
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerija teigiamai įvertino 
pasikeitusią Baltarusijos pre
zidento nuostatą. 

„Intensyvios Lietuvos dip
lomatinės pastangos kartu su 
ES šalimis ir JAV padėjo tei
giamai įtakoti situaciją", sakė 
aukštas URM pareigūnas. 

Diplomatai mano, kad Lie
tuva, atvirai ir greitai pareiš
kusi nepasitenkinimą Minsko 
savivale drauge su Vakarų de
mokratijomis, „pateko į gerą 
draugiją" ir sustiprino savo 
vakarietiškos orientacijos ir 
veiklumo regione reputaciją. 

grasina palikti 
be naftos 

Bet kuriam užsienio investuo
tojui Lietuva parduos ne di
desnį kaip 33 proc. akcijų pa
ketą. Lietuvos vyriausybė 
„Būtingės naftoje" pasiliks 34 
proc., „Mažeikių naftoje" — 25 
proc, „Naftotiekyje" — 51 
proc. akcijų. 

Medininkuose 
įrengtas naujas 

muitinės punktas 
Vilnius, birželio 17 d. (Elta,1 

— Valstybinė komisija priėmė 
naująjį valstybės sienos perė
jimo Medininkų punktą. 

Muitinės departamento di
rektorius Alvydas Budrys tei
gia, kad šis punktas — moder
niausias, visus Europos rei
kalavimus atitinkantis toks 
objektas Lietuvoje. Jame bus 
Vilniaus teritorines muitines 
tarptautinis Medininkų kelio 
bei pasienio policijos postai, 
veiks veterinarijos ir augalų 
karantino tarnybos, numaty
tos patalpos muitines tarpi
ninkų, draudėjų, bankų pa
slaugų teikimui. 

Medininkų valstybes sienos 
perėjimo punktas pradėtas 
statyti 1997 m. sausį. Sutarti
ne objekto statybos kaina — 
24.1 mln. litų. Statybą finan
savo Europos Sąjungos Komi
sija, pagal PHARE regionine 
transporto programą skyrus; 
10 mln. litų bei Lietuvos vy
riausybe — 14.4 mln. litų. 

Per senąjį Medininkų kelio 
postą per parą į Baltarusiją 
buvo praleidžiama 700 trans
porto priemonių, o naujuoju 
septyniomis (vietoj dviejų* eis
mo juostomis pravažiuos apie 
3.000 mašinų. 

KALENDORIUS 
Birželio 18 d Marins, 

Marcelinas, Arnulfas. Marira. 
Tolvandas, Vaiva. 

Birželio 19 d : Šv. Ro
mualdas, abatas 952-1027 
m.); Gervazas, Protazas. Deo-
datas. Dovila.-v Ramune. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
D E T R O I T , M I 

PAKELIUI Į ŠVENTES 
LIETUVOJE 

Šią vasarą Lietuvoje vyks 
Pasaulio lietuvių II Tautinė 
olimpiada. Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės ir Dainų 
šventė. J šią šventę vykdamas 
Adelaidės. Australijos, lietu
vių visuomenininkas Eduar
das Gudelis ir dukra Natalija 
Gudelytė, pakeliui \ Lietuvą 
lanko savo gimines Washing-
tone, Detroite ir Sarasota, 
Floridoje. Šią savaitę Gudeliai 
viešėjo pas gimines — Ismeną 
Lefkienę ir Yolandą Zaparac-
kienę. Natalija Gudelytė ap
lankė „Šaltinio" jaunimo tau
tinių šokių šokėjų grupes re
peticiją. JŠaltinio" šokių mo
kytoja Lėlė Viskantienė per 
„Lietuviškų melodijų" birželio 
16 d. radijo valandėlės pasi
kalbėjimą pranešė, kad iš 
Detroito į šventę vyks pilna 
veteranų šokėjų grupė, o ne
susidarius pilnai jaunių šo
kėjų grupei, detroitiečiai susi
jungs su Philadelphijos ir 
kitų telkinių šokėjais. 

A- KAUŠAITĖ DETROITO 
„SHOCK" ŽAIDĖJA 

Birželio 13 d. Palace sta
dione, Auburn Hills, Michi-
gan, buvo sužaistos pirmosios 
moterų profesionalių krepš-
nio komandos Detroit „Shock" 
rungtynės, kurias Detroitas 
pralaimėjo prieš Charlotte 
69:78. Detroito komandoje žai
džia Aneta Kaušaitė. pirmoji 
lietuvaitė patekusi j Moterų 
VVNBA lygą. 

Kaušaitė žaidė tris minutes, 
pelnė 2 taškus. Kaušaitė pa
taikė 2 iš 4 baudų, atliko 
vieną perdavimą metimui ir 
priėmė vieną kamuolį. Bir
želio 15 d. Kaušaitė žaidė 15 
minučių prieš Clevelando 
„Rockets" komandą. Pelnė 2 
taškus, nukabino du kamuo
lius nuo lentos puolimo zono
je. Kaušaitė yra 6 pėdų aukš
čio. 27 metų amžiaus. Žaidė 
Emporia State universiteto 
komandoje. Šioje komandoje 
žaidžia ir jos dvynė sesutė 
Jurgita, kuri buvo atvykusi iš 
Kansas valstijos stebėti rung
tynes Detroite. Taip pat buvo 
atvykusi Martha Simaitis, lie
tuvaičių globėja. Viktoras Me
menąs, stebėjęs rungtynes ir 
turėjęs progą pasikalbėti su 
viešniomis ir žaidėja, jo įspū
džiai bus spausdinami „Drau
go" sporto skyriuje. Kaušaitės 
rungtynes, transliuojamos te
levizijos ekrane., vyks birželio 
21 d., 6 vai. vakaro ir bus ro
domos per FOX kabelio stotį. 
Anetės Kaušaitės uniformos 
numeris yra 20. 

lm 

D A Y T O N A B E A C H , F L 
PRISIMINTA LIETUVA 

IR PAGERBTI LIETUVIAI 
Nors Daytona Beach nėra 

didesnis Floridos miestas, ta
čiau ir jį sudaro net septynios, 
skirtingais vardais pavadintos 
savivaldybės. Kiekviena jų tu
ri savo nepriklausomą admi
nistraciją bei gyventojų išrink
tą merą. Per j as visas yra 
pasklidę ir mūsų tautiečiai. 

Daytona Beach Shores yra 
ant pat Atlanto vandenyno 
kranto, prie „pasaulyje gra
žiausio paplūdimio". Vietovė 
yra pasipuošusi ištaigingais ir 
aukštais daugiabučiais /condo-
minium/ pastatais. Šio miesto 
meru yra Ralph Betancourt. 
Tai labai įdomi ir patraukli 
asmenybė. Jis mėgsta pasi
didžiuoti, kad jo savivaldybėje 
yra apsigyvenę įvairių tauty
bių ir net skirtingų rasių gy
ventojai. O be to jo miestą 
veik kasdien lanko turistai iš 
įvairių pasaulio šalių ir net 
žemynų. Jis įvairiomis progo
mis pabrėžia, kad tiek jo 
miesto ramybė, tiek ir visos 
šalies pažangos laidas yra 
taikus ir darnus visų tų tauti
nių grupių bendravimas. O 
šiam reikalui miesto savival
dybė turi išnaudoti progas 
šioms skirtingoms tautybėms 
viešai pasirodyti ir būti pri
pažintomis. 

Šiam tikslui prie savival
dybės įstaigos pastato įreng
tas Vėliavų sodas, kuriame 
ant 25-ių pėdų aukščio stiebų 
pakaitomis nuolat plevėsuoja 
kelių skirtingų tautybių vė
liavos. Iki šiol jau buvo iškelta 
12-kos tautybių vėliavos. Šios 
vėliavos grupėmis po 3-4 ple
vėsuoja kelis ištisus mėnesius 
ir vėliau yra pakeičiamos kito
mis. 

Š. m. gegužės 29 d. pirmą 
kartą buvo iškelta ir mūsų 
trispalvė. Vėliavą parūpino ir 
jos iškėlimu rūpinosi Lietuvių 
klubo valdyba. Tą pačią dieną 
dar buvo iškeltos ir Tailando 
bei Jungtinių Tautų organiza
cijos vėliavos. 

Vėliavų pakėlimo iškilmės 
buvo išimtinai gražiai ir di
dingai suorganizuotos. 

Tą dieną į aikštę suplaukė 
didžiulė minia. Buvo ir gau
sus lietuvių būrys. Lietuvės 
buvo pasipuošusios tauti
niais drabužiais. J aikštę dar
nioje rikiuotėje įžygiavo gar
bės sargybos uniformuotas 
dalinys. J ie tvarkingoje ri
kiuotėje pagerbė kiekvieną 
keliamą vėliavą. 

Keliant Lietuvos vėliavą, la
bai turiningą kalbą pasakė 
pats meras Betancourt. J is 
susirinkusiems išryškino Lie
tuvos valstybinio gyvenimo 
ryškesnius bruožus ir priminė 
tautos kančias bolševikinės 
vergijos metais. Susijaudinu-

Arizonos lietuvių ruoštoje gegužinėje, Phoenbt, AZ, balandžio 25 d. (dalyvavo apie 35 asmenys) Prie užkandžių 
stalo iš kaires: Algis Kvedaras, Adolfas Martinaitis. Ginta Martinaitytė, Rita Martinaitienė, Audronė Bartytė, 
Kazys ir Gilanda Matoniai. 

siu balsu jis pabrėžė, kad ne
gausi lietuvių tauta po 50 
metų vergijos pirmoji sudrebi
no bolševikų imperijos pama
tus ir savomis jėgomis ats tatė 
savo nepriklausomybę. Lietu
vos išsilaisvinimas daug pa
gelbėjo ir kitoms pavergtoms 
tautoms atgauti savo laisvę. 

Į šias iškilmes iš. New Yorko 
buvo atvykęs ir Lietuvos gen. 
konsulas Petras Anusas. Jis 
irgi pasakė šioms iškilmėms 
tinkamą kalbą, primindamas, 
kad JAV vyriausybės nieka
da nepripažino Lietuvos pa
vergimo ir visada rėmė mūsų 
tautos išsilaisvinimo pastan-. 
gas. Keliant Lietuvos vė
liavą, visa apylinkė skambėjo 
mūsų tautos himno garsais. 

Iškilmėms pasibaigus, mies
to savivaldybės salėje vyko 
kuklios vaišės. Svečiai buvo 
vaišinami lietuvių ir tailan
diečių tautiniais valgiais. 
Vaišių metu Lietuvos konsu
las turėjo progą susipažinti, 
pabendrauti ir pasikeisti min
timis su vietos lietuviais. 

Kitą dieną viename gra
žiausių šio miesto restoranų 
(Top of Daytona) Lietuvos 
konsului P. Anusui buvo su
rengtas priėmimas — vaišės. 
Susirinko kelios dešimtys lie
tuvių iš visų Daytona Beach 
apylinkių. Visi konsulo drau
gystėje praleido kelias malo
nias valandas. 

Tuo būdu šis įvykis S. Day
tona Beach mieste įgavo lyg ir 
mūsų tautinės šventės at
spalvį. Vėliavų iškėlimu daug 
rūpinosi klubo narė Florence 
Dipple. O gen konsulą priėmė 
ir rūpestingai jį globojo valdy
bos nariai Danutė ir Algirdas 
Šilbajoriai. 

J . D a u g ė l a 

S T . P E T E R S B U R G , F L . 

GARBINGA SUKAKTIS 

Gegužės 23 dieną, šešta
dienį, gausus būrys telkinio 
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lietuvių susirinko \ „Silver 
Sands" pastatų menę deiman
tinei šventei. Buvo gauti 
šeimos kvietimai tą dieną 
pažymėti Karnių šeimos pat
riarcho Albino 75 metų gyve
nimo sukaktį. 

Jauki salė, gražiai papuošti 
stalai, maloni muzika sveikino 
visus. Prie durų pasitiko tokių 
renginių organizatorė — An
gelė Kamiene ir padėjėjas 
sūnus „milžinas* Algimantas 
ir muzikalios širdies jaunesny
sis Rimas. Svečiai, pagal iš 
anksto paruoštus nurodymus, 
sėdosi prie paskirtų stalų. 
Dalyvavo abu Albino broliai: 
vienas atskridęs iš Kaliforni
jos, kitas iš jau ne taip tolimos 
Čikagos. Taip pat dalyvavo 
Angelės sesuo ir pusseserės iš 
Michianos. Po skaniai pa
ruoštų užkandžių (prie kurių 
paruošimo irgi prisidėjo paty
rusi Angelės ranka), prasidėjo 
programa, sveikinimai ir net 
šokiai. Rimas dainavo savo 
paties sukurtą sveikinimą-
dainą iŠ jaunystės dienų. 
Vėliau dar teko gėrėtis jo so
driu balsu šokių metu. Algi
mantas, arba kaip visi ma
žybiniai vadina Aliukas, irgi 
neatsiliko — gražiais žodžiais 
pagerbdamas savo tėvą ir 
pasidžiaugdamas savo laime 
turėti tokį gerą, atlaidų ir su
prantantį tėvą Albiną. 

Nors kvietimuose buvo ra
šoma nenešti jokių dovanų, 
grupė dalyvių nutarė įteikti 
simbolinę dovanėlę su specia
liu užrašu, kurį perskaitė Me
čys Šilkaitis. Tautinės sąjun
gos vardu sveikino Juozas 
Šulaitis, o Lietuvių klubo var
du nuoširdų sveikinimą pa
reiškė pirmininkas Antanas 
Gudonis. Dar ilgai buvo gur-
kšnojama kava, vaišinantis 
įvairiais skanėstais ir dalija
masi dienos, vietos ir pasaulio 
įvykių nagrinėjimu. Albinas ir 
Angelė yra veik ilgiausiai gy
venantys išeiviai šioje apy
linkėje, Lietuvių klubo stei
gėjai ir uoliausi veikėjai ir 
kultūrininkai lietuviškame gy
venime Linkime Albinui geros 
sveikatos, patvarumo ir tos pa
čios išminties ir kantrybės dar 
ilgus, ilgus metus. 

Mečys 

J U N O B E A C H , F L 

DR, ALINOS 
DOMANSKIENĖS 

PASKAITA 

Š.m. balandžio 14 d., po pa
bendravimo pietų, kuriuose 
dalyvavo didelis būrys pietų 
Floridos lietuvių ir atostogau-
tojų iš šiaurės, LB Palm 
Beach apyl. pirm. Alicija So-
lienė pakvietė dienos kalbėto
ja d r. Aliną Domanskienę, 
akiu ligų specialistę daug me
tų dirbusią Illinois valstijoje. 

Dr. Domanskienę susirinku
siems išdalino brošiūras su 
akies sudėties paaiškinimais 

ir lietuviškais terminais . Savo 
paskaitą dr. Domanskienę 
iliustravo ir skaidrėmis, ta ip, 
kad klausytojams buvo daug 
lengviau suprast i . Paskai ta 
buvo labai išsamiai ir gerai 
paruošta. Dr. Domanskienę 
papasakojo ir paaiškino, kas 
yra ka ta rak ta i , jų atsiradimo 
priežastis. J i t rumpai peržvel
gė ir ka t a rak tų gydymo isto
riją, paa išk indama kokius me
todus gydytojai vartojo anks
čiau ir dabar . Dr. Domans
kienę paaiškino naujausias 
technikas, įdedamus lęšiukus 
ir ka r ta i s kylančias komplika
cijas. 

Po paskaitos dr. Domans- , 
kienė atsakinėjo \ susirinku
sių k laus imus . Tos rūšies pas
kaitos labai reikalingos vyres
nio amžiaus žmonėms, dažnai 
susiduriant iems su sveikatos 
problemomis ir kar ta is ne t 
nežinant iems, ka ip susirasti 
specialistus gydytojus, ir netu
rintiems informacijos apie sa
vo ligas. Ačiū dr. Domanskie-
nei! Lauks ime daugiau tokių 
paskaitų. 

DŽIAUGIAMĖS NAUJAIS 
GYVENTOJAIS 

Neseniai Jupi te r miestelyje 
įsikūrė Ona ir Zigmas Umb-
ražiūnai . Pa lm Beach apylin
kės lietuviai džiaugiasi nau
jais gyventojais ir tikisi, jog 
rudenį j ie įsijungs į vietos lie
tuvių gyvenimą. 

PABENDRAVIMO 
PIETŪS 

Gegužės 12 d. „Piccadilly" 
restorane vykusius pabendra
vimo pietus pravedė Vincas 
Šalčiunas. J i s pranešė vėliau
sias naujienas iš Lietuvos. Po 
to susir inkę pamatė Lietuvos 
Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus inauguracijos iškil
mių vaizdajuostę. Vaizdajuos
tė gau ta iš Aldonos Lipskie-
nės. 

KUN. VYTAUTO 
PIKTURNOS SVEIKATA 

Gerbiamas kun. Vytautas 
P ik turna po trečios operaci
jos kurį laiką buvo Good Sa-
mari ta in ligoninėje. Dabar 
kun. P ik tu rna yra perkeltas į 
St. Mary's ligoninės rehabili-
tacijos skyrių, kur jam teikia
ma fizinė terapija. Kun. Pik
turnos sveikata vis dar nėra 
gera ir visi Palm Beach apy
linkės lietuviai yra labai su
sirūpinę. 

Kai tik kun. Pikturnos svei
ka ta pagerės, j is ruošiasi vykti 
į New Yorką. Visi parapijiečiai 
linki kun. Pikturnai greičiau 
sveikti. 

„DAINOS" CHORAS 
PRADĖJO ATOSTOGAS 

„Dainos" choras, po sėkmin
go pasirodymo LB Floridos 
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apygardos suvažiavime, jau 
baigė darbą ir pradėjo vasaros 
atostogas. Gegužės 19 dieną 
JDainos" choristai susirinko 
Aldonos ir dr. Vyto Urbų na
muose pabendraut i , pasidalin
t i praėjusio sezono įspūdžiais, 
pakalbėti apie ateities planus. 
Choro vadovė I rena Manomai-
t ienė palinkėjo visiems gražios 
vasaros ir naujų jėgų ateinan
t iems metams , kai „Dainos" 
choras švęs 15-os metų sukak
tuves. Susir inkę dainavo mė
giamas dainas , akordeonu pri
ta r ian t muz. Juozui Samoškai 
ir dėkodami šeii 
„Valio, valio!" 

LIETUVIAI — 
LAIMĖTOJAI FIGAWI 

BURINIU LAIVU 
LENKTYNĖSE 

Šių metų gegužės 23-24-25 
d., Memorial dienos savaitga
lyje, Hyannis miestelyje, Cape 
Code, MA, vyko Figawi buri
nių laivų lenktynės. Iš Hyan
nis miestelio uosto buriniai 
laivai plaukė į Nantucket 
salą, ten visą dieną ilsėjosi, 
i r lenktyniavo atgal į Hyannis 
miestelį. 

Figawi burinių laivų lenk
tynės yra labai populiarios ir 
jose dalyvauja daug buriuo
tojų iš New Yorko, Bostono, ir 
kitų šiaurės rytų JAV vieto
vių. Šiais metais dalyvavo 400 
burinių laivų. Laivai skirsto
mi į įvairias kategorijas, atsi
žvelgiant į laivo didumą, bu
rių kvadratūrą, kylio didumą. 

Lenktynės prasideda Hyan
nis miestelio uoste 9 vai. ryto 
ir Nantucket sala pasiekiama 
maždaug po ketur ių ar dau
giau valandų. Plaukimo laikas 
priklauso nuo oro ir vėjo. Šiais 
metais buvo labai gražus oras, 
buriuotojams palankus vėjas, 
taip, kad lietuviai buriuotojai 
Nantucket salą pasiekė po ke
turių valandų. Tačiau buvo 
metų, kai oras ir vėjas buvo 
nepalankūs, ir salą pasiekti 
reikėjo net aštuonių valandų. 

.O vienais metais lenktynes 
reikėjo nu t rauk t i , nes nebuvo 
jokio vėjelio. 

Laivai lenktyniauja savo ka
tegorijoje. Džiugu, jog šiais 
metais lietuviai savo kategori
joje laimėjo pirmą ir antrą vie
tas . Pirmą vietą laimėjo And
rius Keturakis , o antrą vietą 
laimėjo Bronius Markeliūnas 
su įgula: dr. Valiumi Bergu ir 
Valteriu Beržinsku. Visi lietu
viai yra Cape Codo gyventojai, 
arba bent pusę metų ten pra-
leidžiantys. Valteris Beržins-
kas pusę metų praleidžia Juno 
Beach, FL, ir pusę metų — 
Cape Code. 

Šiais metais Figawi burinių 
laivų lenktynėse dalyvavo ir 
savo kategorijoje pirmą ir ant-
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DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
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rą vietas laimėjo ir sen. Ed-
wardas Kennedy ir sen. Ro
berto Kennedy sūnus Maxwell 
Kennedy. Taigi, lietuviams 
tikrai didelė garbė tokiose 
lenktynėse taip gražiai pasiro
dyti. 

Dalia Augūnienė 

* Tarptautinis baudžia
mas i s teismas turi būti ne
priklausomas nuo valstybių ar 
kitų struktūrų politinės veik
los, Jungtinių Tautų konferen
cijoje Romoje pareiškė Lietu
vos teisingumo ministras Vy
tautas Pakalniškis, sakyda
mas, jog teismo sprendimai 
turi būti taikomi genocidui, 
karo nusikaltimams, nusikal
t imams žmoniškumui bei ag
resijai. Teismas turi papildyti 
valstybių teisingumą, kai val
stybiniai teismai negali arba 
nenori persekioti įtariamųjų ir 
tirti nusikaltimą. 
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GRUOBLĖTU KELIU NATO 
LINK 

KAROLIS MILKOVAITIS 

Kiekvienas tėvynę mylintis 
lietuvis žino Rusijos grėsmę 
mūsų tautai ir valstybei ir 
geidžia, kad Lietuva kuo sku
biausiai patektų po NATO ap
saugos sparnu. Tais žodžiais 
baigiasi mūsų tvirtų įsitiki
nimų ir siekių galia, nes kas 
toliau, tik iš dalies nuo mūsų 
valios priklauso. 

Viltys ir tikrovė 

Stovime prieš milžinišką, 
valstybes gyvastingumą lai
duojančios svarbos uždavinį: 
tapti NATO nare. To uždavi
nio tikslas reikalauja kiekvie
no mūsų nedalomų pastangų, 
nes tik užkietėjusios ir neat-
laidžios kiekvieno lietuvio pa
stangos gali baigtis laimėji
mu. 

Pagrindiniai šių politinių 
žaidynių kortą laikantys lo
šėjai yra JAV ir Rusija, todėl 
tarp tų dviejų didžiųjų tuo 
klausimu sutarimo nebuvo ir 
tikriausiai nebus. Nors jau
čiame Amerikos prielankumą 
Baltijos valstybėms, bet tas 
prielankumas yra sąlyginis, 
nėra granite iškaltas. Kiekvie
no pirštai į save lenkti ir nu
lems savanaudė „didžiųjų" 
politika, pirma apsvarsčius, 
kad, tą žingsnį žengus, jų 
namams gaisras negresia. 

Gerai atsimename Prancū
zijos ir Anglijos labai stiprius, 
bet bergždžius, pažadus Len
kijai, Hitleriui ją užpuolus, ir 
dar labai aiškiai atsimename, 
kai daugiametės tautos oku
pacijos metais vylėmės šim
tais pažadų mūsų bylą atitin
kamose tarptautinėse institu
cijose palaikyti, bet praėjo net 
52 metai iki laisvės saulutė 
nušvito mūsų pastangų neat
laidumo dėka. Taip pat dar 
gerai atsimename Bosnijos 
tragediją, kada, nepaisant 
spaudimo iš visų pusių ir 
prez. Clinton linkčiojimų 
Bosnijos na idai, JAV nieko 
nedarė, b ; odamos Rusiją, 
Serbijos globotoją, užgauti. 
JAV pradėjo stipriau reaguoti 
tik po to, kai buvo išžudyta ir 
išniekinta tūkstančiai nekal
tų vyrų, moterų, vaikų, sene
lių. Vadinasi, reikalai dažnai 
vystosi ne pagal mūsų ar 
mūsų draugų norus, o pagal 
tai, kaip „didieji" VVashing-
tone ar Maskvoje išsimiega. 

Daugelis valstybių yra 
vienų ar kitų įtakos sferoje, 
kurias riša prekybiniai, poli
tiniai ar ideologiniai ryšiai ir 
šie balsuodami dažniausiai 
seka savo „protektorių" pa
vyzdžiu. Gerai žinoma, kad 
Vokietija ir Prancūzija nėraj 
sužavėtos pastangomis Balti
jos valstybes įvesti į NATO. 

Šio lūkesčio metu labai 
pravartu sužinoti, ką, gilius 

tarptautinės politikos vande
nis išbraidę, politiniai moksli
ninkai apie Baltijos kraštų 
priėmimą į NATO galvoja. 

Dr. Michael Mandelbaum 
yra Johns Hopkins universi
teto aukštesniųjų politinių 
mokslų profesorius ir Rytų — 
Vakarų politinio projekto ta 
rybos direktorius. Jis nese
niai „Los Angeles Times" 
dienraštyje išdėstė savo nuo
monę ir kokius jis numato pa
kitimus tarptautinėje politi
koje, jeigu Baltijos valstybės 
būtų priimtos į NATO. 

Jis savo rašinį užvardina: 
„Amerika plaukia į audrin
gus vandenis" ir pradeda 
šiais neviltingais žodžiais: 
„NATO sferų plėtimas yra 
Amerikos užsienio politikos 
Ti tanikas ' , kuris .gali atsi
mušti į ledų kalną, 'Baltijos 
valstybių priėmimas į NATO 
organizaciją' vadinamą". 

Dabartinės Amerikos užsie
nio politikos užmojis tris Bal
tijos valstybes — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją įvesdinti į 
NATO Vašingtone buvo pa
reikštas daugeliu formų. Prez. 
Clinton vyriausybė sampro
tauja: „Jeigu Lenkija, Vengri
ja ir Čekijos respublika turi 
teisę tapti NATO narėmis, 
nemažiau teisių turi ir Balti
jos valstybės. Jos vienodai de
mokratiškos, vienodai prova-
karietiškos ir tiek pat reika
lingos saugaus pastovumo, 
kurį NATO organizacija gali 
suteikti". Tačiau visi poli
tiškai veiksmingi rusai, Jel
ciną imant, pakartotinai pa
reiškė, kad Baltijos valstybių 
įvesdinimas į NATO yra ne
priimtinas ir pakenktų vi
siems susitarimams tarp Rytų 
ir Vakarų, įskaitant ir bran
duolinės ginkluotės suvaržy
mo klausimą. 

Lenkijos, Vengrijos ir Če
kijos priėmimas į NATO pas
tato JAV akistaton su Rusija 
trijuose frontuose, kurių visi 
yra Amerikai nenaudingi. Pir
ma, JAV gali mėginti NATO 
organizaciją trijų Baltijos val
stybių įvesdinimu išplėsti, bet 
Vakarų Europos valstybių 
nepritarimu gali pralaimėti. 
Kadangi Rusija tam 
priešinasi, tai Vakarų Euro
pos valstybių nuotaikos, bent 
privačiai, bet nepalenkiamai 
yra priešingos Baltijos valsty
bių į NATO priėmimui. Jeigu 
JAV veržtųsi ir stumtų tą 
klausimą pirmyn, pasekmės 
būtų labai kritiškos, net ga
linčios NATO organizaciją iš
ardyti. 

Jeigu Vašingtonui kaip nors 
pavyktų (taip pat jeigu ir ne
pavyktų) Europos vakariečius 
perkalbėti Baltijos valstybių 
klausimą paremti, jos pa
siūlytų vienpusio įsiparei-

Baigtas perstatyti Vilniaus oro uostas. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

gojimo sutartį, pagal kurią 
ginkluoto konflikto atveju 
JAV įsipareigotų jas apginti. 
Bet tai būtų nepigu ir pavo
jinga, nes gali susidaryti 
padėtis, kad jų apgynimas 
būtų įmanomas vien bran
duoliniais ginklais. Šiuo keliu 
eidamos, JAV atgaivintų 
1950-1960-jų metų „šaltojo 
karo" padėtį, kada abi čia mi
nimos valstybės laikė pirštą 
prie branduolinių ginklų 
mygtuko. 

Todėl JAV priimtiniausia 
būtų trečioji išeitis. NATO 
nuostatų įpareigota ginti tris 
centrines Europos valstybes 
(Lenkiją, Vengriją ir Čekiją), 
kurioms joks pavojus negre
sia, JAV galėtų atsimesti nuo 
įsipareigojimo ginti Baltijos 
valstybes. Ši išeitis patvir
tintų mūsų užsienio politi
kos principą, kad JAV garan
tijos teikiamos tik toms val
stybėms, kurioms jos nereika
lingos. 

Jelcin, atsakinėdamas į An
glijos laikraščio koresponden
to klausimą, vėl įspėjo, kad, 
pakviesdami Baltijos valsty
bes ar Ukrainą įstoti į NATO, 
Vakarai peržengs „raudoną 
liniją". Jis tikisi, kad Vakarai 
susipras to nedaryti. 

Vienas Vokietijos diploma
tas, privačiai paklaustas, ar, 
po NATO sparnu būdamos, 
Baltijos valstybės būtų sau
gios nuo Rusijos aneksijos, 
diplomatiškai atsakė: vPo 
NATO apsaugos sparnu 
esančią bet kurią Baltijos val
stybę Rusija pultų ar užimtu 
viena diena vėliau." 

Iš to, kas pasakyta, matyti, 
kad mūsų noras patekti į 
NATO nėra užtikrintas, bet 
ir ne beviltiškas. Turime atsi
minti ir pasikliauti galimybe. 
kad politiniame gyvenime bei 
diplomatiniame fronte kovo
jama žodžių ginklais. Rusija 

S K E L B I A M A S K A R A S L I T U I 

Lietuvos Pramonininkų 
konfederacija kviečia į disku
siją komercinių bankų atsto
vus dėl lito ir dolerio fiksuoto 
santykio ateities. Dauguma 
Pramonininkų konfederacijos 
narių mano, kad lito devalva
vimas išspręstų eksportuotojų 
problemas, rašo „Verslo ži
nios". 

Pasak Pramonininkų konfe
deracijos prezidento Bronislo
vo Lubio, gal Vyriausybė pa
galiau išgirs pramonininkų 
balsą, juolab, kad „konser
vatoriai, būdami opozicijoje, 
patys aktyviai kalbėjo apie 
lito pririšimo problemas". 

Dauguma Pramoninkų kon
federacijos narių teigia, kad 
lito devalvavimas išspręstų 
daugelį eksportuotojų pro
blemų. Tik Lengvosios pra
monės įmonių asociacija yra 
pareiškusi, kad kol kas nera
gins Vyriausybės atsieti lito 
nuo dolerio. 

Tuo tarpu finansų anali t ike 
Margarita Starkevičiūtė prieš 
4 mėnesius perspėjo pramoni
ninkus, kad lito devalvavimo 
nauda bus laikina — pa
didėjusios kainos vidaus rin
koje pasiglemš visus pelnus. 
Pasak jos, Lietuva turi gali
mybę išlaikyti lito pastovumą 
iki tol, kol jis galės būti susie
tas su euru. 

Apie lito ateitį samprotau
jama ir „Respublikos" priede 
„Rinka" išspausdintame straips
nyje „Būgštaujama dėl lito 

santykiuose su kitomis val
stybėmis visuomet buvo gru
bi, paslaptinga ir grasinanti . 
Bet šiuo metu jos galybė yra 
prietemos būvyje ir labai abe
jotina, ar j i rizikuotų išeiti 
akistaton su Vakarais. Todėl 
turime ryžtingai, siekti savo 
užsibrėžto tikslo! 

ateities". Pasak Lietuvos ban
ko valdybos pirmininko pava
duotojo Jono Niauros, „Yra 
t am tikrų būkštavimų dėl in
fliacijos, būsimo lito kurso ir 
pan. Tačiau yra t am tikri fun
damenta lūs ekonomikos para
metrai , kuriais remiantis gali
ma daryti išvadas, a r reikia 
koreguoti valiutos kurso poli
tiką. Kol kas šie rodikliai ne
duoda pagrindo šiam klausi
mui sVarstyti". 

Nors Lietuva netaps Euro
pos sąjungos nare iki 1999 
metų, tačiau orientacija į euro 
ir lito fiksavimas su šia valiu
ta, pasak J . Niauros, būtų 
naudingas ir netgi tikslingas. 
„Litas bus perfiksuotas 1999 
metais , kai bus aišku, kas tai 
yra euras , ar jis bus pakanka
mai pastovus ". 

Komercinių bankų sąjungos 
prezidentas Eduardas Vilke
lis sako nematąs pagrindo 
nuogąstauti dėl Lietuvos Ban
ko daromų monetarinės politi
kos pokyčių. Kartu jis sako 
nesut inkąs su pastaruoju 
metu užsienio finansiniuose 
leidiniuose pasirodančiais 
straipsniais, kuriuose teigia
ma, kad litas neišvengiamai 
bus devalvuotas. „Galima 
įžvelgti t am tikrą interesą. 
Lietuva numato privatizuoti 
s tambius energetikos, tele
komunikacijų objektus, todėl 
norima sumažinti jų rinkos 
vertę", — sakė j is . 

Tuo tarpu Laisvosios rinkos 
insti tuto ekspertė Rūta Vai
nienė mano, kad susiejus litą 
su euru, lito kursas nebus pa
stovus, kadangi euras yra va
liutų krepšelis, o keisti vieną 
rezervinę valiutą ki ta visai 
nėra būtina, kadangi doleris 
—populiariausia valiuta Lie
tuvoje. 

R. Jakutytė 

Danutė Bindokienė 

Birželis lietuviams 
primena skaudžius 

įvykius 
Kai ką erzina, kad dar daug 

mūsų tautiečių, ypač vyresnio 
amžiaus, birželio mėnesį nori 
apjuosti gedulo juosta, nors 
mūsų gyvenamojo krašto bir-

. želis yra pažymėtas ypač 
šviesiomis spalvomis. Pasibai
gę mokslo metai moksleiviams 
ir studentams atneša ne tik 
būsimų atostogų pažadą, bet 
ir mokyklos ar studijų baigi
mo diplomą. Birželio trečiasis 
sekmadienis skirtas tėvui, 
švenčiant Tėvo dieną. Be to, 
Amerikoje tai populiariausias 
vestuvių mėnuo. Pagal šio 
krašto žmonių įsitikinimą, su
situokusiųjų birželio mėnesį 
meilė visuomet bus jauna. 

Tačiau lietuviai prisimena 
nerimą, baimę ir beviltiš
kumą, kai Raudonosios armi
jos tankai 1940 metų birželio 
viduryje pradėjo riedėti Lietu
vos keliais. Visas gyvenimas 
tarytum pernakt pasikeitė, ir 
dar iki šių dienų negrįžo į 
tvirtas, saugias vėžes. 

Pirmosios bolševikų okupa
cijos siaubo trauma buvo tokia 
stipri, jog lietuviai, ją pergy
venę, ta ry tum pamiršo, kad 
Lietuvoje per dvidešimt dve
jus 'nepriklausomybės metus 
kasdienybė nebuvo vien ge
lėtais kilimais išklota. Bet visi 
nepasitenkinimai buvusia val
džia, santvarka, savo buitimi 
netrukus nubluko prieš so
vietų atneštą terorą. Net buvę 
komunistų simpatikai nepri
klausomybės laikais turėjo 
pripažinti, kad jų „blogas" gy
venimas Lietuvoje, palyginti 
su naujojo režimo sukurtuoju 
rojumi, buvo nepalyginamai 
geresnis. 

Pirmosios bolševikų okupa
cijos laikotarpį prisimenančių 
mūsų ta rpe cjar labai daug. 
Juk anuomet ir vaikai žinojo, 
kad vyksta kažkas baisaus. 
Galbūt pats baisiausias oku
pacijos bruožas eiliniam žmo
gui buvo ne tėvynės laisvės 
praradimas, o tiesiog, apčiuo
piama neapykanta, kurią pra
dėjo propaguoti tam tikri vi
suomenės sluoksniai. Žmonės 
negalėjo atsistebėti, kad Lie
tuvoje prieš bolševikų atėjimą 
buvo t iek daug išnaudojamų, 
skriaudžiamųjų, engiamųjų ir 
vargšų, kurie dabar viešai 
šūkavo, kad pagaliau atėjo 
metas savo atlyginimą atsiim
ti iš „kraugerių buržujų"1. O 
tie „liaudies priešai buržujai" 
savo sunkiu darbu ir pa
siryžimu siekti geresnės atei
ties laisvoje tėvynėje, net per 
trumpą dvidešimt dvejų metų 
laikotarpį jau buvo spėję daug 
sukurti, pasiekti. Dori. darbš
tūs, paprasti mūsų tautos 
žmonės negalėjo suprasti, kuo 

TRAKAI 
PETRAS MATEKŪNAS 

Nr.7 Tęsinys 

Prie pirmojo periodo prik
lauso salos pilies kunigaikščių 
rūmai, o visi kiti pastatai, tiek 
salos pilyje, tiek ir pusiasalio 
gynybinės sienos su bokštais, 
priklauso antrajam periodui. 

Gedimino, Kęstučio ir Vy
tauto laikais pilys turėjo di
delės reikšmės, nes buvo gerai 
įrengtos ir priešams sunkiai 
prieinamos. Vytautui mirus, 
jų reikšmė sumažėjo, ypač, kai 
jos atsirado nuošaliai nuo pa
grindinių kelių ir nukentėjo 
per 1655 - 1661 m. rusų inva
ziją. Po rusų invazijos buvo 
paliktos Dievo valiai. Prie jų 
naikinimo prisidėjo ne tik kli
mato sąlygos, bet ir vietos gy
ventojai, ir net vienuoliai do
mininkonai, kurie prie pusia
salio pilies pradėjo statyti vie

nuolyną ir bažnyčią, užimda
mi net pilies teritorijos dalį. 
Jie ardė pilių gynybines sie
nas ar bokštus ir tą medžiagą, 
plytas ar akmenis, naudojo 
savo statybos reikalams. 

Pilių padėtis atsirado kri
tiškoje padėtyje. Kad jos išlik
tų, kaip istoriniai paminklai, 
reikėjo atstatyti, restauruoti. 

Pusiasalio pil is 
Pusiasalio pilis buvo vadina

ma didžioji. Kaip žinome iš is
torijos, ji ne tik nukentėjo nuo 
kryžiuočių, bet ir tarpusavio 
kovų, kurios vyko tarp Jogai
los ir Vytauto. 15 šimtm. ji 
buvo perstatyta ir sustiprinta. 
Toje vietoje, kur ji stovėjo, pa
liko kai kur iš žemės pa
viršiaus išlindę tik jos buvusių 
gynybos sienų ar bokštų liku
čiai, kaip praeities laiku liudy
tojai. Iš jos griuvėsių galima 
buvo maždaug nustatyti jos 
dydį 

Pilis pastatyta nedideliame 
pusiasalio iškyšuly, esančiame 
didelio pusiasalio dalyje. Ją iš 
trijų pusių supa Galvės ir Lu
ko (Bernardinų) ežerai, o iš 
ketvirtos pusės yra sausuma, 
kurioje visai arti prie pilies 
gynybinės mūro sienos iškas
tas platus ir gana gilus grio
vys, prileistas vandens. Kada 
ji buvo pastatyta, žinių neturi
ma, bet spėjama, kad 14 
šimtm. antroje pusėje. Buvo 
pastatyta visai negyvenamam 
žemės plote, kurį parinkęs, 
kaip manoma, pats kuni
gaikštis Gediminas, pavadinęs 
Naujaisiais Trakais, o vėliau 
buvo vadinami tiesiog Trakai. 
Sostinė iš Senųjų Trakų buvo 
atkelta 1375 m. 

Pusiasalio pilis susideda iš 
dviejų dalių — aukštoji ir 
priešpilis. Iš viso pusiasalio 
pilis užėmė keturių hektarų 
žemės plotą. Abi šios pilies da
lys sudaro netaisyklingą rom

bo formą. Nuo Aukų kalno, 
kuris sudaro aukštąją pilies 
dalį. gerai matyti Trakų mies
telio namų stogai, visas pilies 
teritorijos plotas, Galvės eže
ras, kai kurios salos, grafo 
Tiškevičiaus rūmai , kurie gra
žiai atsispindi Galvės ežero 
skaidriame vandeny. Salos pi
lis ir daug gražių vaizdų. 

Aukštoj, pilis užima 1,5 ha 
žemės plotą. J jos teritoriją įei
na Aukų kalnas, kurio aukšt is 
12-14 m. ilgis 50 m, o plotis 20 
m. Paviršius beveik lygus. 19 
šimtm :;• įdžioje dar buvo ma
tyti mūnnių pastatų žymės. 
Jo krantai gana s ta tūs . Nuo 
priešpili'- buvo a tskir tas grio
viu, kurio plotis 6 14 m. o gy
lis 3 m T griovio krantai sus
tiprinti kmeninemis sieno
mis, o L""iovisr prileidžiamas 
vandens 

Ant Ai:"-ų kalno stovėjo mu
rintai p;t-'atai, kurie buvo ap
supti Lr\r.vbine muro siena. 

pastatyta ne tik iš akmenų ir 
plytų, bet taip pat panaudota 
stori keturkampiai rąstai ir 
dar paremti kontraforsais. 

Pirmas Aukų kalno tyrinėji

mas įvyko 1854 m. Jį atliko 
grafas Eustachijus Tiškevi
čius. J a m tyrimus atlikti pa
vedė Vilniaus gubernatorius, 
nes Aukų kalne įgriuvo žemė. 

ir kodėl jie staiga kaltinami. 
Mes kasmet prisimename 

Tragiškuosius birželio įvy
kius, duodami jiems 1941 m. 
birželio 15 d. datą. nes tai bai
siųjų trėmimų ir areštų 
pradžia. Tačiau bolševikų te
roras tęsėsi jau metus prieš 
tai, nors galbūt ne tokiu vi
suotiniu mastu. Vyko ne vien 
fizinis, bet ir psichologinis 
tautos naikinimas, iš pa
grindų pakeičiant vertybes, 
kurios kiekvienai valstybei 
gyvybiškai svarbios. Iš kasdie
nybes bematant išnyko visi 
valstybingumo ženklai: lietu
viška trispalve pakeista rau
dona vėliava: užuot Lietuvos 
himno, įsakyta išmokti „In
ternacionalą"; Baltasis raitelis 
— Vytis, išstumtas kūjo ir 
pjautuvo; iš įstaigų ir mo
kyklų išmestas kryžius, įren
giami „raudonieji kampeliai"; 
sudaryti sąrašai knygų, ne
priimtinų okupantui, dainų, 
kurias draudžiama dainuoti... 

Neseniai Europa iškilmin
gai šventė 50 metų sukakti 
nuo. Ant.ojo pasaulinio karo 
pabaigos. Lietuvai ta sukaktis 
atėjo 50 metų vėliau, kai pa
galiau subiro sovietu imperija 
ir lietuviai, kartu su kitomis 
pavergtomis tautomis, atgavo 
laisve, atkūrė nepriklausomy
bę. Tačiau anuomet, 1941 
metais, kiekvienas lietuvis, 
dar nepatekęs \ trėmimo eša-
loną. su ilgesiu žvelgė į vaka
rus, slaptai klausėsi užsienio 
radijo ir laukė karo pradžios. 
Karas reiškė išsigelbėjimą. 
Tuo metu vokiečių okupacija 
neatrodė tokia baisi, kaip 
rusų, o lengvatikiai net vy
lėsi, kad Hitleris leis atstatyti 
nepriklausomybę. Deja, tuo
met nebuvo žinoma apie Molo-
tovo-Ribbentropo paktą, nulė
musį Lietuvos likimą. 

Šį mėnesį, minėdami' skau-
džiuosius įvykius, nepamirš
kime, kad po pusšimčio metų 
nuo okupacijos pradžios, bir
želis Lietuvai vėl atnešė švie
sią viltį — Sąjūdį, vedusį ir 
nuvedusi tautą \ laisvą rytojų. 

Kol kas savo tarpe tebetu
rime daug tautiečių, anų 
skaudžių įvykių liudininkų. 
Dėl to daug svarbiau, negu 
dėti vainikus ir sakyti karštas 
prakalbas prie paminklų 
tremtiniams bei partizanams, 
yra pasirūpinti, kad tie gyvie
ji pasijustų savos valstybes 
globojami, vertinami, gerbia
mi. Mirusius prispesime pa
gerbti, nes jiems priklauso 
amžinybė — parodykime dau
giau dėmesio ir rūpesčio gy
viesiems savo tautos didvyri
ams bei kankiniams! 

Per tyrinėjimus jokių pastatų 
neradęs, išskyrus tik mūro 
skliautus ir gryną smėlį. 

(Bus daugiau) 

Traku pili" i* kipmo pu*-
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JIS NEUŽMIRŠTAS 
tuvos aido" vyriausias redak
torius. 

Meile rašytam žodžiui ir 
teatrui ankst i pasireiškė V. 
Alanto gyvenime. Teatro di
rektoriaus karjerą pradėjo 
Vilniuje j a u 1941 m., vėliau 
tęsė Vokietijoje ir net šiame 
žemyne, apsigyvenęs Detroit. 
MI. o pirmasis novelių rinki
nys , Ar t i s to širdis" išleistas 
1931 m. Tarp jo beletristinių 
kūrinių yra ir nemažai 
dramų, kurias mėgo statyti at
sidūrusių svetimuose kraš
tuose lietuvių mėgėjų sam
būriai. Rašė ir komedijų. 

Tačiau ypač giliai į lietuvių 
širdis pataikė jo s tambus ro
manas „Tarp dviejų gyve
nimų" * 1960 m.), kuriame 
vaizduojamos partizanų kovos 
sovietų okupacijos pradžioje. 
Beje, Vytautas Alantas buvo 
Lietuvių žurnalis tų sąjungos 
pirmininkas 196T-1969 me
tais. Gaila, kad jo gimimo (ar 
mirties) sukakt ies plačiau 
nepaminėjo nei čia esantys 
lietuviai rašytojai, nei žur
nalistų sąjunga, kuri neseniai 
išsirinko naują valdybą su 
pirmininku Kęstučiu Miklu. 

Deja, ne vien Vytauto Alan
to, bet ir daugelio kitų — 
mums ir lietuvių tautai svar
bių asmenų — rašytojų, žur
nalistų, organizacijų veikėjų 
ir lietuviškosios veiklos varik
lių — vardus leidome apkloti 
laiko dulkėms... 

Savo ilgo ir brandaus gyve
nimo kelią Vytautas Alantas 
baigė Detroite prieš aštuo
nerius metus — 1990 m. ba
landžio 23 dieną. 

Nors V. Alantas nebuvo 
dažnas „Draugo" bendradar
bis (dažniausiai straipsnius 
spausdino „Dirvoje"), tačiau 
šiandien, jo gimimo sukakties 
proga, pr is imename neuž
mirštamą lietuvių tautos sū
nų, daug savo talento ir jėgų 
iki paskutinio savo gyvenimo 
atodūsio skyrusi tėvynės Lie
tuvos labui. V.R.P. 

Vytautas Alantas. 
Šio šimtmečio pradžioje, 

1902 m. birželio 18 d.. Sida
brave. Naujamiesčio valsčiuje, 
gimė Vytautas Alantas. Vadi-
masi, šiandien minime jo devy
niasdešimt šeštąsias gimimo 
metines, nors nuo mirimo da
tos praėjo vos aštuoneri metai 
į m. 1990). Ar Vytautas Alan
tas šiandien jau nugrimzdo 
tamsiose užmaršties pelkėse? 
Vargiai. 

Jau užaugusį ir studijas 
1929 m. Montpellier universi
tete Prancūzijoje baigusį, mes 
jį pažinome kaip rašytoją bele
tristą, dramaturgą, L ablicistą, 
daugelio knygų ir labai taik
lių straipsnių autorių. įver
tintą žymenimis ir premijo
mis. Nemažai spaudos ir su
sižinojimų priemonių Ameri
koje bei kitur ir šiandien nau
dojasi Eltos paslaugomis, tad 
verta prisiminti, kad V. Alan
tas 1930-1934 m. buvo Eltos 
redaktorius. Po nepriklauso
mybės atkūrimo 1990 metais, 
(tais pačiais, kai vos po mė
nesio po Atkūrimo akto pa
skelbimo mirtis priglaudė Vy
tautą Alantą) Lietuvoje vėl 
buvo atgaivintas, okupacijos 
metais palaidotas, dienraštis 
„Lietuvos aidas". Verta prisi
minti, kad Vytautas Alantas 
1934-1939 metais buvo „Lie-

CLASSIFIED GUIDE 

Berniuk; ••••:•••> ,.\/ui>liuk;is" koticeruis Ln-tuvos Opi-ros ir Ba - •.;> tc.r.i>- !"t; 
Hermano Perelšteino 75-sioms gimimo medin mi.s Nuoti Eito 

GINTAUTO IEŠMANTO 
LIUDIJIMAI 

„Pradų" leidykla išleido ypa
tingo likimo žmogaus — poeto, 
žurnalisto, politinio kalinio ir 
tremtinio, Kovo 11-osios Akto 
signataro Gintauto Iešmanto 
knygą „Liudijimai". Tai — pir
moji trylikos poezijos knygų 
autoriaus publicistikos knyga. 

Joje spausdinama taip pat 
ypatingo — atgimimo ir pir
mųjų nepriklausomybės metų 
— politinė publicistika, taip 
pat straipsniai aktualiais lite
ratūros, kalbos ir istorijos 
klausimais. Pasak Gintauto 
Iešmanto. autobiografiniai 
..Liudijimai" iš kitų leidinių 
išsiskiria autentišku įvairių 
gyvenimo pusių atspindėjimu: 
tai kalinio lageriuose rašyti 
straipsniai, laiškai bei Aukš
čiausiosios Tarybos — Atku
riamojo Seimo nario apmąs
tymai. 

Savo knygą Gintautas 
Iešmantas pradeda aštuntojo 
dešimtmečio pradžioje sukur
tu eilėraščiu „Supančiotas Gu
liveris" — to meto žurnalis
tikos metafora. „Liudijimai" 
baigiami autentišku doku
mentu: 1987 metais iš Komi
jos rašytu laišku, ką tik iš 
tremties sugrįžusiam ben
dražygiui Povilui Pečeliūnui. 
Pačiam antitarybininkui Gin
tautui Iešmantui, nuteistam 
šešeriems metams kalėjimo ir 
p» r.Keriems tremties, tuomet 
dar buvo likę kalėti vieneri 
metai. 

Savo bendražygiams — poli-
Nmams kaliniams Gintautas 
Iešmantas paskyrė „Liudiji
mų" skyrių „Ne veltui kova", 
* n a m e rašo apie Povilą Pe-
ci huną. Anastazą Janulį, Vy
tautą Petkų, Balj Gajauską, 

Alfonsą Svarinską ir kitus ko
votojus. 

Antradienį, birželio 9-ąją. 
Gintauto Iešmanto publicisti
kos knyga pris tatyta visuome
nei Lietuvos žurnalistų 
sąjungoje. (Beje, iš šios orga
nizacijos žurnalistas-disiden-
tas tarybiniais metais buvo 
pašalintas.) 

Gintautas Iešmantas sakė, 
jog yra parengęs medžiagą 
naujai knygri „Bandymas 
rasti", kurioje būtų spausdi
nami politines filosofijos dar
bai, už kuriuos jis buvo tei
siamas. fElta) 

6 d. buvo skirtas choro įkūrėjo 

TARP MŪSŲ KALBANT 
DAINAVO, DAINUOJA, DAINUOS 

Gintautas Iešmantas 

Tikriausiai nebus perdėta 
pasakius, kad Arvydas ir Nelė 
Paltinai yra Amerikos lietu
viams daugiausia žinomi ir 
mėgstami estradinės muzikos 
bei dainų atlikėjai. Prieš kelio
lika metų čia rašančiajam 
buvo lemta su Paltinais arti
miau susipažinti. Tačiau var
gu ar galėčiau tiksliai pasaky
ti, kur ir kiek kartų jiems teko 
koncertuoti šiame krašte. Pal
tinai, atvykę iš Lietuvos į Vo
kietiją, apsigyeno Mannheimo 
mieste. Šis miestas, kaip 
žinia, yra ne per toliausiai nuo 
Vasario 16 gimnazijos. Arvy
das Paltinas nuo pat atvykimo 
šioje gimnazijoje dėstė muziką 
ir dainavimą. Taipgi vadovavo 
gimnazijos chorui ir orkestrui. 
Viename laiške Arvydas rašė, 
kad jis ir jo žmona bus visą 
gyvenimą dėkingi gimnazijos 
direktoriui A. Smitui ir kun. 
Senkui už pakvietimą dirbti 
gimnazijoje. Jo žodžiais: „Pen
kiolika metų gimnazijoje pali
ko nepamirštamus pėdsakus. 
Tai buvo mano antrieji namai. 
O, savaime aišku, ir mudviejų 
pragyvenimo šaltinis. Gerai, 
kad taip gyvenimas susi
klostė". 

Laikantis vietos įst" fymų, 
tenka vietą užleisti jaunes
niam ir pradėti pelnytas pen
sininko dienas. Tačiau dar 
teks atlikti vieną užduotį. Tai 
yra su gimnazijos choru daly
vauti Vilniuje rengiamoje Pa
saulio lietuvių dainų šventėje. 

A. Paltinas taip pat rašo, 
kad Vasario 16 gimnazijos li
kimas sprendžiamas teigiama 
prasme. Tikimasi perorganiza
vimo \ valstybinę gimnaziją. 
Liks lietuviškos tradicijos. Tik 
reikės laikytis valstybinių mo
kyklų nuostatų. Pabrangs in
ternatas. Atostogų laikas bus 
pritaikomas prie Hesseno mo
kyklų laiko. Gimnazijos finan
savimas bus priklausomas 
nuo mokinių skaičiaus. Pri
žadėta Vokietijos valdžios in
stitucijų parama. Iš dalies 
rems ir Lietuvos vyriausybė. 
Laukiama iš Bonnos galutino 
sprendimo. 

Štai daugiau A. Paltino pa
sisakymų: .Pensininko dienos 
jau pilnai užplanuotos. Visų 
pirmo galėsiu visą laiką pa
skirti dainų aranžavimui. 
Taipgi dar racionaliau išstu
dijuoti turimas elektronines ir 
kūrybines galimybes ir jas pri
taikyti Nelės dainavimui. Ne
lė ruošia naują koncertinę pro
grama. Netrukus žadame iš
leisti dv; naujas Nelės įdai
nuotas kasetes ir vieną duetų 
(Nele-Ivanauskas). Nelė jau
čiasi gerai, kai dainuoja. Ji , 
kaip dirigentas Karajanas sa
kydavo, „kai diriguoju-gyve-
nu" Ji dėkinga, kad Amerikos 
lietuviai jos nepamiršta". 

Arvydas ir Nele Paltinai 
kiekvienais metais koncertuo
ja į.airiuose Lietuvos mies-

Arvydas Paltinas 
tuose ir miesteliuose, visur su
laukdami pelnyto pasisekimo. 
Paltinai yra labai mėgstami 
estradinių dainų atlikėjai. 
Juos mėgsta ir teigiamai verti
na ne tik suaugusieji, bet ir 
jaunikliai. Šiemet Paltinai 
daugiausia koncertuos pa
jūryje ir Žemaitijoje, nors pir
masis koncertas bus liepos 9 
d. Kaišiadoryse. Palangoje 
koncertuos liepos 20 ir rug
pjūčio 4 d., Klaipėdoje — lie
pos 21 d., Kaune — liepos 16 
d. Tuo tarpu dar tiksliau 
nežinomos kitų koncertų da
tos. 

O kaipgi laikosi dainininkas 
Eugenijus Ivanauskas, kuris 
praėjusiais metais drauge su 
Nele Paltiniene džiugino Či
kagos lietuvius? Neseniai 
jam buvo padaryta sudėtinga 
širdies vožtuvų operacija. Jis 
sveiksta ir džiaugiasi „vėl iš 
naujos gimęs". Tačiau šįmet 
sunku tikėtis jo atvykimo į 
Ameriką. 

Nelė ir Arvydas Paltinai yra 
šaunūs ir neužmirštami 
žmonės. Rašantysis negali pa
miršti Arvydo žodžių: „Koks 
gali būti didesnis pasitenkini
mas, kaip ką nors gero ir ma
lonaus padaryti, kad žmonės 
džiaugtųsi ir pamirštų pilką 
kasdienybę". Linkėkime Palti-
nams laimingos keliones ir 
geriausio pasisekimo Lietu
voje. Taipgi tarkime iki malo
naus pasimatymo mūsų gyve
namajame krašte. Amerikos 
lietuvių radijo rengiamas 
Nelės ir Arvydo Paltinų kon
certas bus šių metų spalio 8 d. 
Čikagoje. Paltinų koncertais 
domisi ir kitų JAV ir Kanados 
lietuvių telkiniai. 

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

VYRU CHORU ŠVENTĖ 

Birželio 5 d. savaitgalį Vil
niuje buvo minimas „Ąžuoliu
ko" choro įkūrėjo Hermano 
Perelšteino 75-osios gimimo me
tinės, garsaus maestro atmini
mui skirta ir tradicinė Tėvo 
dienos vyrų choro švente. 

Šeštadienio, birželio 6-osios, 
vakarą H. Perelšteino gimta
dieniui dedikuotas chorinės ir 
simfonines muzikos koncertas 
Lietuvos operos ir baleto teat
re. Už šį labdaros koncertą su
rinktos lėšos skirtos įamžinti 
maestro atminimą. 

Sekmadienį, birželio 7 die
ną, sostinėje vyko vyrų choro 
šventė, skirta Tėvo dienai ir 
maestro H. Perelšteino gimi
mo 75-mečiui. Vidurdienį šv. 
Kazimiero bažnyčioje aukotos 
Mišios, kuriose giedojo dvylika 
vyrų chorų, o 13 valandą baž
nyčioje koncertavo kamerinis 
choras „Jauna muzika". 15 va
landą — prie namo Vilniaus 
gatvėje, kuriame dirbo H. Pe
relšteinas, atidengta skulpto
riaus Romo Kvinto sukurta 
atminimo lenta. Po šių iškil
mių Mokytojų namų kieme 
vyko vyrų chorų koncertas. 

Sausio mėnesį New Yorke 
mirusio H. Perelšteino atmini
mui skirtus renginius organi
zavo „Ąžuolų" klubas, maestro 
auklėtiniai ir mokiniai. Ber
niukų ir jaunuolių choro 
„Ąžuoliukas" įkūrėjas bei ilga
metis vadovas H. Perelšteinas 
nepaprastai daug nusipelnė 
Lietuvos muzikinei kultūrai. 

1959 metų rudenį H. Perelš
teinas Vilniuje įkūrė pirmąįį 
berniukų ir jaunuolių chorą, 
kurį prieš kelis dešimtmečius 
išugdė į pavyzdingą vaikų ir 
jaunuolių choro studiją .Ąžuo
liukas". Be daugelio dainų šis 
unikalus kolektyvas parengė 
daug sudėtingų kūrinių, tarp 
kurių — J. Bacho kantata 
„Magnificat". J. Haidno orato
rija „Metų laikai". F. Hendelio 
„Judas Makabėjus", E. Balsio 
oratorija „Nelieskite mėlyno 
gaublio" ir daug kitų. „Ąžuo
liukas" tapo pavyzdžiu ki
tiems Lietuvos berniukų cho
rams, jis atstovavo Lietuvai 
įvairių šalių festivaliuose ir 
konkursuose, pelnė daug ap
dovanojimų. 

H. Perelšteinas buvo dauge
lio Vilniaus ir visos Lietuvos 
dainų švenčių, chorų sąskry
džių dirigentas, vaikų chorų 
konsultantas, konkursų verti
nimo komisijos narys. Maestro 
parašė metodinių darbų, pas
kelbė straipsnių bei recenzijų. 
1965 metais jam buvo suteik
tas Lietuvos nusipelniusio ar
tisto, o 1974 metais — nusi
pelniusio meno veikėjo garbes 
vardas. 

1979 metais H. Perelšteinas 
išvyko gyventi į JAV. New 
Vorke dvylika metų dirbo įvai
riose mokyklose — dėstė ana
tomiją, fiziką, biologiją, vo
kiečių kalbą ir muziką. Pri
vačioje žydų mokykloje ne
įgaliems vaikams jis subūrė 
nedidelį vaikų chorą. Vėliau 
maestro universitete dėstė 
muzikos teorijos ir praktikos 
dalykus, vadovavo chorui. Ne
didelį berniuku chorą buvo 
subūręs ir prie New Yorko 
muzikos mokyklos, su juo 
1984 metais dalyvavo chorų 
festivalyje Meksikoje. Sunkiai 
susirgęs, H. Perelšteinas ber
niukų chorą paliko, o mokyk-

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMOTURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tonu Cikagcs miesto leidimą. 
Dirbu ..žr'iiesty Dirbu greitai, 

gaantjotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendrovės savininkas, 
Washjngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $ 1 3 0 mėnesiui . 
Kreiptis te!. (202) 244-2373. 

AUTOMOaUO. NAMU SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoas ir Otf. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 West85th Street 

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

TAISOME 
SKAL'BIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MJU 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708)425-7160 

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

0*jfc 
21. 

KMIECtK REALTORS 
7922 SPiiasU Rd. 
4365S-ArcherAve. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

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

European restaurant in 
Lemont, IL, needs a waiter/ 

waitress full or part time 
and kitehen help. 

Caii 630-257-7570. 

FORRENT 
1 bedrm. apt 2nd f! , heatcd; 

near Archer & Califomia Ave. 
$450 a mo. Call after 6 p.m. 

Tel. 312-623-8603. 

SEMIDRIVERS 
Needed with CDL. No Haz. Mat to 

travel in the Midwest. Mušt be able to 
speak & write English. 

708-343-0125 
AskforCharUe 

7 a.m. to 5 p.m. Mon. thnt Fri. 

Statybos, remonto 
darbams reikalingas 

pagalbinis darbininkas. 
Tel. 708-802-9197. 

Išnuomojamas 3 mieg. bL, 
Alsip, IL. Be gyvuliukų, + 

„sec.deposit". Rami aplinka. 
Tel. 708-371-5861. 

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 biock East of State Street on 127 St. 
E.T. MANsox-CoNSTKucnoN 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.p-iv.) 
J.Vaišnora 
Petras Melnikas 
V.Alantas 
Nijolė SadOnaitp 
Balys Sruoga 
Liet.Krikš.Jub.Vykd 

Pavadinimas 
Forty Years of Darkness 
Gėlių generacija 
Gelmių balsai 
Gerojo Dievo globoje 
Giesmė apie Gediminą 

K-tas Giesmės chorams 
Liet.Khkš Jub.Vykd.K-tas Giesmės bendram naudojimui 
Balys Auginąs 

. Vacys Kavaliūnas 

Giesmės žydėjimo metas 

K a * « 
$2.00 
$8.00 

$10.00 
$5.00 
$5.00 
$5.00 
$1.00 
$5.00 

Giesmių antologija šv.Kazimtero garbei $5.00 
Gimtosios žemės giesmė $15.00 

Knygas užsisakyti galite tel. 773-585-9500, faksu 773-585-8284 
arba paštu. Mcsų adresas: 

"Draugas" administracija, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 
Persiuntimo išlaidos vienai knygai - $3 95, kiekvienai papildomai pridėti $0.95 

Gyvenantiems IL valstijoje pridėti 8.75% 'sales tax* 
"Draugo' administracija 

Įsigykite naujai perspausdintą, papildytą knygą, kurioje 
rasite visą Lietuvą, net gal ir savo buvusią sodybą. Daugeliui 
knyga pasitarnaus kaip dokumentas. 

TOPOGRAFINIAI LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 

LIETUVOS TOPOGRAFINIAI 
ŽEMĖLAPIAI 

128 UETVVOS (1TO-1TO1 ttMtlAMM 

128 žemėlapiai 1:100000 
masteliu ir Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos miestų istoriniai 
žemėlapiai, 13x19 colių for
mato. Knygą galima įsigyti 
A.S.S. Vydūno fonde ir JDrau-
go" dienraščio administra
cijoje. Kaina $32.00. 

Persiuntimo išlaidos knygai - $3.95. Gyvenantiems IL 
valstijoje pridėti 8.75% "sales tax". 

loję dar dirbo iki 1992 metų, 
buvo Amerikos Lietuvių Ben
druomenės narys. 

Gyvendamas Amerikoje, H. 
Perelšteinas tris kartus — 
1990. 1994 ir 1996 metais — 
lankėsi Lietuvoje. Prieš dvejus 
metus jis buvo išrinktas pir

muoju Lietuvos muzikos aka
demijos Garbės profesoriumi 
ir „Ąžuoliuko" klubo Garbės 
prezidentu. Už nuopelnus Lie
tuvos muzikinei kultūrai 1996 
metais H. Perelšteinas apdo
vanotas Gedimino ordinu. 

(Elta) 

i 



JAU VIENERI METAI — 
GAILUTĖ AMŽINYBĖJE 

Gailutė Eidukaite - Kunstmanienė. 

1997 metų birželio pra
džioje daugeli čikagiečių su
krėtė žinia, kad Kalifornijoj, iš 
darbo važiuodama automobi
liu sunkiai buvo sužeista 
čikagietė, jauna advokatė 
Gailė Eidukaite-Kunstmanie-
nė. Visi ją pažinojusieji, kartu 
su tėvais ir artimaisiais, 
meldėsi, siuntė atvirukus į li
goninę tikėdami, kad jaunas 
organizmas išlaikys. Deja, 
birželio 22 d. atėjo žinia, kad 
Gailutė iškeliavo Amžinybėn. 
Laidotuvės Čikagoje. Atsisvei
kinimo vakarą tiek daug 
kalbėtojų, tiek daug gėlių. 
Birželio 28 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse daugybė 
žmonių, visų rankose gėlės. 

Atsimenu, Gailutės mama 
Danutė Eidukienė, žvelgdama 
į tą gausų buri, pasakė: 
„Viskas gražu, puiku, bet vai
ko nebėra"... Taip, vaiko 
nebėra, o tėvams vaiką laidoti 
yra be galo sunku. Tik tikin
tieji tai lengviau pakelia. 

Trumpas Gailutės gyveni
mas, o toks gražus, toks lietu
viškas. Gimė ji 1965 m. kovo 3 
d. Čikagoje, 5-tas vaikas Da
nutės ir Edmundo Eidukų 
šešių vaikų šeimoje. Judri, 
viskuo besidominti nuo pat 
vaikystės. Ir lietuviška mo
kykla jai nebuvo našta. Noriai 
jas visas lankė: Dariaus 
Girėno pr. mokyklą, Čikagos 
aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą, pedagogini lituanisti
kos institutą. Jas visas baigė 
geriausiais pažymiais. 

1987 m. Hinois universitetą 
Čikagoje baigė dvigubu baka
lauru politinių mokslų ir isto
rijos. 1990 metais John Mar-
shall Law School baigė juris 
doctor laipsniu. 

Gailė priklausė ir Pasaulio 
jaunimo sąjungai, buvo Či
kagos skyriaus valdybos narė. 
Priklausė Moterų federacijos 
jaunimo sekcijai. Šoko stu
dentų tautinių šokių šokėjų 
„Žilvitis" grupėje. 

Gailė lankė JAV LJS ruo
šiamus politinius seminarus 
Washingtone. Su adv. Povilu 
Žumbakiu ir kitais studentais 
lankė senatorius ir kongreso 
narius OSI reikalais. Rašė 
laiškus Lietuvos reikalais, rin
ko parašus ir dalyvavo dauge
lyje demonstracijų ir nakties 
budėjimuose. 

1992 gruodžio 30 d. sukūrė 
lietuvišką skautišką šeimą su 
Linu Kuntsmanu. Jauna
vedžiai išsikėlė i pietinę Kali
forniją, kur Gailė išlaikė Bar 
egzaminus ir paskutiniuoju 
laiku dirbo Cox Buchanan 
Padmore Sharkarchy bendro
vėje. 

Daugelis jaunuolių baigia 
mokslus, įsigyja profesijas ir 
kurį laiką priklauso lietu
viškoms organizacijoms Gai
lės gyvenimas buvo skirtin
gas, Lietuvybė buvo jos gyve
nimo prasmė. 

Ji gyveno Lietuva. 1990 m. 
gegužės 30 d. Vašingtone vyko 
lietuvių demonstracijos. Tuo 
metu prez. Bushą lankė So
vietų s-gos vadovas Gor
bačiovas. Tose demonstraci
jose dalyvavo ir Gailė. Apie 
tas demonstracijas Gailė 
„Draugo". 1990 m. rugsėjo 22 
d. laidoje rašė: 

„Senatorius D'Amato mus 
pasveikino lietuviškai, prabil
damas i susirinkusius 'Labas'! 
Jo kalba pabrėžė mūsų tautos 
pavojingą padėti ir tiksliai 
pristatė prezidento Bush ne
veiklumą ir prez. Gorbačiovo 
pažadų tuštumą. Jis ragino 
JAV žmones netikėti tais 
tuščiais pažadais, bet žvelgti į 
faktus, i Bush ir Gorbačiovo 
elgesį. Baigdamas senatorius 
vėl lietuviškai į mus prabilo, 
kartu su mumis skanduoda
mas šūki — 'Lietuva bus lais
va!' 

Po to kalbėjo Kongreso na
rys Gordon iš Kalifornijos. Jis 
mums patarė padaryti šių de
monstracijų vaizdajuosčių ko
pijas ir tas kopijas pristatyti 
Gorbačiovui, kad jis matytų, 
kaip mes reaguojame į jo ne
teisingumą. Jis taip pat pri
minė prezidentui Bush, kad 
JAV prezidentas neoficialiai 
yra laikomas laisvojo pasaulio 
vadovu. Taigi prezidentas turi 
atsakomybę padėti Lietuvai ir 
kitiems, kurie siekia nepri
klausomybės. 

R. Davies, buvęs JAV am
basadorius Maskvoje ir Var
šuvoje, buvo vienas iš pir
mųjų, reikalavusių, kad JAV 
valdžia pripažintų kovo 11 d. 
deklaraciją. Jis pabrėžė, kad 
be laisvos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos negali būti laisvos Eu
ropos. 

Ne visi yra palankus lietu
vių reikalavimui, kad JAV ir 
Sovietų Sąjunga pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Bet ar tai nėra mūsų visų lie
tuvių atsakomybė, ypač šiuo 
metu, kuo garsiau reikalauti, 
kad pasaulis pripažintų tai, 
kas priklauso Lietuvai? 

Lietuvos respublika prašo, 
kad pasaulis, ypač Vakarai, 
pripažintų jų nepriklauso
mybės atstatymą, kurios Lie
tuva niekada neatsisakė. Kaip 
dažnai turime progą Gor
bačiovui asmeniškai parodyti 
mūsų solidarumą su Lietuvos 
gyventojais? Dėl ko mes var
gome, išlaikydami lietuvybe 
svetimame krašte? Tam, kad 
neužmirštumėmė, jog esame 
lietuviai. Bet neužtenka tik 
prisistatyti lietuviais. Su tuo 
pasisakymu ateina ir pareiga 

ir atsakomybė tėvynei. Ne
tylėkime Lietuvos kritiš
kiausią valandą, toliau kalbė
kime, toliau rašykime ir de
monstruokime, kad laisvasis 
pasaulis nenukreiptų savo 
dėmesio kitur. Jei leisime tam 
atsitikti, Lietuva pražus, ir 
mes būsime kalti". 

Kurį laiką Pedagoginiame li
tuanistikos institute JDabar-
tines Lietuvos istorijos" kursą 
dėstė dr. Kazys Ėringis, politi
nis pabėgėlis iš sovietinės Lie
tuvos. Jis negalėjo atsistebėti 
studentės Gailės Eidukaites 
dėmesiu Lietuvai. Amerikoje 
gimusi, augusi, o taip jai svar
bi Lietuva: okupacija, trėmi
mai, sovietizacija, jaunimas, 
pogrindžio literatūra ir kt. 

Ir laiškuose — Lietuva. Štai 
kaip ji rašo savo sesers dukre
lei, savo krikšto dukrai Eglei 
Milavickaitei prieš pat mirtį, 
1997 m. gegužės mėn. 

Mieliausia Egle, 
Pirma, noriu atsiprašyti, 

kad pavėluotai siunčiu Tau 
nuoširdžiausius linkėjimus ge
riausiam gimtadieniui — svei
ka sulaukus 15 metų! Wow! 
Kur laikas prabėgo?!!! Aš vis 
prisimenu Tave, mažytę. Man 
būdavo didžiausias kompli
mentas, kai žiūrovės kartais 
galvojo, kad tu mano du
krelė... O užaugai graži, gabi... 
kas nesididžiuotų Tavimi?! 

Sveikinu taip pat Čikagos 
lituanistinę baigusią mokyk
lą. Girdėjau, kad planuoji lan
kyti institutą, puiku! Niekad 
neužmiršk, iš kur tavo šaknys 
ir didžiuokis mūsų gražia 
kalba, kultūra bei istorija. 
Amerikonai ir kiti neturi iš ko 
to pasisemti. Mūsų kalba yra 
seniausia gyvoji kalba, tai, 
aišku, didžiuokis ja! Daug 
sėkmės Pedagoginiame Insti
tute, bet tikiuosi, kad 
mano linkėjimų nereikia. Ką 
įdėsi ten lankydama, mokyda
masi, tą tu ir pasisemsi sau 
visam savo gyvenimui. 

Parašyk man porą žodelių 
apie savo gyvenimo nuotykius. 
Taip myliu Tave, Egle, ir la
bai pasiilgau. Būk laiminga, 
sveika, o svarbiausia, niekad 
nenustok džiaugtis gyvenimu. 
Aš myliu Tave visados! Tavo. 

Gailė 

Gailutė Čikagos aukštes
niojoje lit. mokykloje buvo vie
na iš tos mokyklos metraščio 
redaktorių. Tos mokyklos di
rektorius Juozas Mašilionis 
atsisveikinime su Gaile kal
bėjo: 

„Atsisveikindami su Gaile, 
pasiklausykime vienos kitos 
minties iš jos straipsnio 
„Kodėl ir kaip aš galiu padėti 
Lietuvai": 

Lietuva. Tėvų ir protėvių 

šalis, kurios niekados nesu 
mačiusi. Ji yra jų pasakų 
šalis. Tai kodėl man padėti 
Lietuvai, jei aš jos net 
nemačiau? Kas tas kraštas 
man? 

Visą gyvenimą aš vis dėlto 
esu laikiusi save pirmoj vietoj 
lietuvaite, o antroj — ameri
kiete. Tėveliai man pristatė 
Lietuvą, mano tautą, kai dar 
buvau labai jauna. Lietuvybė 
yra man labai svarbi: tai dalis 
mano tapatiškumo... Jei aš 
nepadėsiu Lietuvai, aš, kuri 
esu jos tautietė, tai kas jai 
padės? 

Šiuos Gailės žodžius, rašy
tus 1982 m., priimkime kaip 

testamentinius: Jei aš ne
padėsiu Lietuvai, tai kas pa
dės? 

Gailutė buvo labai veikli 
skautė. Apie skautybę ir Gai
lutę savo žodį tars draugai 
skautai. Šiuo rašiniu prisime
nam Gailutę jos mirties meti
nių sukaktyje, norėdami pa
sidžiaugti jos lietuviškumu, 
kaip galima Lietuvą mylėti iš 
tolo, kaip galima jai dirbti, gy
venant toli nuo tėvynės. 
Tebūnie tai pavyzdys mūsų 
jaunimui. 

Mieloji Gailute, laiminga 
ilsėkis dangiškuose soduose 
prie Viešpaties kojų. 

Stasė Petersonienė 

A.tA. 
VYTAUTUI GIRDVAINIUI 

mirus, jo žmonai VITAI, mūsų brangiai draugei ir Neo-
Lithuania korporantei, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
liūdėdami kartu. 

Valentinas Krumplis ir šeima 

Tauriai lietuvei 

A.tA. 
OLGAIKLEMAITEI 

AUDĖNIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, jos dukrą DAIVĄ ir žentą SIGITĄ 
BANAIČIUS nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Leonas ir Danutė Petroniai 

Kryžius Žemaitijoje, ties Varniais Nuotr Viktoro Kapočiau* 

ATEITIES ŠALPOS FONDUI AUKOJO 

$40,000 Jonas ir Laima Šalčiai, IL, „Matching Fund" 
Ateitininkų rūmų Kaune stogo remontui. 

$1,010 dr. J. ir RStarkus, CA 
$1,000 dr. Vytenis P.Kisielius, IL, Klemensas Matkevičius, 

IL, Rev. John Tamulis (palikimas), MI. 
$390 dr. Augustinas Laucis, IL. 
$350 Daiva Paulis, IL. 
$315 Algis Vedeckas, NY. 
$200 dr. Romas Gineitis, OH, Romualdas Kriaučiūnas, MI, 

Edis ir Elena Olšauskas. 
$190 Petras Gruodis, IL. 
$165 Z.Didžbalis, Canada. 
$150 Rev. ABertašius, NJ, dr. M. ir Austė Vygantas, IL. 
$125 dr. Adolfas ir Jadvyga Damušiai, FL. 
$140 A.Valavičius, IL. 
$105 J. ir CRugelis, IL. 
$100 dr. Kazys Ambrazaitis, IN, Nijolė Balčiūnas, OH, Petras 

Brizgys, IL, dr. Elena Dečkienė, IL, A. ir K. Juzaitis, PA Juozas 
Kapačinskas, IL, B.J. ir V.Kazlauskas, IL, Cleveland'o 
Ateitininkų klubas, OH, dr. Petras Kisielius, IL, Petras ir 
Jadvyga KUoriai, OH, dr. A ir ALiulevičiai, IL, V.Laniauskas, 
IL, dr. J.Meškauskas, IN, A ir D.Polikaitis, CA, preL J.Prunskis, 
IL, Antanas Pocius, NJ, A ir J.RauUnaitis, CA, dr. Kazys ir 
Aldona Rimkai, IL, Jonas ir Laima Šalčiai, IL, dr. Vincas ir 
Aldona Šmulkščiai, IL, Juzė Žebrauskas, IL. 

$90 Daina Kojelytė, IL, Viktoras Naudžius, IL, dr. J.Plikai tis, 
IL, dr. Danguolė Surantas, IL, rev. Ignas Urbonas, IN. 

$75 Raminta Marchertas, IL, Vytautas Maželis, NY, Walter 
Sinkus, IL. 

$65 Ona Girnius, MA dr. L. ir D.Sadauskas, IL. 
$60 dr. A ir R.Cepulis, OH, Elena Jasaitis, FL, Jurgis 

Matusevičius, IL, Cezaris Surdokas, MD. 
$55 Česlovas Masaitis, CT, kun. A.Babonas, MI. 
$50 Vincas Akelaitis, OH, Jonas Ambrizas, IL, dr. Ona 

Baliūnas, FL, Elena Baltrušaitienė, IL, A.Balsys, NY, dr. 
V.Bieliauskas, OH, Maria Bajorūnas, FL, Nijolė Bražėnaitė, 
NY, Filomena Černius, IL, Bronė Čižikaitė, IL, Stasys 
Džiugas, IL, Aldona Kamantienė, IL, Jonas Kavaliūnas, IN, 
dr. Antanas Lipskis, IL, Joseph ir M.Mikonis, OH, V. ir 
A.Mažeika, GA, Pilypas Narutis, IL, dr. Jolita Narutis, IL, 
dr. Antanas Razma, IL, dr. Adolfas Šležas, FL, Indrė 
Tijūnėlis, IL, Vida Tumasonis, FL, Vai Vito, IL, dr. Vita 
Valadka, IL, Rita Venclovienė, IL, E. ir Jz.Vaišnys, CT. 

$40 Danutė Bobelis, NY, kun. M.Čyvas, FL, dr. Ona Daugirdas, 
IL, Maria Gelažius, FL, Paulius Jurkus, NY, Ramunė Kubiliūtė, 
IL, Juozas Kojelis, CA Alex Lauraitis, IL, D. ir AMockaitis, IL, 
Jonas Motiejūnas, AZ, Povilas Norvilas, IL, rev. JJPakalniškis, 
NY, Juozas Polikaitis, IL, Vanda Prunskienė, IL, Joseph 
Petrikonis. IA, Izabelė Stončienė, IL, Marius Sodonis, FL, 
Konstancija Valiusias, RI, Laima Žlioba, IL. 

$35 Juozas Končius, IL, Anthony ir Salome Nyerges, CA 
$30 Ona Abromaitienė, IL, Joseph Gruzdąs, FL, Aldona 

Janace, NY, rev. F.Kireilis, IL, Zota Mickevičius, IN, Zuzana 
Pupius, FL, B.Underys, IL, V. ir B.Volertas, NJ. 

$25 Juozas Baužys, IL, T. ir B.Bnedis, IL, B.Brizgys, MI, 
VI. ir B Čyvas, OH, Nijolė Dumbrytė, IL, Gintė Damušytė, 
Austria, Stasys ir Teresė Gečys, PA, mons. P.Gaida, Canada, 
dr. Ona Garūnas, IL, Vida Jankauskas, NY, Maria Kuprienė, 
IL, Stase Laniauskas, OH, Izabelė Laučka, MD, Vida Maleiška, 
IL, dr. V Musonis, IL, Jurgis Mikaila, FL, Kostas Norvilą, NY, 
Ona Norvilas, IL, rev. V.Pikturna, FL, dr. Audrius Polikaitis, 
IL, Bromus Polikaitis, IL, Irena Sušinskas, OH, Victoria 
Skrupskchs, OH, Felix Valaitis, IL, Stasys Žilevičius, IL. 

$24 J ir B.Kasperavičius, OH. 
$20 Jonas Ambraziejus, MA, Pranė Ąžuolas, NY, dr. 

A.Brizgys IL, Giedrė Čepaitis, IL, dr. A.Čiuris, FL, dr. 
V.Dubinskas, IL, Joseph Dėdinas, Edm. Januškis, IL, CA 
Aleksandras Kazickas, CT, dr. Domas Lapkus, IL, Ona 
Miniatas. FL, Izidorius Mališka, Canada, Tadas Navickas, 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. birželio 18 d. S 

ID, Bronė Navickas, IL, Sofija Plėnys, IL, dr. Regina 
Padleckas, IL, V.Ruseckas, AZ, Stasys Rudys, MA, Julia 
Smilgienė, IL, Elvyra Vodopalas, FL, Pranas Zaranka, MI, 
Pranas Zunde, GA J ir AŽilionis, OH. 

$15 Bruno Burchikas, PA, dr. Fr.Domanskis, IL, V.Do-
manskis, IL, A ir Vitas Daulys, IL, Joseph Giedraitis, NY, 
Alma Jankus, MI, S.Jucas, AR, Jonas Kučėnas, IL, Vitas 
Kazlauskas, IL, Adelė Lietuvninkienė, IL, Ant.Laurent, IL, 
Stasė Laniauskas, OH, M.Naujokaitis, CA, Z. ir W.Petkus, 
IL, APargauskas, IL, kun. AntRubšys, NY, V.Rugienius, MI, 
V. ir OŠilėnas, OH, Vladas Šoliūnas, EL, Stasė Stanelis, FL, 
Ona Strimaitis, CT, dr. V.Šaulys, IL, dr. AStankaitis, OH, 
Vytautas Sinkus, IL, Constantine Stankus, Kęstutis 
Sušinskas, TL, Vaida Trimakas, OH, Leonas Tomkus, CA, 
St. ir M.Tamulionis, FL, rev. John Tamulis, MI, Alg.Urbutis, 
IL, Mary Vaitkus, TL, Egidijus Žilionis, MD. 

$11 KJautokaitė, IL, Petras Jokubka, IL. 
$10 Aloyzas Adis, ND, EdmArbas, CA, Aldona Ankus, IL, 

rev. John Bacevičius, ND, Algis Bražėnas, MI, Aldona Brizgys, 
IL, Elena Čižauskas, MI, Kostas Dočkus, IL, Ged.Damašius, 
IL, E.M.Griežė, MA J.Gelumbauskas.CT, AGobis, OH, Aldona 
Grinis, FL, Angelą Janusas, NY, Vacys Jocys, MI, G. Juodikis, 
IL, Balys ir Elena Kondratas, CT, K ir E.Kriaučiūnas, IL, 
B.Krakaitis, IL, VJOeiza, IL, M.Kvedaras, IL, StKvantas, IL, 
Bronius Krokys, PA Josephine Lapšys,MA Henrikas Laucius, 
NJ, Eligijus Lelis, IL, J. ir B.Lintakas, IL, dr. J.Makštutis, IL, 
Mečys Mackevičius, NM, Marija Orentas, CT, Jonas Prakapas, 
CA Joseph Paliulis, FL, APrapuolenis, IN, Aldona Prapuolenis, 
CT, Pranas Pranckevičius, IL, Romaną Paulius, ML dr. APacys, 
IL, dr. A ir Asta Razma, IL, E.Radzevičiūte, IL, Mary Rudis, 
IL, Victoria Remeikis, IL, dr. Jonas Sidrys, IL, Kazys Sakys, 
CA dr. RSidrys, IL, Julius Staniškis, OH, Irena Smieliauskas, 
IL, Antanas Šeduikis, MA dr. Jonas Stankaitis, OH, Maria 
Svotelis, MD, Jonas Spurgis, IL, Stasė Vaišvila, IL, Joana 
Valaitis, IL, dr. AValis-Labokas, FL, dr Jz.Vitėnas, MD, kun. 
Juozas Velutis, IL, Regina Vilkutaitis, OH, Antanas Zailskas, 
IL, Valerija Žadeikienė, IL. 

$5 Maria Abromaitis, TL, ABoreišis, AZ, Juozas Kriaučiūnas, 
CT, Kęstutis Keblys, LA, Genovaitė Kaufmanas, VA, 
ANaumanas, OH, Raymond Paškus, IL, Marija Remienė, IL, 
Elena Varnas, LA 

Aukos $5, $10, $15 ir kai kurios kitos yra dažniausiai gautos 
kaip priedas, atsiskaitant už loterijos bilietus. 

Už visas aukas, kurios taip reikalingos ateitininkiškam 
jaunimui čia JAV ir ypač Lietuvoje, Ateitininkų Šalpos fondas 
nuoširdžiai dėkoja. 

Aukas Ateitininkų Šalpos fondui prašome siusti 
iždininkei dr. AJuozevičienei, 9650 S. Komenaky Ave. 
Oak Lawn, EL 60453 ir čekius rašyti: ATEITIS FOUN-
DATION/RELIEFFUND. 

Aukos nurašomos nuo mokesčių. Tax exempt No. 36-
3049403. 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI |) 
AUKOJO 

(1998.H.1 -1998. VI.l) 

Br.Peters - $1,000. 
Kun. V.Memėnas - $100. 
J.Paronis - $70. 
Po $50 aukojo: K.Miliūnienė, M.Ročkuvienė, V. ir 

A. Valavičiai, J.Žebrauskienė. 
B. ir A.Lesevičiūtės - $45. 
Po $30 aukojo: H.Bagdonienė, St.Kazlienė, E.Pagirienė, 

AŠemienė, F.Tarulienė. 
E.Wasilievski - $27. 
Po $25 aukojo: J.Dailidienė, J.Kerulis. 
V.Krasau8ka8 - $22. 
N.Maskaliūnienė - $ 2 1 . 
Po $20 aukojo: O Abromaitienė, M.Guobužienė, T.Kasper, 

J.Kasperienė, O.Kuliešienė ir Anastazija, V.Mažeikienė, 
E.Narutienė, M.Petronis. 

O.Ščiukaitė - $19. 
Po $17 aukojo: D.Būtėnienė, Ir. Gelažienė, E.Jurkėnienė, 

B.Mikulskienė, O.Mažionytė, E.Pakštienė, J.Cukurienė. 
Po $15 aukojo: W. Brazdžionis, J.Dailidienė, J.Kapa-

činskienė, M.Stoškienė, M.Strungienė. 
GAnkienė - $14. 
P.Andriukaitienė - $13. 
Po $12 aukojo: S.Brazdžionienė, E.Galesienė, J.Pileckienė, 

S.Užupienė. 
Po $10 aukojo: AAnkienė, U.Balskienė, K.Balzariene, 

F.Bumbulienė, Z.Dapkienė, E.Gaškienė, V.Jonikienė, 
S.Kikilienė, B.Maleckienė, B.Macnorienė, M.Memėnaitė, 
V.Pargauskienė, A.Repšienė, A.Slonskienė, J.Smilgienė, 
J.Šimaitienė, D.Vidžiūnienė. 

M.Šulaitienė - $8. 
Po $7 aukojo: A.Brusokienė, E.Giedraitienė, T.Glambienė, 

S.Januškienė, A.Latonienė, G.Miglinienė, S.Miliauskienė, 
B.Prapuolenienė, S.Sakevičienė, B.Skorubskienė, M.Še
duikienė. 

Po $5 aukojo: ADumbrienė, NDumbrytė, N.Grigaliūnienė, 
M.Katkus, O.Keraminienė, M.Pranskevičienė, B.Razminienė. 

Po $4 - 1 aukojo: D.Gierštikienė, O.Kuliešienė, 
A.Lietuvninkienė, J.Rutkienė. 

Mirusiųjų atminimui aukojo: 
Aa. kun. F.Gurecko $25 - J.Graužinis 
Aa. Juozo Betkausko $10 - I.Vebrienė. 
Aa. Onos Juodvalkienės: K. ir M Pa žemėn ai $100; E. 

ir M.Valiukėnai $50; J. ir V.Graužinis, V. ir V.Mažeikai po 
$25; P.Buchas, V. ir V.Girdvainiai, O. ir S.Žiupsniai po $20 ; 
D.Būtėnienė ir ANeverauskienė po $10 

Aa. Felicijos Krumplienės $10 
Aa. AMačionio $20 
Aa. Vytauto Poderio $50 
Aa. Juozo Sakevičiaus $50 
$25 
Aa. Romano Vadopalo $10 

- JJakševičienė. 
- A.Venclovienė. 

- Z.Poderienė. 
- J.Sakevičienė ir 
- J.Jakševičienė. 

J.Vebnenė. 

Visiems mieliems aukotojams - nuoširdi padėka! 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1998 m. birželio 18 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ ATSIŲSTA PAMINĖTI 
GAUSI P. LIETUVOS SPAUDA 

Kun, Vytautas Praraja at
vyksta iš Dzūkijos ir bus jau
nučių ateitininkų stovyklos 
kapelionu. Jam talkins, taip 
pat iš Lietuvos atvykstantis 
ketvirtųjų metų klierikas Žid-
rūnas Kulpys. Vyriausia sto
vyklos vadove bus dr. Ona 
Daugirdienė, kuri taip pat 
yra JAS CV pirmininke ir pri
tyrusi stovyklų organizatorė. 
Jaunieji ateitininkai stovyk
laus Dainavoje liepos 7-18 d. 

JAV LB Kultūros taryba, 
kuriai pirmininkauja Marija 
Remienė, šiais metais vėl 
skirs premijas nusipelniu
siems Amerikos lietuviams vi
suomenininkams. Tarp jų ir 
radijo programų vedėjams. 
Komisija geriausioms laidoms 
išrinkti jau sudaryta. Jai prik
lauso: Leonas Narbutis (pirmi
ninkas). Jūrate Jankauskaitė, 
Eglė Juodvalkė, Edvardas 
Tuskenis ir Danutė Bindokie-
ne. Daugiau informacijų bus 
pateikta netolimoje ateityje. 
Premijų įteikimo šventė ruo
šiama Cleveiande šį rudenį. 

JAV LB Kultūros taryba 
nori. kad premijų šventė tap
tų kasmetine tradicija. Dažnai 
girdime kalbant apie prasi
dėjusį kultūrinį nuosmukį, 
bet. kaip liaudis sakytų — ne
reikia šaukti vilko iš miško. 
Jeigu apie nuosmuky ne
kalbėsime, gal jo negreit su
lauksime... Todėl šįmet spalio 
mėnesio gale Cleveiande bus 
rengiama premijų šventė. Pre
mijos bus skiriamos dailinin
kui, žurnalistui, mokytojui, 
muzikui, radijo laidai. Atitin
kamas vertinimo komisijas su
darys: Dalia Šlenienė (dailės). 
Regina . Kučier.e mokytojoj, 
Leonas Narbutis (radijo;, Juo
zas Žygas (žurnalisto), Loreta 
Venclovienė (muzikos). Dau
giau informacijų bus pateikta 
artimiausiu laiku. 

42-roji Lietuviškų studijų 
ir poilsio savaitė Dainavoje 
šią vasarą vyks rugpjūčio 16-
23 d. Kaip ir kasmet, šią sa
vaite rengia Lietuvių fronto 
bičiuliai. Jau galima regist
ruotis ir užsakyti kambarius 
pas Joną Vasarį adresu: 97S 
Proehl Dr., Barberton, OH 
44203 'tel. 330-644-7411;. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė praneša, kad tra
dicinis Joninių pobūvis bus 
birželio 20 d., nuo 4 vai. p.p. 
šaulių rinktines namuose. Re
zervacijos ir atsiskaitymai pri
imami iki š. mėn. 18 d., ket
virtadienio. Rinktinės valdyba 
prašo nelaukti iki paskutines 
minutės, o iš anksto susitvar-
kvti. 

Alvite ir taip dainuoja
ma: ,.0 Alvite po suoleliu/ 
Marga višta kvaksi,/ Apie 
mane bernužėliai/ Penki šeši 
trepsi..." Kodėl čia užsime
name Alvitą0 O todėl, kad an
tradienį, birželio 23 d., 2:30 
vai. popiet. Pasaulio lietuvių 
centro Bočių menėje LB Le-
monto apylinkės Socialinių 
reikalų skyrius, vadovauja
mas Gedimino Kazėno, rodys 
vaizdajuostę apie Alvito mies
telį, žmones, apylinkes. Visi 
kviečiami pasižiūrėti. 

Linas ir Audronė No-
rūšiai, Lockport, IL, pratęs
dami ,,Draugo" prenumeratą, 
pridėjo 100 dol. auką. Tai 
gražus jaunosios kartos lietu
vių pavyzdys —jie ne tik skai
to vienintelį užsienio lietuvių 
dienraštį „Draugą", bet su
pranta, kad jam reikalinga 
nuolatinė parama. Ačiū! 

Kun. Antano Saulaičių 
pagerbimo — išleistuvių šven
tėje salė jau pripildyta, bet vi
sus jo draugus, kurie nesu
spėjo padaryti rezervacijų, 
kviečiame dalyvauti gražiose 
Mišiose, kurios bus aukojamos 
Jaunimo centro sodelyje bir
želio 21 d., sekmadienį, 11:30 
v.r. Mišių metu turėsite progą 
pagiedoti su ^Dainavos" an
samblio ir D. Gedvilienės gra
žiabalsiais nariais. 

Čikagos miesto savivaldybė 
primena gyventojams, kad 
žiurkių problema dar nėra 
galutinai išspręsta. Svarbiau
sia — žiurkių nemaitinti! Jei
gu paliekamos atviros šiukšlių 
dėžės arba maisto atliekos 
metamos ant žemės, žiurkės 
veisiasi (taip pat jeigu šeriami 
naminiai gyvulėliai, o jų mais
to indeliai paliekami lauke). 
Jeigu pastebite žiurkes kieme, 
garažuose arba užpakalinėse 
gatvelėse, galite paskambinti 
„Streets and Sanitation" 
įstaigai tel. 312-744-4611. Bus 
pasirūpinta, kad ši problema 
išnyktų. 

Dr. Asta Veličkaitė dėko
ja dr . Jonui Dautarui, Vil
niaus pedagoginio universite
to docentui, už pateiktą me
džiagą josios redaguojamam ir 
toliau renkamam veikalui 
apie josios tėvą, pedagogą litu
anistą Domą Veličką (1906-
1972). Ruošiamas veikalas 
bus Domo Veličkos ir kitų au
torių raštų, darbų rinkinys su 
rodykle; leidybai, kaip ir me
džiagos rinkimui, lėšos pačios 
redaktorės. Talkininkas J. 
Dautaras pateiktą medžiagą 
surinko Čikagoje ir Lietuvoje, 
iš bibliotekų, archyvų fondų ir 
iš asmenų, pagal redaktorės 
nurodymus; veikalo tikslui pa
teikė ir savo rašytų straips
nių, komentarų. 

Druskininkų laikrašt is 
„Druskonis" 

Šią vasarą, be abejo, ne vie
nas Amerikos lietuvių važiuos 
tėvynėn, o ten nuvykus, senes
niųjų mūsų tautiečių viena 
mėgstamųjų vietovių yra 
Druskininkai, kur galima pa
sinerti į purvo ar kitokias vo
nias. Tokiu būdu yra galimybė 
grįžti į Dėdės Šamo žemę 
„suremontuotu" kūnu. 

Apie Druskininkus plačiai 
rašo JDruskonis", kuris save 
vadina Druskininkų kurorto 
savaitraščiu. Tai 8 pusi. apim
ties, 5,000 tiražą turintis lei
dinys, redaguojama Eugeni
jaus Rutkausko. 

Šių metų balandžio mėnesio 
paskutiniame „Druskonio" nu
meryje, šalia kitų įdomių ra
šinių, yra vienas apie Druski
ninkų I vid. mokyklą, kurioje 
mokėsi net 6 Lietuvos mi
nistrai (buvusieji ar dabarti
niai). Tai: E. Vilkelis V. Na
vickas, L. Galdikaitė-Andri-
kienė, J. Sabutytė-Degutienė, 
J. Galdikas, R. Pleikys. Kai 
kurių įdėtos nuotraukos iš 
gimnazijos laikų. 

Čia rašoma, kad Druski
ninkų Marijos Škaplierinės 
bažnyčios klebono kun. V. 
Rudžio pakviesti tikintieji 
pirmą kartą rinkosi į velyk-
nakčio pamaldas, kurios pra
sidėjo 11 vai. nakties šeš
tadienį, o baigėsi sekmadienį 
3 vai. ryte. Kaip teigiama, ve-
lyknaktis, pagal labai seną 
tradiciją, yra pašvęstas Vieš
pačiui, kuomet tikintieji su 
žiburiais rankose laukia Kris
taus prisikėlimo. Taip pat pa
sakojama apie iškilmingą Pri
sikėlimo procesiją aplink baž
nyčią. 

„Dainavos žodis" 

Apie Druskininkų kurortą 
rašoma ir nepriklausomame 
Alytaus apskrities laikraštyje 
„Dainavos žodis". Mus pasie
kusiame šio laikraščio ba
landžio 18 d. numeryje ran
dame rašinį „Druskininkai — 
saugus kurortas". Jame skai
tome: 

„Druskininkuose kasmet gy
dosi ir ilsisi tūkstančiai Lietu
vos ir užsienio piliečių. Tai — 
prestižinis Lietuvos kurortas. 
Čia ypatingas dėmesys skiria
mas ne tik žmonių gydymui, 
bet ir jų saugumui. Geras ku
rorto vardas — garantija, jog 
visus metus bus užpildytos se-
natorijos, o druskininkiečiai 
turės darbą7'. 

O apie saugumo reikalus čia 
prabyla miesto policijos vadas 
(dar nuo senų laikų užsili
kusio gremėzdišku „komisaro" 

.Lietuvos Vaikų vilties" ulono:, r.. 

..Seklyčioje" su talkininke Irma Gar 
ka i re * \ « n e f'.it n k.nte. 

i iT!" Kairėje Į.il'.'Vr. 
mama Laima .r Darius Dovydėnas 

vardu vadinamas) Vytautas 
Kalėda. Jis paaiškina, kad 
šiame mieste yra saugiau 
negu kitam Lietuvoje, o taip 
pat policija pasitaikiusius nu
sikaltimus išaiškina greičiau, 
negu kitose vietovėse (67-73 
proc.) Kurorte net ir naktimis 
patruliuoja policininkai: kiek
vieną vakarą į gatves išeina 
12-15 pareigūnų, kurie budi 
mieste iki 4-6 vai. ryto. 

Beje, čia minimame „Dai
navos žodžio" (išeina Alytuje, 
redaguoja Česlovas Skaržins-
kas) visas puslapis pašvęstas 
žymiųjų fotografų — brolių Al
gimanto ir Mindaugo Čer
niauskų kūrybai (ją matome ir 
Čikagoje kas metai vykstan
čiose foto parodose) paminėti. 

„Alytaus naujienos" 

Didžiausias pietinės Lietu
vos laikraštis yra „Alytaus 
naujienos", kuris pasirodo 5 
kartus savaitėje. Tai tikrai ge
rai redaguojamas leidinys, pa
trauklus pasižiūrėti ir mielas 
paskaityti. 

Balandžio 18 d. „Alytaus 
naujienų" numeryje rašoma 
apie Ūdrijos švenčiausios Jė
zaus širdies bažnyčios kle
boną kun. Jaunių Kelpšą. Jis 
anksčiau yra dirbęs Alytaus 
Šv. Kazimiero, o vėliau — Šv. 
Angelų Sargų bažnyčiose. Šis 
jaunas kunigas jau ketveri 
metai yra Alytaus griežtojo 
režimo pataisos darbų koloni
jos kapelionas, taip pat laiko
mosios prieglaudos buvusiems 
kaliniams krikščioniškojo lab
daros fondo Kaune „Tėvo na
mai" steigėjas. 

Kun. J. Kelpšą pažįsta ir 
Čikagos lietuviai, nes jis čia 
pora kartų viešėjo. Amerikoje 
gyvena ir klebono sesuo Vikto
rija. 

„Alytaus naujienų" redakto
riumi (o taip pat ir direktoriu
mi) pasirašo R. Burba. 

Kiti pietų Lietuvos 
laikraščiai 

Mus pasiekė ir daugiau 
spaudos iš pietų Lietuvos. Vie
nas iš jų vadinasi „Pietų Lie
tuva", leidžiamas Alytuje, o 
platinamas dar ir Marijam
polėje, Druskininkuose, Birš
tone, Lazdijuose, Prienuose, 
Varėnoje. 

Šis, 20 puslapių turintis, sa
vaitinis leidinys daugiausia 
spausdina įvairiausias rekla
mas. 8 puslapiai yra skiriama 
televizijos stočių programas. 
sužymėti. 

Taip pat čia reikėtų pa
minėti ir du kartus savaitėje 
pasirodantį „Merkio kraštą", 
kuris save vadina nepriklau
somu Varėnos rajono laik
raščiu. Šis, Aloyzo Tendzegols-
kio redaguojamas, leidinys yra 
platinamas Varėnos rajone, 
Druskininkuose ir Alytuje. 

„Merkio kraštas" tik 4 pusla
pių apimties, tačiau žinios pa
teikiamos suglaustai ir yra la
bai daug įdomios informacijos 
iš Varėnos ir artimesniųjų bei 
tolimesniųjų apylinkių. 

Ed. Šulaitis 

1$ ARTI IR TOLI 

KANADA 

• Tradicinė kapinių lan
kymo diena pavasarį šiais 
metais buvo surengta savaite 
vėliau. Gausiai suvažiavo tau
tiečiai iš visų aplinkinių vieto
vių. Šv. Jono kapinėse Missi-
saugoje buvo aukotos iškil
mingos Mišios Vėliau Muzie
jaus — archyvo salėje buvo su-

Vydūno fondo taryba paskyrė 300 dol auka paremti sia vasara A P P L.E. kursus lankysiančius Lietuvos mo
kytojus. Po Vydūno fondo tarybos posėdžio VF/ASS būstinėje, PLC, Lemonte, VF tarybos nariai — Akademinio 
Skautų sąjūdžio filisteriai. Iš k.: pirmininkas Vytautas Mikunas. Jonas Damauskas, Edmundas Korzonas ir Le
onas Maskaliūnas. Nuotr. Ritones Rudaitienės 

rengta tikagietės Giedrės 
Žumbakienės meno paroda. 
Tai puikus rinkinys meno dar
bų. Čia tautiečiai, apžiūrėję 
parodą, įsigijo meninių pa
veikslų. 

• Prisikėlimo parapijos 
bažnyčiai naujoje vietoje spa
lio 3 dieną bus pašventintas 
kertinis akmuo. Parapijiečiai 
žygiuos iš dabartinės bažny
čios į naująją pėsčiomis. 

• Vilniaus M. K. Čiurlio
nio muzikos mokyklos moki
niai: Mintarė Kanopkaitė, 17 
metų, ir Remigijus Sabaliaus
kas, 18 metų, Toronto Lietu
vių namuose atliko pianino 
koncertą. Šie jaunuoliai daly
vavo Kanados tarptautiniame 
konkurse, kur laimėjo antrąją 
vietą. Tai tikrai puikus profe-
sonalinis pasirodymas, tik gai
la, kad mažai tautiečių atsi
lankė. 

• Toronto Maironio šešta
dieninė mokykla šventė savo 
50 metų gyvavimo sukaktį. 
Pašventintas naujas kryžius 
prisiminimui mirusių šios mo
kyklos mokinių. Vakare buvo 
surengtas pokylis su vakarie
ne ir programa. 

• Nekalto Marijos Prasi
dėjimo Toronto vienuolyno 
vyresnioji seselė Igne Mari-
jošiūtė išvyko mėnesiui į Lie
tuvą, kur įsijungs į krikščio
niško atsinaujinimo sąjūdį. 

Stasys Prakapas 

LIETUVIAI PASAULYJE 

Brazilijoje tebeveikia Lietu
vių sąjunga, Lietuvių ben
druomenė, Jaunimo sąjunga, 
skautai ir Lietuvių katalikų 
šv. Juozapo bendruomenė. Sao 
Paulo Šv. Juozapo parapijos 
klebonu paskirtas brazilų ku
nigas, bet visi parapijos pasta
tai tebepriklauso Šv. Juozapo 
lietuvių bendruomenei. Para
pijos tėvas Petras Rukšys, 
SDB, aptarnauja visus Sao 
Paulo lietuvius ir leidžia vie
nintelį lietuvių laikraštį „Mū
sų Lietuva". Kitas lietuviškas 
centras Brazilijoje yra „Litua
nikos" stovykla ir naujai stato
mi poilsio namai, čia vyksta 
jaunimo suvažiavimai. ir tau
tinės bei religinės lietuvių 
šventės. 1998 m. sausio 18-25 
d. Brazilijoje, Sao Paulo, vyko 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo jaunimo atstovai iš 
Brazilįjos, Argentinos, Urug
vajaus, Vokietijos, Kanados 
bei Lietuvos. 

Ypač veiklūs lietuviai To
ronte, Kanadoje. Mississauga 
priemiestyje yra įspūdinga 
Anapilio parapijos Lietuvos 
Kankinių šventovė, vadovau
jama klebono prelato Jono 
Staškevičiaus. Labai gyva ir 
Prisikėlimo parapija, kur jau 
daugelį metų klebonauja tė
vas Augustinas Simanavičius. 
OFM Praeitais metais Anapi

lio parapijoje įvyko Kanados 
lietuvių katalikų kunigų su
važiavimas, kuriame dalyvavo 
12 dvasininkų iš įvairių Kana
dos vietovių. Šiais metais 
rugsėjo mėnesį Lietuvos kan
kinių parapija švęs 70 metų 
sukaktį. Toronto lituanistinė 
mokykla, kurioje mokosi 250 
mokinių, šių metų gegužės 23 
d. paminėjo 50 metų veiklos 
sukaktį. 

Gegužės 10 d. Montrealio 
Aušros Vartų parapijoje (Ka
nadoje) buvo gražiai paminėta 
Motinos diena. 8 vaikai 
priėmė Pirmąją komuniją, 17 
jaunuolių suteiktas Sutvirtini
mo sakramentas. Vysk. P. 
Baltakis pašventino kleboni
joje įrengtą koplyčią ir čia 
pirmąkart aukojo šv. Mišias. 
Vyskupas taip pat pašventino 
krikštykloje įrengtą Aušros 
Vartų mažąją galeriją, kur 
nuo šiol bus galima pamatyti 
Aušros Vartų parapijoje dirbu
sių klebonų portretus, ir 
mažąją Aušros Vartų Petro 
Ibiansko paveikslų galeriją. 

Bostono (JAV) lietuvių Šv. 
Petro parapijos klebonui kun. 
Albertui Contons popiežius Jo
nas Paulius II suteikė prelato 
titulą. JAV Lietuvių Bendruo
menės religinių reikalų tary
bos pirmininke vėl buvo 
išrinkta Nekaltai Pradėtosios 
Marijos vienuolyno sesuo Mar
garita Bareikaitė. 

Australijoje, Melbourne ir 
Geelong vietovėse darbuojasi 
prel. Pranas Dauknys, Perth 
mieste — kun. Alfonsas Sa
vickis. 
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EGLIŲ ISTORIJA 
ĮSKAUDINO LONDONO 

LD2TUVTUS 

Didžiosios Britanijos lietu
viams nesvetimi ir gamtosau
gos reikalai. Kai staiga vidury 
baltos dienos buvo nukirstos 

23 eglės, žiemą vasarą žalia
vusios prie Lietuvių sodybos, 
esančios už 50 mylių nuo Lon
dono, kilo didžiulis triukšmas. 
Buvo įvairiais būdais reiškia
ma nuoskauda, pasipiktini
mas, dėl tokio barbariško poel
gio kaltinta ir Lietuvių namų 
bendrovės vadovybė. 

Šios eglės, ne tik gamtos 
turtas, bet ir gyvas paminklas 
buvusiam Lietuvių sodybos 
vedėjui a.a. Juozui Lūžai. Ag
ronomas J. Lūža buvo baigęs 
žemės ūkio akademiją Dotnu
voje ir, pasitraukęs į Vakarus, 
stengėsi ir Lietuvių sodybą 
prie Londono papuošti gimti
nei artima augmenija. Šios so
dybos vedėju jis buvo nuo 
1954 iki 1971 metų, kai per
sikėlė į Londoną ir perėmė 
„Europos lietuvio" redakto
riaus pareigas. Tuo laikotar
piu ir buvo pasodintos eglės. 
Kai kurioms iš jų daugiau 
kaip trisdešimt metų. J. Lūžai 
talkino kitas išeivis — Lietu
vos ūkininko sūnus Kazimie
ras Jurka. Prie Lietuvių sody
bos taip pat buvo užveistas 
vaismedžių sodas. 

Lietuvių namų bendrovės 
vadovybė oficialiai kreipėsi į 
Hedly parko administraciją, 
klausdama, kodėl nukirsti 23 
sveiki medžiai. Buvo atsakyta, 
kad jų tankmė visiškai užs
tojusi saulės šviesą plaukymo 
baseinui. Parko administraci
ja taip pat pranešė, kad eglių 
kirtimo akcija suderinta su 
Miškų komisija. Šios komisi
jos nuomone, eglės buvo pa
sodintos per arti viena kitos ir 
tai trukdė joms augti. 

Baiminamasi, kad gali nu
nykti ir agronomo L.Lūzos 
užveistas vaismedžių sodas. 

(Elta) 

• Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero išnuomojama 
vasarvietė. TeL 773-776-4755 
arba 616-469-4347. 

• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federa l Savings , 
2212 West Cermak Road. 
TeL (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Kviečiame i rašytojo 

Mariaus Katiliškio vaizda
juostės sutiktuves šį penk
tadieni, birželio 19 d., 7:30 
v.v„ Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lemont, TL. 

(sk.) 
• Balzeko lietuvių kultū

ros muziejui reikia tarnau
tojo. Būtina kalbėti angliškai 
ir naudoti rašomąją mašinėlę. 
Tel. 773-582-6800. 

(sk.) 
• Kun. Antano Saulaicio, 

S.J. pagerbimas i r išleistu
vės įvyks birželio 21 d., sek

madienį , J a u n i m o centre; 
11:30 v.r. - mišios, 1:00 v.p.p. -
programa-pietos. Salė jau pri
pildyta. 

(sk.) 
• Kara l i auč iaus srities 

l ie tuvišku mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $50 - Faustas ir Teresė 
Stroliai. $25 -Jonas A.Stundza. 
Po $20 - Petras ir Aleksandra 
Matekūnai; Kazys ir Eugenija 
Prišmantai. Po $10 - Vytautas 
P.Vygantas; Leonas Petronis. $5 
- Jurgis Kisielius. Dėkodami 
visiems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje aukas 
siunčiant: „Karal iaučiaus 
k r a i t o l ietuvybei", 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL, 60540-7011. 

(sk.) 

> . 


