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Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos 

sesijoje 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

. 

Vilnius. Gegužės 13 d. (Elta) 
— Gegužės 12 dieną toliau dir
bo Aukščiausiosios Tarybos pir
mojo šaukimo penktoji sesija. 

Žodžio paprašė deputatas Jo
kūbas Minkevičius. Jis pažy
mėjo, jog tai, kad 1940-1945 
metais jis buvo valstybinio sau
gumo ir vidaus reikalų sistemos 
etatinis darbuotojas, buvo 
žinoma. Todėl jam neturėtų būti 
taikomas įstatymas dėl slaptųjų 
agentų išaiškinimo. Deputatas 
Balys Gajauskas, pristatydamas 
nutarimą „Dėl Aukščiausiosios 
Tarybos deputato J. Minkevi
čiaus mandato patikrinimo" 
projektą, informavo apie šio 
deputato veiklą, susijusią su 
KGB. 

Jokūbas Minkevičius pareiš
kė, jog jis grąžina Aukščiau
siosios Tarybos deputato man
datą. Nutarta patenkinti de
putato asmeninį pareiškimą. 

Lietuvos Respublikos minist
ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius, apibūdinęs padėtį 
energetikos sistemoje ir pažy
mėjęs, kad ministras Leonas 
Ašmantas neatlieka savo parei
gų, pasiūlė jį atleisti iš šio posto. 

Nutarimas atleisti L. Ašman
tą nebuvo priimtas. Už jį bal
savo tik 43 deputatai. 

Gediminas Vagnorius pateikė 
svarstyti nutarimo dėl Viliaus 
Baldišio atleidimo iš Lietuvos 
banko valdybos pirmininko pa
reigų projektą. Tačiau ir šis 
nutarimas nebuvo priimtas; už 
jį balsavo 45 deputatai. 

Toliau buvo diskutuojama dėl 
nutarimo „Dėl referendumo pa
skelbimo" projekto. Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pareiškė 
pastabų dėl 75 deputatų siūly
mo paskubomis priimti naująją 
Konstituciją. Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas atkreipė 
dėmesį į nekorektišką parašą 
dėl šio siūlymo rinkimų, į 
nurodytą datą, kurią, beje, gali 
nustatyti tik Aukščiausioji Ta
ryba, taip pat į tai, jog nepa
grįstai ir nekorektiškai sten
giamasi forsuoti patį projekto 
priėmimą, neleidžiant jo ap
svarstyti visuomenei. Pirminin
ko nuomone, kažin ar iš viso 
įmanoma 157 straipsnių kons
tituciją priimti referendumu, — 
reikėtų priimti tik pagrindines 
šios konstitucijos nuostatas. 
Pagaliau neapgalvota ir pasi
rinkta referendumo data — 
birželio 14 diena. Tai šventa, 
gedulo diena, ir tie, kurie siūlo 
tą dieną balsuoti "ž šį reikiamai 
neparengtą... (Toliau faksu vie
na eilutė buvo neišskaitoma. 
Red.) baigdamas Vytautas 
Landsbergis. 

Ekonominiai nusikaltimai 
Lietuvoje 

Lietuvoje daugėja ekonominio 
pobūdžio nusikaltimų, o pasta
ruoju metu ryškėja ir kita pavo
jinga tendencija — mažai jų iš
aiškinama. Kaip pakeisti tokią 
padėtį, apie tai buvo susirinkę 
pasitarti miestų ir rajonų spe
cializuotų policijos tarnybų dar
buotojai, komisarai, ministerijų 
ir žinybų atstovai. 

Policijos generalinis komisa
ras Petras Liubertas savo prane
šime pateikė susirūpinimą ke
liančius statistinius duomenis. 
Per keturis šių metų mėnesius 
užregistruota beveik penktada

liu daugiau ekonominių nusi
kaltimų negu per tą patį pra
ėjusių metų laiką. Apie 60 pro
centų jų padaryta didžiuosiuose 
miestuose, tačiau visus pra
lenkia Rokiškis ir Šilalė, kur šio 
pobūdžio nusikaltimų padaugė
jo daugiau nei pusantro karto. 
Ypač padidėjo valstybinio ir vi
suomeninio turto vagysčių 
vykstant privatizacijai žemės 
ūkyje, piktnaudžiaujama bankų 
veikloje, klesti kyšininkavimas 
ir korupcija. 

Tarptautinis simpoziumas 
„Via Baltica" prasidėjo 

Tarptautinės kelių federacijos 
(IRF), Tarptaut inės kelių 
transporto sąjungos (IRU) ir 
Suomijos kelių asociacijos ini
ciatyva Helsinkyje prasidėjo 
tarptautinis simpoziumas „Via 
Baltica". Jame bus nagrinėjami 
ne tik praktiniai automobilių 
magistralės Helsinkis-Varšuva 
įrengimo klausimai, bet ir įver
tinta šios trasos reikšmė Balti
jos valstybių ryšiams su Šiau
rės, Vidurio ir Vakarų Europos 
šalimis, taip pat Suomijos ir 
kitų Skandinavijos šalių preky
biniam ir ekonominiam bendra
darbiavimui. 

Simpoziume dalyvauja Latvi
jos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, 
Švedijos, Norvegijos ir Danijos 
delegacijos, Europos ir Pasaulio 
bankų, kurie ketina investuoti 
kapitalą šiam keliui tiesti, kitų 
privačių firmų ir akcinių bend
rovių atstovai. 

Politinių kalinių ir tremtinių 
pozicija 

Kaune įvyko Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun
gos tarybos konferencija, kurio
je dalyvavo ir šios sąjungos 
rajonų skyrių pirmininkai. 

Priimtas pareiškimas Lietu
vos Respublikos Aukščiausiajai 
Tarybai. Jame kairiųjų ir Tau
tos pažangos frakcijų veikla 
Aukščiausiojoje Taryboje pava
dinta destruktyvia, skaldančia 
Lietuvos piliečių visuomenę, 
keliančia Parlamento ir vyriau
sybės krizę. 

Pabrėžiama, kad sąjungą re
mia Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko V. Landsbergio 
poziciją, reikalaujama, kad 1992 
metų birželio 6 dieną būtų 
surengti abu referendumai. 
Konferencijos dalyvių nuomone, 
Lietuvos Respublikos Konstitu
ciją priimti teisę turi tik naujai 
išrinktas seimas. Reikalaujama 
patraukti baudžiamojon atsa
komybėn banko vadovus, kaltus 
dėl Lietuvos ekonomikos žlug
dymo. 

Pareiškime sakoma, kad Są
junga reikalauja Parlamente 
vardiniam balsavimui pateikti 
klausimą dėl buvusios premje
rės K. Prunskienės deputatės 
mandato atėmimo už valstybės 
interesų išdavimą ir bendra
darbiavimą su SSRS KGB. Pro
kuratūra turėtų iškelti K. Prun
skienei baudžiamąją bylą. 

(O.K.) 
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Europos Bendrija atšaukė 
ambasadorius 

Amerika pasekė Europos pavyzdžiu 

Sarajevas, Bosnijos-Herzegovinos sostinė skęsta gaisrų dūmuose. Tarptautinės šalpos įstaigos 
sako, jog šimtai žmonių yra užmušta ir daugiau kaip 570,000 žmonių liko be namų. Iš viso ten 
gyventojų yra 4.3 milijonai žmonių. 

Komisijos Sovietų Sąjungos 
KGB veiklai Lietuvoje ištirti 

IŠVADA 
VUnius. Lietuvoje veikianti 

Parlamento sudaryta komisija 
Sovietų Sąjungos KGB veiklai 
ištirti, paskelbė šią išvadą 
Lietuvos žmonėms, „Lietuvos 
aide": 

Pagal gautų dokumentų kopi
jas apie Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatės K. Prunskienės bendra
darbiavimą su KGB, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Laikinoji tyrimo komi
sija Sovietų Sąjungos KGB veik
lai Lietuvoje ištirti atliko 
patikrinimą ir daro tokią 
išvadą: 
K. Prunskienė sąmoningai 
bendradarb iavo su KGB 
Išvadą pateikti Lietuvos Res

publikos Aukščiausiajai Tary
bai. 

Siūlyti Lietuvos Respublikos, 
Aukščiausiajai Tarybai leisti 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatams susipažinti su komisijoje 
esančia tyrimo medžiaga. 

Komisijos pirmininkas 
B. Gajauskas, 

Komisijos pavaduotojas 
K. Motieka, 

Komisijos nariai: Z. Sličytė, V. 
Paliūnas, B. Nedzinskienė, P. 
Varanauskas, E. Endriukaitis, 
V. Žiemelis, E. Jarašiūnas 
1992.03.19 

Red. pastaba: Kiti komisijos 
nariai ir K. Prunskienė išvados 
nepasirašė. 

„Lietuvos aidas" paprašė 
pakomentuoti Zitą Sličytę. 

Kokiais dokumentais, įrodan

čiais K. Prunskienės bendra
darbiavimą, rėmėsi komisija? 

Bendradarbiavimą įrodo įra
šai KGB dokumentuose apie 
agentės „Šatrija" perdavimą iš 
vieno KGB darbuotojo kitam. 
Turime ir daugiau įrodymų. 

Svarbiausias ir neginčytinas 
dokumentas — pasižadėjimas 
bendradarbiauti, kuris rašytas 
ir pasirašytas K. Prunskienės 
ranka. Tai patvirtino Teisinės 
ekspertizės mokslinio tyrimo 
institute atlikta grafinė eks
pertizė. Mes turime tik to do
kumento kopiją, bet nustatyta, 
kad joje nėra suklijuoti atskiri 
K. Prunskienės rašyti žodžiai, o 
yra ištisas tekstas, rašytas tuo 
pačiu rašalu. Originalas yra 
agento byloje. Ekspertui turima 
kopija nekelia jokios abejonės. 
Kai kas bando teigti, kad iš 
kopijų negalime daryti jokių 
apibendrinimų, bet toks tvirti
nimas neturi pagrindo. Jei nesi-
remtume kopijomis, negalėtu
me atlikti daugelio teisinių 
veiksmų. Žmonės įstaigoms daž
niausiai pateikia kopijas. Su
tarčių, nuosavybės aktų origi
nalai dažniausiai yra archyve, 
o pateiktos kopijos sukelia tam 
tikras teisines pasekmes — teisi
nius santykius reguliuojam ir 
pagal kopijas. 

— Lenki jos prez. Lech 
Walesa pareiškė, jog lenkų 
visuomenė „serga nuo amžinos 
krizės" ir paprašė Seimą 
suteikti jam daugiau egzekuty-
vinių teisių, įskaitant skirti 
Lenkijos ministrą pirmininką ir 
kabineto narius. 

Lietuvos-Rusijos 
diplomatiniai ryšiai 
Vilnius. Gegužės 5 d .— 

RFE/RL pranešė, jog gegužės 4 
dieną Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir Rusijos Užsienio 
reikalų viceministras Fedoras 
Selov-Kovedyaev pasirašė su
tarties ratifikavimo dokumentą 
įsteigti diplomatinius formalius 
ryšius tarp abiejų valstybių. 
Rusijos ambasados Vilniuje 
įsteigimas užtruks dar keletą 
mėnesių. O Rusijos vyriausybės 
delegacijos vadas Viktor Isakov, 
kuris vadovauja rusų delegaci
jai dėl svetimos kariuomenės 
išvežimo, sakoma Vilniuje galįs 
būti kandidatu Rusijos ambasa
doriaus postui Lietuvoje. Jis 
pasiliko Vilniuje tą vakarą, kai 
kiti delegacijos nariai išvyko. 

Dalinius žada išvesti 
tik 1997 m. 

Talinas. Gegužės 7 d. — Rusi
jos Užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Fedor Šelov-
Kovedijev tęsia savo kelionę, 
vizituodamas trečiąją Baltijos 
šalį — Estiją, praneša „Tasso" 
žinių agentūra. Savo pasikalbė
jime su Estijos prezidentu Ar-
nold Ruutel ir ministru pirmi
ninku Tiit Vahi pareiškė, jog 
yra neįmanoma patenkinti Esti
jos reikalavimą, kad dar šiais 
metais būtų išvesti buvę sovieti
niai daliniai iš Estijos teritori
jos, tačiau jis manąs, kad tai bus 
galima padaryti 1997 metų ga
le. Jis taip pat pasakė, jog kitas 
Estijos ir Rusijos delegacijų 
susitikimas dalinių išvedimo 
klauimu bus vėliau Maskvoje šį 
mėnesį. 

— Indijos Orissa provincijoje 
nuo namie gaminto likerio mirė 
113 žmonių. Praėjusį rudenį 
nuo panašaus namuose gamin
to likerio New Delhi mieste 
žuvo 175 indai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone praėjusį šeš
tadienį prez. Bushas telefonavo 
Rusijos prezidentui Jelcinui ir 
kalbėjosi apie jo vizitą Ameriko
je birželio 16-17 dienomis, pra
neša Baltųjų rūmų spaudos 
direktorius. Jie kalbėjosi 35 
minutes. Šis jų susitikimas bus 
pirmasis formalus pasitarimas. 
Jelcinas vizitavo Bushą vasario 
1 d. Camp David vietovėje, bet 
tai buvo neformalus vizitas. 

— Notre Dame universitetas 
nutarė pagerbt i senatorių 
Daniel P. Moynihan iš New 
Yorko, kataliką, kuris pasisako 
už aborto teisę. Tačiau prieš tai 
pasipriešino du JAV kardinolai. 
New Yorko kardinolas O'Con-
nor ir Bostono kardinolas Law 
paraše protesto laiškus to uni
versiteto vadovybei, kad tai 
nesuderinama su Bažnyčios pa
žiūra. 

— Marijampolės gyventojai 
gegužės 9 dieną balsavo, ar 
leisti toliau Virgilijui Čepaičiui 
juos atstovauti Lietuvos Parla
mente. Bet dauguma balsų, 
kaip pranešė Miunchene „Lais
vės radijas", buvo pasisakyta, 
kad jis daugiau nebegali jų 
atstovauti Parlamente. 

— Latvijos Gynybos ministe
rija skelbia gavusi patikimas ži
nias, jog Rusija nori vis daugiau 
pasiųsti naujokų apmokymui 
laivyno bazėje prie Liepojos, 
tačiau Latvijos vyriausybė ofi
cialiai nėra informuojama. Pa
našiai jau yra įvykę ir Lie

tuvoje, pranešė BNS žinių agen
tūra. 

— Lietuvos AT nutarė orga
nizuoti Marijampolės miesto 
pietinėje srityje rinkėjų 
balsvimą dėl šioje rinkiminėje 
apygardoje išrinkto deputato 
Virgilijaus Juozo Čepaičio man
dato patvirtinimo ar anuliavi
mo. AT komisija išaiškino, kad 
jis bendradarbiavo su Sov.etų 
KGB, teikdamas jiems žinias. 

— J u g o s l a v i j o s senojo 
komunistinio stil iaus tebe
veikiančioje sistemoje buvo 
pašalinta 40 vyriausiųjų kari
ninkų iš kariuomenės. 

— Britanijos ministras pirmi
ninkas John Major pareiškė, 
esąs labai patenkintas, kad jo 
vadovaujamos partijos kan-

' didatai laimėjo savivaldybių 
rinkimus daugelyje miestų. 
Darbo partijos vadas pasakė, jog 
šie rinkimai jiems yra didelis 
nepasisekimas. 

Belgradas. Gegužės 12. — 
Dvylika Europos valstybių at
šaukė savo ambasadorius iš 
serbų dominuojančios Jugosla
vijos, kai serbų pajėgos tęsė 
kovas prieš musulmonus ir 
kroatus Bosnijos srityje. 

Europos Bendrijos pranešimas 
panaikinti diplomatinius ryšius 
reiškia viešą protestą prieš 
serbų įsikišimą į Bosnijos-Her
zegovinos vidaus reikalus. 
Bendrijos valstybės labai 
griežtai pasisakė prieš Serbiją ir 
įspėjo, kad imsis dar labiau 
izoliuoti ją nuo išorinio Vakarų 
pasaulio. Bosnijos vyriausybė 
pranešė, jog Sarajevo mieste 
žuvo 17 žmonių tų kovų metu. 
Jau daugiau kaip 1,300 žmonių 
buvo nušauta Bosnijoje, kai 
vasario 29 dieną buvo nubal
suota už nepriklausomybę. 

Briusselyje susirinkę Europos 
Bendrijos valstybių užsienio 
reikalų ministrai pasisakė už 
Amerikos pasiūlymą Serbiją ir 
Montenegro respublikas sus
penduoti nuo dalyvavimo 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijoje, kurios 
posėdžiai vyksta reguliariai, ir 
visiškai izoliuoti ekonominėmis 
sankcijomis. Taip pat buvo parei
kalauta išvesti okupacinę ka 
riuomenę iš Bosnijos teritorijos. 

Tanka i r ieda į miestus 
Serbijos prezidentas Slobodan 

Milosevic pažadėjo, kad bus su
kontroliuotos federalinės kari
nės pajėgos, kurių ten esama 
vien kariuomenėje 100,000 vy
rų. Jis taip pat atleido iš pareigų 
Gynybos ministrą. Kariuome
nės kontrolė šiuo metu atiteko 
jauniems Serbijos karininkams, 
kurie priekaištauja, kad senieji 
generolai nebuvo pakankamai 
griežti su Kroatija ir Bosnija-
Herzegovina. 

Atšaukė ambasadorių 
Washingtone taip pat Busho 

administracija paskelbė, jog 
atšaukė savo ambasadorių War-
ren Zimmerman iš Belgrado, 
protestuodama prieš serbų 
agresiją. 

Serbija ir mažoji Montenegro 
respublika sudaro šiuo metu 
naują dviejų respublikų federa
ciją, kuri tebesivadina Jugos
lavija. 

Jungtinių Tautų atstovas 
Jose-Maria Mendiluce, kuris 
turi daug patirties Trečiojo 
pasaulio neturtingųjų kraštų 
reikaluose, išsireiškė: „Aš 
maniau, kad aš jau viską ma
čiau, bet kas dabar vyksta 
Bosnijoje, prašoka visas 
įsivaizduojamas žudynes". 
Atrodo, kad prasidėjo vėl karas, 
kuris turi būti tuojau sustab
dytas, kalbėjo jis reporteriams. 

„Kazimiera 
Prunskienė 

pusiaukelyje į 
Sibirą' .»> 

Raudonojo kryžiaus tarnauto
jai ir Europos Bendrijos stebė
tojai Sarajevo mieste ruošiasi 
išvykti, nes nuolatiniai serbų 
artilerijos bombardavimai pasi
darė pavojingi jų gyvybei. Iki 
šiol dar nebuvo žinoma oficiali 
reakcija iš Jugoslavijos vadovy
bės. Pranešama tik, kad serbų 
kareivių komanduojami tankai 
įvažiavo į kitą Bosnijos miestą 
— Mostar ir kovos tęsiasi. 
Musulmonų grupės atstovai 
sakė, kad Mostar o mieste yra 
padaryta daug žalos. Sarajevo 
miesto ligoninėse esama daug 
sužeistų žmonių, o miesto 
vadovybė paskelbė, kad nebe-
saugu gerti vandenį. 

— Estija nuo liepos 1 dienos 
pradės išduoti vizas ir tiems 
žmonėms, kurie nori atvykti į 
Estiją iš rytų pusės, pranešė 
BNS žinios. Imigracijos parei
gūnai išduos tas vizas, bet 
sargybiniai prie sienos patikrins 
tokių asmenų dokumentus. Es
tija jau nuo rudens reikalauja 
vizų tiems, kurie iš kitų kraštų 
nori įvažiuoti į Estiją. 

Maskva. — Maskvos laikraš
tis „Komersant" antrame nu
meryje išspausdino žinutę neu
traliu pavadinimu „Kazimiera 
Prunskienė pusiaukelyje į 
Sibirą". Ekspremjere sausio 
8-10 lankėsi Jekaterinburge. 
Vienas jos kelionės tikslų, 
pasak, „Komersant", buvo 
opozicijos pažiūrų propaganda, 
o pasak K. Prunskienės, jos 
tenai niekas nekvietė. „Tiesiog, 
grįždama iš Graikijoje praleistų 
atostogų, ji nusipirko bilietą 
lėktuvui ir, kaip seniai svajojo, 
nuvažiavo į Jelcino vietas". 

Jaketerinburge „Prunskienė 
kritikavo Landsbergį už nacio
nalizmą ir už rimtas klaidas 
kadrų politikoje. Ją baugina 
prezidentinio valdymo Lietuvoje 
įvedimo perspektyvos ir Lands
bergio ketinimas tapti prezi
dentu. Tačiau ekspremjere labai 
tikisi, kad šiems planams nebus 
lemta išsipildyti. Kazimieros 
Prunskienės ir jos buvusio 
pavaduotojo Algirdo Brazausko 
populiarumas didėja, ir, eks-
premjerės nuomone, ne už 
kalnų ta diena, kai opozicija 
ateis į valdžią". 

Kitas K. Prunskienės kelionės 
tikslas buvo verslo reikalai. 
Gavusi valdžią, ji „žadėjo 
suaktyvinti Lietuvos ir Rusijos 
ryšius",nes, jos nuomone, 
„Lietuva persistengė dėl kon
taktų su Vakarų valstybėmis". 
Prunskienė pranešė „Komer
santo" korespondentui, kad , j i 
gavo kelis konkrečius pasiūly
mus iš Jekaterinburgo firmų ir 
miesto tarybos kurti tarpinin
kavimo bei konsultacines struk
tūras". Ji ruošiasi tapti šios 
rūšies konsultante. 

KALENDORIUS 

Gegužes 14 d.: Motiejus 
apaštalas, Bonifacas, Justė, 
Gintaras, Milda. 

Gegužės 15 d.: Izidorius, Sofi
ja, Jaunutė, Algedas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:33, leidžiasi 8:01. 
Temperatūra dieną 67 1., 

naktį 45 1. 
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DETROITO „KOVAS" 42-SE 
ŠALFAS S-GOS 

ŽAIDYNĖSE 

42-trose Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynėse, 
gegužės 8-10 d. vykusiose To
ronte, dalyvavo 73 sporto klubo 
„Kovas" sportininkai. 

Jaunių „C" krepšinio klasėje 
Detroito „Kovas" laimėjo pirmą 
vietą, finale nugalėdamas Ha
miltono „Kovą". J a u n i ų 
krepšinio komandos treneris 
yra Edis Sventickas. 

Vyrų A krepšinio komanda 
finale pralaimėjo Toronto 
„Vyčiui". Detroitiečiai pasiekė 
finalą, nugalėdami 1991 metų 
laimėtoją, New Yorko „Atletų" 
klubą, Hamiltoną ir Chicagos 
„Lituanicą". Nesugebėjo įveikti 
žaidynių šeimininko — Toronto 
„Vyčio". Viso vyrų A klasėje 
dalyvavo 9 komandos. Vyrų A 
komandos treneris yra Antanas 
Racka. 

Vyrų B krepšinio komanda, 
kurioje žaidę Detroito jauniai 
laimėjo antrą vietą, pralaimė
dami Chicagos „Neries" koman
dai. Komandos treneris Ro
bertas Janukaitis. 

Vyrų B Detroito „Kovo" 
krepšinio komanda, kurios 
treneris dr. Vytas Baukys (nega
lėjo žaidynėse dalyvauti dėl 
mamytės laidotuvių). Žaidynėse 
trenerio pareigas ėjo Vytas Zub-
rickas. Komanda laimėjo ketvir
tą vietą. 

Detroito ledo ritulio koman
da, vadovaujama Justino Pi-
kūno, pralaimėjo prieš Toron
to I komandą 2-3; pralaimėjo 
prieš Hamiltono „Kovą" 1-6; ir 
pralaimėjo prieš Toronto II, 0-1. 
Ledo Ritulio žaidynių laimėto
jas — Toronto I komanda. 

Detroito tinklinio komanda 
žaidynėse nepasižymėjo. 

Lauko teniso pirmenybėse, 
Tauras Barauskas ir Vanda 
Vebeliūnienė laimėjo II vietą 
mišrių dvejetų varžybose. Spor
to klubo „Kovas" dalyviai grįžo 
patenkinti iš žaidynių, ypač 
krepšininkai. Visi žavėjosi 
gausa jaunučių ir jaunių, daly
vavusių pirmenybėse. Krepšinio 
pirmenybėse dalyvavo ir Pane
vėžio „Lietkabelio" krepši
ninkai, kurie turnyre pralai
mėjo Chicagos „Lituanicai". 

vaikaitį. Gegužės 10 d., Baužos 
laidotuvių namuose, Gyvojo 
Rožančiaus draugijai sukalbėjus 
rožinį, Pranas Zaranka paskaitė 
ištraukas iš Šventojo Rašto. 
Klebonas kun. Alfonsas Ba-
bonas sukalbėjo rožinį. Stefanija 
Kaunelienė atsisveikino St. 
Butkaus šaulių kuopos vardu. 
Laidotuvių direktorė Yolanda 
Zaparackienė pravedė atsi
sveikinimą ir organizacijų var
du pare i škė užuojautas. 
Laidotuves tvarkė laidotuvių 
direktorė Yolanda M. Zapa 
rackienė. 

„PILĖNŲ" SEZONO 
ATIDARYMAS 

„Švyturio" jūros šaulių 
kuopos tradicinis „P i lėnų" 
stovyklos sezono atidarymas 
įvyks sekmadienį, gegužės 31 
dieną. Stovyklos vartai bus ati
daryti anksti rytą. Sesės šaulės 
ruošiasi visus pavaišinti ska
niais valgiais, o broliai šauliai 
rūpinsis baru. Stovykloje bus iš
statyti Albino Grigaičio medžio 
skulptūros darbai. Visi šauliai 
bei Detroito ir apylinkės lietu
viai kviečiami į „P i l ėnų" 
stovyklos a t i da rymą . Ati
darymo pelnas skiriamas sto
vyklos išlaidoms padengti. 

PALAIDOTA 
ELZBIETA BAUKIENĖ 

Gegužės 11 d., po gedulingų 
šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje, 
Holy Sepulchre kapinėse buvo 
palaidota a .a . Elzbieta 
Baukienė. Velionė priklausė 
Gyvojo Rožančiaus draugijai ir 
St. Butkaus šaulių kuopai. Mirė 
Cottage ligoninėje, Grosse 
Pointe, Michigan, gegužės 8 d. 
Paliko vyrą Matą, dukrą Živilę 
ir žentą Algi Šimoliūnus, dukrą 
Viliją ir žentą Remigijų Sužie-
dėlius, sūnų dr. Vytautą Baukį, 
keturis vaikaičius ir vieną pro-

TAURAS STONYS 
DZIUDO ČEMPIONAS 

„Detroit News" dienraščio 
gegužės 10 d. laidoje at
spausdintas Michael James il
gokas straipsnis ir nuotrauka 
Tauro Stonio, 18-kos metų dziu
do sporto šakos čempiono. 

Tauras Stonys yra du kartus 
laimėjęs visuotinas JAV gimna-
zistų dziudo pirmenybes. 
Straipsnyje rašoma, kad Tauras 
visą savo laisvą laiką skiria 
šiam sportui ir siekia būti šios 
šakos geriausiu specialistu. 
Tauras Stonys birželio 16-19 
dienomis dalyvaus Junior Olim-
pics, Kalamazoo Michigan, o 
rugpjūčio mėnesį žada dalyvauti 
tarptautinėse dziudo pirmeny
bėse Miami, Floridoje. Treneris 
Naboro Saito jau 10 metų Taurą 
treniruoja. 

lm 

TAU MAMA 

Detroito Lietuvių Organiza
cijų centro vardu, Eugenijos 
Bulotienės ir Onos Šadeikienės 
iniciatyva gegužės 10 d. Šv. An
tano parapijoje buvo surengtas 
motinos dienos minėjimas. Ger
biant gyvas ir mirusias motinas, 
kun. Alfonsas Babonas bažny
čioje aukojo šv. Mišias, o 
muzikas Stasys Sližys joms 
paskyrė giesmę „Motinos ženk
lai" — žodžiai Balio Gaidžiūno, 
muzika Stasio Sližio, kurią 
atliko Moterų vokalinis viene
tas. Parapijos salėje minėjimui 
vadovavo Eugenija Bulotienė. 
Kun. Alfonso invokacijos 
pagrindinė mintis — „Dievo 
meilė atsispindi motinos 
š i rdyje" . Kalbėtoja Rūta 
Misiūnaitė, buvusi detroitietė, 
motinoms skirtas mintis išsakė 
per 10 minučių. Pastebėjusi, 
kad motinos diena pasaulyje 
pradėta švęsti prieš 80 metų, o 
Lietuvoje 10 metų vėliau, teigė, 
kad motina yra uola į kurią 
vaikas gali atsiremti. Paci
tavusi Aurelijos Balašaitienės ir 
Bernardo Brazdžionio eilė
raščių, skirtų motinoms iš
traukas, pasakė: „...lenkime 
galvas lietuvei motinai, kuri 
abejose Atlanto pusėse neleido 
bedieviškam komunizmui su
naikinti mūsų tautinio sąmo
ningumo ir laisvės troškulio..." 
Motinas pagerbė „Tau 
mamyte" eilėraštuku mokinukė 
Aleksa Moss. Programos vedėja 
padėkojo kun. Alfonsui Ba-
bonui, Kutai Misiūnaitei, Alek
sai Moss, o Juozui Grigučiui 
— už šiam renginiui dovanotas 
gėles. Padėkojo ir Poderienei, 
Skorupskienei, Šadeikienei bei 
Jonynienei už vaišėms dovano
tus pyragus, o Mykolui Abariui 
už motinoms pagerbti sukurtą 
plakatą. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu. 

Stasys Garliauskas 

Lietuvių operos „Otelio" spektaklio I veiksmo scena. 

„OTELLO" ĮSPŪDŽIAI 
DAR LIKS ILGAM 

J. KONČIUS 

Yra pasaulyje tik viena visai 
nesavimeiliška, tyra, dieviška 
meilė — tai motinos meilė. 

G. Ebers 

Didingai nuskambėjęs šieme
tinis Lietuvių operos „Otelio" 
pastatymas jau praeityje. Kaip 
kasmet spektakliams praėjus, 
Lietuvių operos sąstatas ir 
svečiai susirinko Jaunimo cen
tre, sekmadienį, gegužės 2 
dieną, tuoj po įspūdingai išklau
syto jaunųjų dainininkų iš 
Lietuvos koncerto, pasidžiaugti 
ilgo ir intensyvaus darbo vai
siais, pasidalinti įspūdžiais bei 
išreikšti Lietuvių operos talki
ninkams bei jos rėmėjams 
deramą padėką. 

Svečių susirinko daug, pilna 
žemutinė salė. Čia jų laukė sko
ningai papuošti stalai, prie 
kurių daug pasidarbavo Dalia 
Stankaitienė, Jonė Bobinienė ir 
Rūta Mieliulienė, o taip pat čia 
svečių laukė ir Onos Nor
vilienės paruošta gardi vaka
rienė, Antanas Krutulis pasi
rūpino ir atgaivos. 

Dalyvių tarpe buvo kone visi 
operoje dalyvavę solistai, išsky
rus Ireną Milkevičiūtę, kuri tuoj 
po spektaklio išskubėjo atgal j 
Lietuvą, kur jos laukia jau kiti 
įsipareigojimai. Į vakarienę at
silankė Lietuvių operos meno 
vadovas ir dirigentas Alvydas 
Vasaitis su žmona, solistai iš 
Lietuvos — Virgilijus Noreika, 
Arvydas Markauskas, Zenonas 
Žemaitis, Laima Jonutytė, 
įspūdingai operą surežisavęs 
Eligijus Domarkas ir operos 
pastatymui talkininkavęs 
Lietuvos operos dirigentas 
Jonas Viržonis. Iš vietinių solis
tų dalyvavo Jonas Vaznelis su 
žmona, Vaclovas ir Margarita 
Momkai, Bronius Mačiuke
vičius su žmona, Julius Sav-
rimas, o taip pat jaunieji daini
ninkai iš Lietuvos: Vaidas Vyš
niauskas, Giedrė Zeicaitė, Linas 
Sprindys, Mikas Nechajus, 
Erika Navickaitė, Algis Drevin-
skas, Vida Vaičiulytė, Vytautas 
Juozapaitis, Irena Zelen-
kauskaitė ir Liudas Norvaiša. 
Be to, dar dalyvavo ir Lietuvių 
operos nariai bei jų kviesti 
svečiai. 

Vakaro programai vadovavo 
Lietuvių operos vicepir
mininkas Jurgis Vidžiūnas. 
Maldą prieš vakarienę jis 
paprašė sukalbėti Jėzuitu 
atstovą kun. Juozą Vaišnį, SJ. 

Po vakarienės Jurgis Vidžiū
nas pakvietė Lietuvių operos 
valdybos pirmininką Vytautą 
Radžiu pasidalinti mintimis 
apie šiemetinį operos pasta
tymą. Vytautas Radžius pasi
džiaugė įspūdingai praėjusiu 
„Otelio" operos pastatymu. 
Publikos atsiliepimai tų, kurie 
atsilankė, geri, nors publikos 
turėtume sutraukti daugiau. 
Pasidžiaugė operos mecenatų 
dosnumu ir nuoširdžiai jiems 
dėkojo. Tik jų dėka metinis 
Lietuvių operos biudžetas ritasi 
iš metų į metus. Dėl mažesnio 

dalyvių skaičiaus šios operos 
biudžetas dar liks nesubalan
suotas ir teks ieškoti paramos. 
Lietuvių operos vardu valdybos 
pirmininkas Vytautas Radžius 
dėkojo visai eilei asmenų, kurie 
prisidėjo prie šio operos 
pastatymo. 

Vytautas Radžius dėkojo 
operos dirigentui muz. Alvydui 
Vasaičiui, chorvedžiams Mani-
girdui Motekaičiui ir Ričardui 
Šokui už puikų muzikinį operos 
paruošimą. Jis taip pat dėkojo 
režisieriui Eligijui Domarkui už 
nuostabų „Otelio" pastatymą, 
solistams Irenai Milkevičiūtei, 
Virgilijui Noreikai, Arvydui 
Markauskui, Zenonui Žemai
čiui, Jonui Vazneliui, Laimai 
Jonutytei, Juliui Savrimui ir 
Broniui Mačiukevičiui įspūdin
gai atlikusiems savo roles, o 
taip pat ir jauniesiems daini
ninkams iš Lietuvos) talkinu
siems Lietuvių operos chorui. 
Jis taip pat padėkojo Rasai Pos-
kočimienei, paruošusiai gražiai 
skambėjusį vaikų chorą. 

Padėkota buvo Jonui Viržo-
niui iš Lietuvos Operos, talkinu
siam šiame pastatyme, Vidai 
Momkutei sėkmingai tvarkiu
siai sceną ir tarpininkavusiai 
su Morton aukštesniosios 
mokyklos talkininkais. Natali
jai ir Jonui Vazneliams buvo 
padėkota už bilietų tvarkymą, 
Jaunimo centrui ir jos direkto
rei Salomėjai Endrijonienei, 
„Margučio" radijo programų ve
dėjui Petrui Petručiui, Juozui 
Končiui už talkininkavimą 
spaudoj, Antanui Krutuliui už 
artistų rūbų tvarkymą, o Algir
dui Putriui už parodytą triūsą 
tvarkant finansinius reikalus. 
Šiltai dėkojo visiems mecena
tams ir tiems, kurie suteikė 
viešnagę mūsų svečiams daini
ninkams iš Lietuvos ir niekad 
nepailstančiai svečių apgyven
dinimo reikalus tvarkiusiai Jo
nei Bobinienei. Padėkojo jis lėšų 
telkimo komitetui — Stasiui 
Barui, Angelei Nelsienei, An
tanui Razmai ir Vaclovui 
Momkui. 

Baigdamas Lietuvių operos 
pirmininkas pranešė, kad 
ateinantiems metams yra 
parinkta Bellini opera „Nor
ma". Šios operos pastatymais di
džiuojasi Lietuvos Opera ir 
reikia manyti, kad ir išeivijoje 
jos pastatymas sutelktinėmis jė
gomis bus tiek pat sėkmingas ir 
šiltai visuomenės sutiktas. 

Po Vytauto Radžiaus žodžio 
buvo visa eilė sveikinimų. 
Muzikas Alvydas Vasaitis savo 
mintis išreiškė vienu žodžiu iš 
„Otelio", kurį padainavo Vir
gilijus Noreika: „Nugalėjom". 
Solistas Virgilijus Noreika dar 
palinkėjo, kad ir ateityje 
visiems gerai dirbtų balso 
stygos. 

Solistas Stasys Baras pabrėžė, 

M a r t y n o V i d z b e l i o n u o t r . 

kad lietuviai yra vienintelė 
tauta pasaulyje, turinti vieną 
operą Vilniuje, o kitą jau 36 
metus puoselėjančią tautinę 
kultūrą išeivijoje. Atsivėrus 
ryšiams su Lietuva, jis ne
dvejojo, kad Lietuvių opera dar 
turė tų atšvęsti 50 metų 
jubiliejų. O kad tam yra vilčių, 
šios popietės koncerte pa
demonstravo jaunieji operos 
talentai iš Lietuvos. 

Visuomenės padėka priklauso 
Lietuvių operos valdybai ir vi--
šiems jos nariams, kurie metai 
iš metų aukoja savo lais
valaikius, savo energiją, kad 
išlaikytų mūsų kultūrinę veik
lą išeivijoje nuo sustingimo. 
Lietuvių operos valdybą šiais 
metais sudaro: pirmininkas Vy
tautas Radžius, sekretorius 
Jonas Mockaitis, iždininkas 
Algirdas Putrius ir vicepirmi
ninkai — Jonė Bobinienė, Eglė 
Rukštelytė-Sundstrom, Vytau
tas Aukštuolis ir Ju rg i s 
Vidžiūnas. 

Šiais metais Lietuvių opera 
visuomenei pateikė tik vieną 
spektaklį. Teko girdėti vieną 
kitą ir kritiškesnį žodį, lyg 
numatan t Lietuvių operos 
uždangai nusileidžiant visam. 
Kol kas Šiems nuogąstavimams 
pagrindo dar nėra. Mortono 
aukštesniosios mokyklos audi
torija yra pakankamai didelė, 
kad ji nesunkiai gali sutalpinti 
į vieną spektaklį atvykstančius 
visus mūsų operos mėgėjus. Juk 
yra buvę panašių atvejų ir 
praeityje. Po vieną spektaklį 
Lietuvių opera yra turėjusi 
Lyric operos rūmuose ir niekas 
nesiskundė. Turime Lietuvių 
operą išeivijoje išvysčiusią glau
dų bendradarbiavimą su 
broliais menininkais Tėvynėje. 
Remkime ją toliau. Gėrėkimės 
jos pastatymais ir didžiuokimės 
mūsų įnašu į bendrą Lietuvių 
kultūros lobyną. Mes esame 
fiziškai ir materialiai tiek pajė
gūs, kad galėtume tęsti ir 
išlaikyti pagrindines mūsų 
kultūros apraiškas išeivijoje, 
prie kurių priklauso jau trisde
šimt šešerius metus gyvuojanti 
Lietuvių opera. 
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Principas turi normuojamo
sios reikšmės, tuo tarpu pareiga 
turi vykdomosios galios. Kitaip 
sakant, principas veda veikimą 
normaliomis vėžėmis, o pareiga 
daro uždavinius vykdytinus. 

St. Šalkauskis 

Turėk drąsos didiesiems gyve
nimo sopuliams ir kantrybės 
mažiesiems; o kai sunkiai ati
dirbęs baigsi dienos uždavinį, 
ramiai užmik. Dievas budi. 

Victor Hugo 
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Giedu dainele, savo giesmelę 
Apie k lapa tus . va rge l ius 
Lietuvos krašto, n e ta ip iš raš to , 
Giedu senųjų žodelius. 

Kalnai an t ka lnų , o ant t ų kalnų 
Kalnai ir maži ka lne l ia i ; 
Tenai Lietuva per amžius buvo, 
Kaip sako mūsų senel ia i . 

Ten miška i snaudė , ten meškas 
gaudė 

Kasdien lietuviai iš seno; 

Ūžė. braškėjo medžiai nuo vėjo 
Ten, ku r lietuviai gyveno. 

Ant smėl iakaln ių , an t p i l iaka ln ių 
Ąžuolai švęsti kerėjo 
Ir tie dievaičiai, ku r iuos žemaičiai , 
Kuriuos lietuviai turėjo. 

A . B a r a n a u s k a s 
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Marųuette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Te l . (1-312) 585-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm. antr.. penkt. 12-3 v.pp .ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Te l . (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Te l . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tel. (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgtn, I I I . 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8 . Robertą Rd., Hickory Hllla, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-41 S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave., SuRe 324 Ir 

5635 8 . Pulaakl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kean Ave., Juatlce, IL 

Tel. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą 

Paloa Vlalon Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III. Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (706) 448-1777 

DR. 

Vai 

LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880 
Rez. (708) 448-5545 

PP 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv! 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEllloott Ir Dr. Adam* 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave.. Ortand Parfc 
708-3498100 

10 W. Martin. Napervllle 
706-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-857-8383 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 585-7755 

A R A S Ž L I O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L I G O S 
Good Samarttan Medical Center-

NapervHle Cantpua 
1020 E. Ogden Ave . , Strite 310 , 

NapervHle IL 60563 
Tel . 1 •708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63 rd Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Besikeičiančioje ekonomijoje daugėja 

NEUŽTIKRINTI 
DARBAI 

Nepilno laiko tarnybos yra pa
g r i n d i n i s variklis daugelio 
l ie tuviškų institucijų, kuriose 
pajėgūs pensininkai ar jaunų 
šeimų motinos gali reikšmingai 
prisidėti prie išeivijos lietuvių 
ku l tū ros „infrastruktūros". La
bai dažnai tos nepilno laiko ar
ba laikinos tarnybos šeimoms ar 
pens in inkams nulemia skir
t u m u t a rp skurdo ir žmoniško 
gyvenimo, kai gaunami pensijų 
išmokėjimai nepadengia pagrin
dinių pragyvenimo sąskaitų ar
ba kai šeimoje reikia antros 
algos, bet dėl mažamečių vaikų 
a r invalidų tėvų reikia daugiau 
laiko praleisti namie. Galimybė 
samdyt i nepilno Jaiko darbi
n i n k u s t a ip pat yra naudinga 
juos samdančioms įstaigoms, 
nes pagal įstatymą, už tokius 
da rb in inkus darbdavys nepri
valo mokėti Socialinės apdrau-
dos įmokėj imų federalinei 
valdžiai . Tai leidžia toms lietu
v i škoms įstaigoms operuoti 
pigiau, negu pilno hako tarnau
tojus samdančioms įstaigoms. 

Bet tos lengvatos visai kitaip 
a t rodo daugeliui vyresnių dar
bininkų, dar nesulaukusių pen
sijos amžiaus, kaip teko skaityti 
Robert Lewis straipsnyje pen
s ininkų mėnraščio AARP Bul-
Letin gegužės numery. Pavyz-
džiui jis pacitavo vienos marke
t ingo ir viešųjų santykių srities 
special is tės patirtį. Įpusėjusi 
savo gyvenimo penktą dešimt
m e t į , ši profesionalė 1990 
me ta i s neteko savo darbo, mo
kėjusio ja i 40,000 dol. per 
me tus , kai jos tas darbas buvo 
pana ik in t a s , kompanijai persi-

.& - organizuojant . Nebepajėgusi 
sus i ras t i panašiai mokantį kitą 
darbą, ji pradėjo uždarbiauti 
ka ip laikinai samdomapriedinė 
r a š t inės tarnautoja. 

Jos pajamos sumažėjo per 
pusę ir ji neteko darbdavio ap
mokamos sveikatos apdraudos. 
„Tai buvo baisiausias dalykas, 
ką esu pergyvenusi", ji sako. 
„Daba r visai kitaip žiūriu ir į 
benamius ; matau, kaip lengvai 
ir aš galiu tokia tapti". 

Tokius darbus dirbančiųjų 
skaičius šiuo metu greitai auga. 
ir tai nebūtų bloga, jei juos dirb
tų t ik žmonės, kuriems tikrai 
t ik tokio darbo reikia, kurie jau 
t u r i ki tą patikima, stabilu 
pajamų pagrindą, kad ir nevisai 
p a k a n k a m ą — ar tai pensijos a r 
ki to šeimos nario nuolatinio 
p i lna la ik io darbo alga. Tačiau 
visa bėda. kad vis dažniau su 
tok ia i s darbais turi sutikti 
žmonės, kuriems jie tampa pa
gr indin iu pajamų šaltiniu, kai 
jų t a rnyba panaikinta, o darb
daviai nelinkę jų perkvalifika
v imui skir t i daugiau lėšų. 

Šiuos netikrus, rizikingus, 
t rumpala ik ius , neduodančius 
jokių garantijų darbus dirban 
t ie j i dažn iaus ia i gauna ir 
žemesnį valandinį atlyginimą. 
negu pilnalaikiai darbininkai, 
negauna jokiu apmokamu ato 
stogų ar švenčių ir, blogiausia. 
jų darbai dažniausiai nutrau
kiami, visai be perspėjimo ir pa
gal įs ta tymus jiems už ne
tekimą darbo nepriklauso jokia 
kompensacija. Ir nežiūrint tu 
blogų sąlygų, šios kategorijos 
darbai daugėjo greičiau, negu 
pi lnalaikiai , nuolatiniai darbai 
1980 dešimtmetyje. Šiandien, 
tokių darbininkų jau yra vienas 
iš ke tur ių — taigi apie 30 mili 
jonų. 'I jų tarpą įeina įvainit^sa 
v a r a n k i š k a i dirbantys pro 
fesionalai — advokatai, gydy
tojai, konsultantai, bet didžioji 
d a u g u m a ju yra mažai ap
mokami darbininkai!. Vienu ap
skaičiavimu, daugiau negu mili
jonas daugiau 50 metu amžiaus 
turinčių žmonių ne iš noro. bet 
sąlygų priversti dirba kokį nors 

LIETUVOS SPAUDOJE 
PASIDAIRIUS 

Rasti nauji rezistencijos dokumentai 

AČIŪ TAU, „LIETUVOS 
VAIKŲ VILTIE' i » 

laikiną ar nepilno laiko darbą. 
Tiesa, rašo Lewis, dalinio 

laiko ar laikini darbai nėra nau
jas dalykas: jie yra didelė pa
galba pensininkams, jaunes
niems, negu 70, metų, nes jei jų 
pajamos viršytų nustatytą ribą, 
jie netektų Socialinės Apdrau
dos mokėjimų. 

Kas yra naujo apie tuos dar
bus šiandieninėje darbo rinko
je, rašo Lewis, tai kad dabar 
darbdaviai jau reguliariai sam
do tok ius darbininkus . J i e 
pasamdo mažą skaičių užtikrin
tų, nuolatinių darbininkų, už 
kuriuos moka visas apdraudas, 
mokesčius, bet samdo vis 
didesnius skaičius pagal reikalą 
samdomų ir atleidžiamų darbi
ninkų, kurie negauna jokių 
užtikrinimų ir etatiniams dar
bininkams priklausančių prie
volių. Šie darbininkai tampa 
maždaug kaip suvartojamos, 
lengvai išmetamos priemo-
nės-įrankiai, kaip skardinukės 
ar popieriniai indai. Vis dau
giau darbdaviai panaikina eta
tines pozicijas ir jų vietoje sam
do laikinus darbininkus, tuo 
susitaupydami daug kapitalo. 

Ekonomistai aiškina, kad ši 
strategija įgalina darbdavius 
turėti rinkos pokyčiams jaut
resnę darbo jėgą, kuri j iems 
neka inuoja , kai s u m a ž ė j a 
pareikalavimas ir kurią lengvai 
galima padidinti, kai reikia. Ne 
tik, kad už šiuos tarnautojus ne
reikia apmokėti prievolių, jų ir 
algos paprastai būna mažesnės, 
negu nuolatinių tarnautojų: 
1990 metais — tik 63% to, ką 
uždirba panašūs nuolat iniai 
darbininkai, kaip praneša JAV 
Darbo statistikų biuras. 

Nors daugelis virš 50 metų 
amžiaus darbininkų tuos darbus 
dirba iš pasirinkimo, dabar, eko-
nominiam nuosmukiui besitę
siant, vis daugiau vyresnių 
žmonių taip dirba, nes kitaip ne
gauna, ypač arti pensijos esan
tieji, kurie buvo atleisti, jų kom
panijoms persivarkant ekono
miškiau. 

Šiuo metu Kongrese yra keli 
į s ta tymų projekta i , k u r i ų 
tikslas yra palengvinti laikinie
siems darbininkams ir prižiū
rėti, kad pilnalaikį, nuolatinį 
darbą dirbantieji nebūtų savo 
darbdavių vadinami laikinais, 
ant savęs dirbančiais tik t am, 
kad darbdaviai galėtų išsisukti 
nuo jų prievolių apmokėjimo. 
Atstovė Pat Schroeder (D-CO) 
pristatė projektą, pagal kurį 
darbdaviai turėtų proporcingai 
apmokėti sveikatos apdraudą 
laikiniems ir dalinio laiko dar
bininkams, jei jie tai moka nuo
latiniams savo darbininkams. 

Atstovas Tom Lantos (D-CA) 
pristatė įstatymą, kuris siekia 
sustabdyti darbdavių išsisuki
nėjimą nuo prievolių apmokėji
mo nuolatiniams darbininkams, 
kuriuos jie vadina „nepriklau
somais kontraktoriais", nors iš 
tiesų jie tik tam vienam darb
daviui dirba. Yra dar ir du kit i 
panašūs įstatymai dėl kurių 
Atstovų Rūmų Ways and Means 
komisija netrukus praves ap
klausinėjimus. 

Tuo tarpu, tačiau, ekonomis
tai numato, kad laikinų darbi
ninkų rinka augs ir toliau, ne
išvengiamai pažeidžiant ir pasi
tikėjimą ta rp darbdavio ir dar
bininko. Šie neatmaldomai 
vykstantys pasikeitimai verčia 
ir naujai žvelgti, kaip besikei
č iančiame e k o n o m i n i a m e 
k l imate ga l ima u ž t i k r i n t i 
silpnesniųjų krašto gyventojų 
ekonominį saugumą, tuo pačiu 
nesunaikinant įmonių pajė
gumo konkuruoti tarptautinėje 
rinkoje gamybos k a i n o s 
atžvilgiu. 

a g . 

Lietuvoje leidžiamas laik
rašt is „Tremtinys" 1992 m. nr . 
1 praneša, kad Radviliškio ra
jone Aukštelkų kaime buvo ras
t a s „ L i e t u v o s Žal ios ios 
rinktinės" dokumentų rinkinys. 
Tai 1947-49 m. rezistencinės 
veiklos dokumenta i — keli 
šimtai štabo įsakymų, laiškų 
ir kt. 

Pasak straipsnio, „šį lobį iš
saugojo Aukštelkų kaimo ūki
ninkas Petras Devenis. Apie 
1949-1950 m. j am į namus visa 
tai atnešė partizanas J . Calut-
ka-Nemunėlis. Į bidoną sudėtus 
dokumentus jis buvo užkasęs ir 
užkrovęs akmenimis , vėliau 
perkėlęs į sodą. Dabar P. De-
venio sodybos j a u ne l iko , 
aplinka melioruojama. Džiugu, 
k a d s u s k u b t a i š k a s t i šį 
palikimą, kad dalelė Lietuvos 
rezistencijos istorijos nenuėjo į 
nebūtį..." 

Didž iaus ias k a p i n y n a s 
G u l a g e 

Tame pačiame „Tremtinio" 
nr. paskelbtame straipsnelyje 
„ P r i ž i ū r ė k i m e p a m i n k l u s " 
rašoma: „Nemaži darbai dar 
laukia tvarkant Revučij gyven
vietės (26 km į šiaurę nuo Rešio-
tų) kapinėse pastatyto pamink
lo aplinką. Tai didžiausias lietu
vių kapinynas visoje Gulago 
imperijoje: čia buv. lageryje Nr . 
7 1941-56 m. žuvo 2.5 tūkstan
čio Lietuvos žmonių. Kapinaites 
juosia buldozerio sustumta 2 
metrų aukščio siena iš pūvančio 
pušaičių jaunuolyno. Reikėtų 
pašal int i puvenas , padaryt i 
proskyną, kad paminklas būtų 
matomas iš pravažiuojančio 
traukinio. . ." 

A r c h y v a s už l akuo tuose 
a r t i l e r i j o s s v i e d i n i u o s e 

Pernai „Vyturio" leidyklos 
Vilniuje išleisto Lietuvos parti
zanų poezijos r inkinio „Kovos 
keliu žengiant" pastabų skyriu
je rašoma: „Prisikėlimo apy
gardos štabas, įrengtas atokiai 
nuo vieškelio Kelmės rajono 
Aukš t i šk ių k a i m e , A n t a n o 
Bekerio sodyboje, po ūkiniais 
pastatais, veikė 1953 m. kovo 14 
d. Saugumo kariuomenės ap
suptame bunkeryje tada, iš
šaudęs visas apkabas, pistoletu 
nusišovė vienas narsiausių apy
gardos kovotojų dailininkas L. 
Mingilas, Visa tai, k a s galėjo 
tapti įkalčiu, priešui nepateko: 
prieš metus ,Merainis ' (.Merki
nės Ainis'), išvykdamas į Pietų 
Lietuvą, su šeimininko sūnum 
Viktoru užkasė į žemę užlakuo

tuose artilerijos sviediniuose 
r e i k a l i n g i a u s i u s apygardos 
dokumentus, žemėlapius, laik
r a š t ė l iu s , grožinės kūrybos 
r inkinius. Atkakliomis parti
zanų archyvų ieškotojo Česlovo 
Kišono pastangomis paviršiun 
iškelta didžioji medžiagos dalis 
— apgadinta drėgmės, bet nesu-
nykusi. . ." 

Tokiu būdu dalis tos kūrybos 
galėjo patekti ir į poezijos rinki
nį „Kovos keliu žengiant". 

F i losofas Maceina 
Sibire 

Dr. Kazys Paltanavičius, nuo 
1945 m. buvęs bolševikų kali
nys, vėliau Sibiro tremtinys, o 
dabar vienos katalikų ligoninės 
Vilniuje vyr. gydytojas, savo 
parašytoje ir leidyklos „Vytu
rys" 1991 m. išleistoje atsi
minimų knygoje „Gydytojas 
už spygliuotų vielų", Lietuvos 
spaudoje susilaukusioje labai 
teigiamų atsiliepimų, 143 psl. 
rašo: „I Riečiago ligoninę 
(Vorkutoje? — V.R.) buvo pa 
kliuvęs ir labai išsilavinęs aukš
tos kul tūros ir t ikrai pasi
šventęs kunigas Račiūnas, kuris 
buvo visų t remt in ių labai 
mylimas. Ypač gydytojai apie jį 
spietėsi, juo labiau kad gaudavo 
iš jo labai gerų filosofinių 
knygų, kurių be jo dosnumo ir 
aš nebūčiau kada nors per
skaitęs. ... Su didžiausiu malo
n u m u perskaičiau garsaus 
lietuvio filosofo A. Maceinos 
knygas: Didysis Inkvizitorius, 
Saulės giesmė ir Jobo drama..." 

Gal ima spręsti, kad tai buvo 
po Stalino mirties vykusio atlai-
džio laikotarpiu 1954-56 m., nes 
1956 m. Paltanavičius grįžo į 
Lie tuvą. Stebina ta i , kaip 
greitai mūsų garsaus filosofo 
knygos pasiekė t r e m t i n i u s 
Gulage, nes Didysis Inkvizi
torius buvo išleistas 1946 m., Jo
bo drama — 1950 ir Saulės 
giesmė — 1954. 

Kiek žūsta žurna l i s tų 

Lietuvių išeivių akimis žiū
rint, žurnalizmas, ypač kai įvai
riuose lietuviškuose renginiuse 
išeivijos žurna l i s ta i pasėdi 
pirmose vietose ir jų veidai 
d a ž n a i matomi l a ik rašč ių 
puslapiuose, yra lengva pro
fesija. Tačiau žurnalistų gynimo 
komiteto New Yorke išleistame 
pranešime sakoma, kad 1991 
metais 17 pasaulio valstybių 
žuvo 66 žurnalistai. Daugiausia 
jų — 19 žuvo pilietiniame kare 
Jugoslavijoje. Toliau — Kolum

bijoje. Peru, Meksikoje. Irake ir 
kitur. Tai didžiausias kada nors 
įregistruotas skaičius. Pvz. 
(Vietname nuo 1954 iki 1975 
metų žuvo 63 žurnalistai 

Pe r l a ido t i pa r t i zanų 
pa la ika i 

Laikraštis „Tremtinys" 1992 
m. nr. 1 skelbia, kad lapkričk 
23 d. Kazlų Rūdoje buvo iš
kilmingai perlaidoti septynių 
partizanų palaikai, iškelti iš 
duobės netoli Kazlų Rūdos 

poliklinikos. Tame straipsnyje 
rašoma, jog po atkaklių paieškų 
pavyko nus ta ty t i , kad ta i 
„Tauro" apygardos Žalgirio 
r i n k t i n ė s Š a r ū n o ( Jone 
Staniulio) būrio partizanai, žuvt 
mūšyje su enkavedistais ir stri 
bais 1946 m. liepos 24 d prie 
Rūdupio kaimo. Tada žuvo būrio 
vadas Jonas Staniulis-Šarūnas. 
Jonas Vosylius-Strazdas, My 
kolas Adomavičius-Plienas. Be 
to, kartu rasti ir dviejų vokiečiu 
kareivių palaikai. 

Pasak straipsnio. ..palaikai 
buvo gražiai pašarvoti Kazlų 
Rūdos vidurinėje mokykloje, 
paskui iškilmingai palaidoti 
naujose kapinėse. Kryžių pa
darė mokytojas V. Aputis. Prie 
kapo duobės kalbėjo tremtiniai, 
buvęs partizanas K. Savičius, 
giminės". y l R 

Šiuos žodžius t a r i a m e mes, 
aštuonios motinos iš Lietuvos, 
a tvykus ios į Chicagą , savo 
vaikų gydymui. Mūsų vaikai — 
tai Lidija N a r b u t a i t ė '14 m. iš 
Panevėžio' . I lona Stanevič iū tė 
(15 m. iš Sal in inkų) , Violeta 
Braškytė (13 m. iš Biržų). Rū ta 
Kacucevičiūtė (15 m iš Kauno), 
Lina Jurkšai tytė (14 m. iš Šakių 
raj.), Silvija Dulskai tė (12 m. iš 
Šilutės raj.), Tomas Lapienis (12 
m. iš Dusetų). Kęs tu t i s Alek
sandravičius (7 m. iš Panevėžio). 
Visų diagnozė ta pat i — stuburo 
iškrypimas (scoliosis). Vaikai , 
išskyrus Kęstutį , ilgą laiką 
gydėsi ir mokėsi specialioje 
sanatorijoje Šiaul iuse . J i ems 
buvo ta ikomas konserva tyvus 
gydymas — gulėj imas gipso 
lovose, gydomoji mankš ta , ma
sažas, p laukymas Tačiau šie 
gydymo metodai nedavė tei
giamų rezultatų, liga progre
savo, ir šiuo m e t u kai kur ių čia 
a t v y k u s i ų v a i k ų s t u b u r o 
iškrv pimas jau y r a pasiekęs IV 
laipsnį. Tiek pačioje Šiaulių 
sana tor i jo je , t i e k ir visoje 
Lietuvoje y r a š i m t a i tokių 
nelaimingų vaikų, laukiančių 
gydytojų pagalbos. Tačiau mūsų 
valstybė, ne taip seniai atgavu
si nepriklausomybę, dar nepajė
gi j iems padėti ta ip , kaip ta i 
įmanoma padaryt i čia, Ameri
koje. 

Sužinojus apie Chicagoje įkur
tą LVV komitetą ir jo veiklą, 

Koplytėlė prie kelio. Judrėnai . Te'šių apyl. 

mums motinoms, auginančioms 
vaikus su fizine negale. įsižie
bė mažytė viltis. Minėtas komi
tetas, vadovaujamas dr. Reginos 
Kul ienės , atliko labai didelį 
darbą, buvo sudarytos sutar tys 
su keliomis Shr iners ligoni
nėmis . Vienoje iš tų ligoninių 
p a k v i e s t i gydy t i s ir mūsų 
vaikai . 

Kaip Lietuvoj vyko vaikų at
ranka? Šis atrankos kelias buvo 
gana ilgas, užtrukęs apie viene
r ius metus. Reikėjo sutvarkyt i 
šūsnis dokumentų, užpildyti ai
bes anketų, gauti užsienio pasus 
(beje, dar sovietinius), įvažia
vimo vizas ir k t . Visam šiam 
darbui Lietuvoje vadovavo ir 
d a b a r sėkminga i vadovauja 
Vilniaus universiteto medicinos 
fakulteto docentas Algimantas 
Vingras , kuris nusipelnė pačių 
gražiausių padėkos žodžių. 

Ir štai visi dokumenta i su
tva rky t i , gauti pakvie t imai at
vykti į Shriners ligoninę gydy
t i s . Suvirpėjo mūsų širdys, 
džiaugsmo, o k a r t u ir didelio 
nerimo ašaros suvilgė ne vienos 
iš mūsų skruostus. Juk reikėjo 
pal ik t i Lietuvą, savo n a m u s ir 
išvykti į tolimą ir nežinomą 
kraštą . Slėgė nežinomybė, bau
g i n o k a l b o s n e m o k ė j i m a s . 
Tačiau šis nerimas beregint išsi
sklaidė, vos tik išlipome Chi-
cagos aerouoste. Čia m u s pasi
t iko LVV komiteto koordinatorė 
T e r e s ė D r ū t y t ė - Š o l i ū n i e n ė , 
ku r i , ka ip motina savo vaikais, 
r ū p i n a s i m u m i s k i ekv ieną 
dieną. Chicagoje sutikome daug 
puik ių žmonių, savanoriškai 
t a lk inanč ių LVV. Tai gerb. 
I r e n a G a r u n k š t i e n ė , D a n a 
Gieršt ikienė, Genovaitė Kiu-
dulienė, Marija Kriaučiūnienė, 
Raimondas Rimkus. Vieni jų at
važiuoja į Socialinių reikalų 
tarybos pata lpas a r į Lietuvos 
D u k t e r ų p a r ū p i n t u s bu tus , 
kur iuose su vaikais gyvename, 
ge ru žodžiu nu ramina ir pa
guodžia, rūpinasi , kad čia būtų 
gera ir jauku. Antai , Jonas Mig
l inas ir Stefanija Grikinienė 
paaukojo naudotus televizorius, 
kur ie buvo pastatyti mūsų kam
bariuose. Kiti rūpinasi vaikų 
vežiojimu į ligonines, vertėjau
ja , išsiveža į miestą. Tret i (o jų 
y ra labai daug) aukoja pinigus 
LVV). 

E s a m e gil iai su jaudin tos 
tokiu dideliu dėmesiu mums ir 
m ū s ų v a i k a m s ir t a r i a m e 
nuoširdžiausią ačiū visam LVV 
k o m i t e t u i , p i r m i n i n k e i dr. 
Reginai Kulienei, visų reikalų 
koordinatorei Teresei Drūty
tei Šoliūnienei, LB socialinių 
re ika lų tarybos pirmininkei 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Katedra buvusi vienanavė. Popiežius Urbonas VI 

1388 m. kovo mėn. 11 d. su te ikė ja i katedros titulą. 
1419 m. D.L.K. Vytautas su žmona toje pačioje vietoje 
pastatė mūrinę bažnyčią gotų stiliuje, kuri buvusi 
žymiai didesnė, kaip Jogailos rūpesčiu pastatyta 
katedra. J i turėjo tr is navas su skliautais , dvi eiles 
aštuoniakampių piliorių ir stogą, dengtą vario skar
da, kurią nuplėšė rusai per 1650-1661 m. invaziją. 
Katedra per invaziją labai nukentėjo: neteko varinio 
stogo ir bokštų, kurie griūdami įlaužė lubas bei ap
naikino altorius. 1666 m. katedra, vadovaujant archi
tektui Vincentui Salvadoriui, buvo atremontuota ir 
virš katedros frontono, kad suteiktų jai didingumą, buvo 
pastatyti du bokštai po tris aukštus, kurie baigėsi aukš
tais smailiais stogeliais su kryžiais ir apdengė varine 
skarda stogą. Taip pat restauravo Sv. Kazimiero 
koplyčią, pristatytą prie katedros. Jos vidus tuomet 
buvo papuoštas baltu ir raudonu marmoru. 1692 m. 
ji meniškai buvo išdekoruota. 

Be Šv. Kazimiero koplyčios 1623-1636 m. laiko
tarpyje dar buvo įrengtos Valavičių ir kitų didikų 
koplyčios. Iš jų išsiskiria savo puošnumu Valavičių 
koplyčia. 

Po katedra buvo rūsiai. Juose buvo laidojami 
D.L.K. kunigaikščiai, vyskupai ir didikai. Taip pat 
buvo palaidotas 1430 m. Vytautas Didysis, jo žmona 

Ona, Jogailos broliai Aleksandras Vygantas , miręs 
1393 m., Karigaila žuvęs 1390 m. kovoje su kryžiuo
čiais, Švitrigaila, miręs 1452 m. Lucke, Vytauto brolis 
Zigmantas Kęstutaitis nužudytas 1440 m. Trakuose , 
Vytauto brolis Zigmanto sūnus Mykolas, miręs 1452 
m. Maskvoje, D.L.K. Aleksandras Jogailai t is , miręs 
1506 m., Šv. Kazimieras, miręs 1484 m. Gardine. 
Zigmanto Augusto žmonos Elzbieta Habsburgietė , 
mirusi 1546 m. ir Barbora Radvilaitė mirusi 1551 m., 
Jonas Zigmantaitis. miręs 1538 m., vysk. Valerijonas 
Protasevičius, Vilniaus akademijos įsteigėjas, mirė.-; 
1580 m. ir kapitulos nariai. 

1769 m. rugsėjo mėn. 2 d. audrai s iaučiant nuvir 
to katedros kairysis bokštas. Krisdamas bokštas įlaužė 
koplyčios skliautus ir užmušė ten esančius šešis 
maldininkus. 

Katedra, nuvirtus bokštui, buvo uždarvta ir 
paskelbtas konkursas pagrindiniam jos restauravimui. 
kurį laimėjo arch. Laurynas Stuoka-Gucevičius. Atsta
tymo darbas pradėtas 1783 m. Restauravimo darbas 
nebuvo lengvas, nes turėjo išlaikyti senosios gotikos 
katedros sienų planą ir įjungti į perstatomos katedros 
ansamblį Šv. Kazimiero koplyčią, paliekant nepakeis 
ta jos stilių. Jis paruošė net kelis savo projektus ir juos 
įteikė karaliui, kuris 1786 m. jam už tai į teikė mšeso 
medalį Marentibus. 

Katedra buvo statoma pagal klasicizmo dėsnį — 
išlaikyti simetriją. Arch Laurynas Stuoka Gucevičius 
paliko kai kurias sienas, trijų navų skl iaus tus ir 
koplyčias. Daugiausia pakeitimu padare išorėje Bokš 
tų neatstatė. Jų vietoje jrenge 20 metrų aukščio por 
tiką. Senoji barokinė Šv Kazimiero koplyčia dešinėje 
nuo presbiterijos ir karališkoji koply<i;> kairėje buvo 

įjungtos į s tatomos katedros visumą. Simetrijai 
iš laikyti kairėje nuo presbiterijos buvo pas ta ty ta 
zakristija su kupolu, kur i savo dydžiu ir išvaizda tokia 
pat . ka ip ir Šv. Kazimiero koplyčia, o sienos tarpuos 
tarp priešakinių ir užpakalinių koplyčių įrengė galeri
jas , ku r ių s togus remia po šešias dorėnų kolonos. Sv. 
Kazimiero koplyčia ir zakristiją, esančios prie didžio
jo altoriaus,baigiasi kupolais , o koplyčios prie portikos 
kupolų ne tu r i ir baigiasi tuo pačiu stogu, ka ip ir 
šoninėse galerijose Galerijų sienose įrengtuose įdu
bimuose (nišose> stovi iš gipso padarytos kunigaikščių, 
evangel is tų ir jėzuitų s ta tulos . 

Didžiausią įspūdį padaro katedros portiką. Nors 
bokštų ka tedra ne tur i , bet didingumą ja i suteikia še
šios didingos ir storos dorėnų kolonos su žemu tri
kampiu . Port ikos sk l iau ta i yra išdekoruoti kezonais 
ir rožėtomis, o pats t r ikampio frontonas skulptoriaus 
Tomo Righio bareljefu ,,Nojaus arka" , o virš t r ikam
pio t rys s ta tulos , sukur tos prof. D. Šulco, būtent , Šv. 
Elenos su kryžiumi, kuri stovėjo portikos stogo trikam
pio viršūnėje ir iš kraš tų — dešinėje pusėje Šv. Stanislo
vo ir kairėje Šv. Kazimiero statulos. Visos kitos sta
tulos stovėjusios portikoje. koplyčių ir galerijų sienų 
įdubimuose, sukur tos i ta lo Tomo Righio. Iš visų di
džiausios evangelis tų s ta tu los , pastatytos katedros 
frontinėje fasado sienoje prie didžiųjų durų. Per da
bar t inę rusų okupaciją, 1953 m., paver tus katedrą 
muziejumi, visos s ta tulos buvo nuimtos. 

Katedros statybos darbus , mirus 1798 m. arch. L. 
Stuokui-Gucevičiui, tęsė arch. M. Šulcas. J is įnešė kai 
kurių pakei t imų į arch. L Stuokos-Gucevičiaus 
projektą (Bus daugiau/ 

: 
• 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. gegužės mėn. 14 d. LIETUVIAI FLORIDOJE 

EKONOMIKA IR 
AUKLĖJIMAS LIETUVOJE 

Pasikalbėjimas su ministro 
pav. A. Juozaičiu 

Palm Beach, FL 

GEDIMINO KVIKLIO 
VARGONŲ KONCERTAS 

(Pabaiga) 
— Jau keleri metai Vilniu

je veikia vaikų psichinės 
sveikatos centras, kurį 
įsteigė dr. Dainius Pūras. 
Išeivijai, o ypatingai Phi-
ladelphijos lietuviams, kurie 
šį centrą remia, būtų įdomu 
išgirsti, kaip jūs vertinate 
šios įstaigos darbą. 

— Trumpai pasakius, tai šio 
centro darbas vertinamas gerai 
tikimasi iš jo labai daug. Šioje 
institucijoje dirba geri profe
sionalai, kurie giliai supranta 
kas šioje srityje turėtų būti 
darytina. Mes juos remiame ir 
ateityje remsime visokeriopai. 
Mūsų supratimu iš šio centro 
galėtų išaugti žymiai platesnė 
institucija, kuri pajėgtų priim
ti vaikus didesniu mastu. 

— Siame laikotarpyje, vyk
d a n t L ie tuvos va l s tybės 
atstatymą, visose srityse yra 
reikalingos didelės pastan
gos, didelės išlaidos. Įdomu, 
kiek Lietuvos vyriausybė 
kreipia dėmesio į švietimo 
problemas ir kiek tai įtakoja 
dabartinę ekonominę bei so
cialinę būseną Lietuvoje? 

— Įstatymiškai švietimo 
sistema Lietuvoje yra laikoma 
prioritetinė socialinio ugdymo 
sritis, tačiau, atvirai kalbant, 
reikėtų pasakyti, kad ekonomi
nės problemos ir neretai poli
tinio gyvenimo problemos 
užgožia švietimo problemas. Kol 
kas mūsų visuomenė neiškelia 
švietimo į tokią poziciją, kuri 
būtų tolimo taikymo, tolimo 
matymo sritis, kas, pavyzdžiui, 
yra Japonijoje, Pietų Korėjoje ir 
Izraelyje. Kultūros ir švietimo 
ministerijos vadovai stengiasi 
priminti tai Lietuvos politi 
kams, pastoviai akcentuojant, 
kad nors švietimo projektai iš 
karto neduoda atgalinio rezul
tato, bet jie yra nepaprastai 
pelningi, žiūrint dešimtmečio ar 
dviejų dešimtmečių perspekty
voje. Tačiau šiuo metu yra 
labiau vertinama tai. kas 
atneša konkrečius rezultatus po 
metų, po dvejų. Tokie projektai 
susilaukia didesnės finansinė? 
paramos. Tačiau, kaip minėjau, 
ministerija pastoviai primena, 
kad švietimas yra svarbi in-
vestacija ateičiai. Aš pats susi
tikdamas su mokytojais, su 
tėvais, visą laiką kartoju, kad 
jie turėtų priminti tai savo 
rinkėjams ir per tai veiktume 
tokią bendresnę valstybės vys
tymosi politiką. 

ACIU TAU... 
f Atkelta iš 3 psl.) 
Birutei Jasaitienei, savano
riams ir talkininkams, aukojan-
tiems brangų laiką, o taip pat 
visiems, kurie savo piniginėmis 
aukomis a r kitokia nesa
vanaudiška pagalba prisidėjo 
rie kilnaus reikalo — invalidų 
vaikų iš Lietuvos gydymo. 

Vaikų gydymas dar tik pra
sidėjo, ir mums svetingoje 
Chicagoje teks pabūti dar keletą 
mėnesių. Tačiau tikime, kad šis 
laikas, praleistas puikių žmonių 
tarpe, mums neprailgs, o 
Amerikos gydytojai padarys 
viską, kas bus jmanoma, kad 
mūsų vaikai grįžtų į Lietuvą 
sveiki. 

Pasirašė: Regina Stanevi 
čienė. Rūta Lapienienė, Ona-
Jūratė Braškienė, Valerija 
Narbutienė. Elena Jurkšai 
tienė, Virginija Dulskiene. Jad 
vyg Kacucevičienė. Irena Alek 
sandravičienė. 

P.S. Vaikai parinkti iš įvairiu 
vietų: Salininkų (Vilniaus raj. >. 
Dusetų, Biržų, Panevėžio. 
Gelgaudiškiu. Rusnės. Kauno. 

— Liepos mėnesį vyks j a u 
antri A.P.P.L.E. kursai Lietu
voje. Ko tikimasi iš šios 
vasaros seminaro, kas jūsų 
manymu bus kitaip, negu 
pernai metais? 

— Visų pirma aš norėčiau 
pasakyti, kad A.P.P.L.E. or
ganizacija, šalia atl iekamo 
didelio darbo kontaktuose su 
išeivija, į savo veiklą įjungia ir 
amerikiečius. Tokia Amerikos 
švietimo specialistų patirtis 
mums yra labai naudinga. 
A.P.P.L.E. kursai yra geras 
stimulas permąstyti, kaip mes 
ir patys tu rė tume ruošti 
panašius renginius. Šis semi
naras yra tikrai laukiamas, 
norinčių jį išklausyti yra labai 
daug. Todėl šios vasaros kursai 
yra išplečiami ir vyks ne tik 
Vilniuje, bet ir Šiauliuose. Per
spektyvoje bent jau iš savo 
pusės mes juos numatome turėti 
reguliariai, kiekvieną vasarą. 
Kaip jau anksčiau minėjau, 
mokytojų perkvalifikavimas yra 
viena iš prioritetinių švietimo 
pertvarkos sričių. 

— Išeivija apskritai taip 
pat teigiamai vert ina 
A.P.P.L.E. veiklą, tačiau kaip 
visame kame, taip ir čia yra . 
įvairių nuomonių. Yra būkš-
taujama, kad kartu su teigia
ma ir vertinga Amerikos pe
dagogine patirtimi nebūtų 
perduotos Lietuvai ir neigia
mos Amerikos švietimo savy
bės, nes čia taikoma švietimo 
sistema taip pat nėra tobula. 
Kaip jūs galėtumėte pako
mentuoti tokią nuomonę? 

— Galiu pasakyti, kad ne 
tiktai išeivijoje, bet ir Lietuvoje 
yra nemažai diskusijų, kiek mes 
turėtume priimti vakarietišką 
patirtį. Ar iš viso turėtume ją 
priimti ir kiek nuo jos turėtume 
užsidaryti. Savo ruožtu aš pasa
kyčiau taip: kaip ir anksčiau jau 
minėjau, mes jokiais būdais 
nenorime mechaniškai perimti 
to, kas yra svetur. Tačiau iš 
kitos pusės, juk Lietuva tokį 
ilgą laiką buvo priversta būti 
uždara. Mes buvome apriboti 
nuo galimybės turėti kiek 
išsamesne informaciją apie 
vienos ar kitos srities būseną 
visame pasaulyje. Todėl yra 
svarbu, kad dabar turime būdų 
prieiti prie platesnių informaci
jos šaltinių ir mes neturėtume 
nuo jų atsiriboti. Savaime 
suprantama, kad ta patirtis iš 
svetur gali būti ir teigiama, 
skatinanti progresą ir neigiama 
— lėtinanti progresą ,ir stumian
ti į regresą. Bet iš to. kiek mes 
būsime protingi, kiek mes patys 
sugebėsime permąstyti, priklau
sys tai. kaip mes pajėgsime susi
doroti su tomis problemomis, 
kurios iškyla ir iškils. Šiuo atve
ju, konkrečiai g re t inan t 
Lietuvos švietimo problemas ir 
Amerikos švietimo problemas, 
tai matome, kad iš tikrųjų 
Lietuvoje nėra, pavyzdžiui, 
nepilnamečių motinų problemos 
ir būtinybės kurti joms atskiras 
mokyklas, nėra ginklų įsineši-
mo ) mokyklas problemos, nėra 
siautėjančių gankster inių, 
narkotinių ar seksual inių 
grupių mokyklose. Bet tai dar 
nereiškia, kad tokios problemos 
negalėtų atsirasti. Juk Lietuvos 
politinė orientacija kalba apie 
demokratinę ir atvirą visuo
mene, kuri įsileidžia, net ir visai 
nenorėdama, tam tikras ir nei
giamas įtakas. Čia tokia jau, de
ja, neišvengiamybe. Kaip sako
ma, demokratija yra geriausia 
iš blogiausių valdžių. Todėl mes 
tam turime ruoštis. Turime 
ruoštis iš anksto, žinodami, kad 
tai gali įvykti, ir ieškoti būdų, 
kaip to galėtume išvengti. Ug
dant savo jaunąja kartą mes 
turime galvoti į prieki, kaip su 

Gegužės 3 d. popietę Pietų Flo
rida džiaugėsi ne eiline muzikos 
švente: St. Paul of the Cross baž
nyčioje koncertavo svečias iš 
Lietuvos, vargonų muzikas-vir-
tuozas Gediminas Kviklys. Tai 
pirmoji jo viešnagė ir pirmasis 
koncertas Amerikos žemyne. 

Plonybes ir muzikinį koncer
to vertinimą palieku Chicagos 
„ r a b i n a m s " . Galiu viena 
pareikšti — nuo švelniausio var
gonų balsų subti lumo iki 
griausmingo fortissimo, ret
karčiais net kvėpavimą sulaiky
dami pusantros valandos plūdu-
riavom muzikos garsuose. Ir kai 
nenutylančios ovacijos dar iš
prašė H. M. Widor „Toccata", su 
nerimu stebėjau, ar vargonų dū
dos nepradės byrėti. 

Maestro G. Kviklio repertu
are girdėjome J. Naujalio 
„Preliudą" ir „Maldą", M. K. 
Čiurlionio „Fuga-Kyrie Elei-
son", J. S. Bach „Prelude and 
Fugue in C minor", Olivier 
Messaien „Gyvybės ir mirties 
kova" (šiuo kūriniu maestro G. 
Kviklys prisiminė vieną iš gar
siausių dvidešimtojo amžiaus 
katalikų kompozitorių, tik prieš Fugue, and Variations in B 
keletą dienų mirusį Prancū- minor" ir W. A. Mozart „Fanta
zijoje). Sekė C. Franck „Prelude, 

' > ' • • • / " - > . * ' 

Po vargonų koncerto Palm Beach, Floridoje. Iš k. — muz. Liudas Stukas, solis
tė Ona Jameikiene ir vargonų muzikos virtuozas Gediminas Kviklys. 

panašiomis problemomis mes 
galėtume susidoroti sėkmin
giausiu būdu ir su mažiausiais 
nuostoliais. Taigi patirtis tiek iš 
Amerikos, tiek iš Vakarų Euro
pos yra reikalinga, tačiau išlai
kant sveiką nuovoką ir peržiū
rint ją per savo patirties prizmę, 
kritiškai ją permąstant. 

— Pabaigai norėčiau kreip
tis į jus ne kaip į švietimo 
darbuotoją, bet paprasčiau
siai kaip į svečią iš Lietuvos. 
Jau nepirmas kartas kaip 
lankotės JAV-se. Čia atvykęs 
atradote išeiviją. Koks jūsų 
į spūdis apie šią l ietuvių 
tautos dalelę, gyvenančią 
Amerikos žemėje? 

— Visų pirma mane nuste
bino, kad išeivija per tokį didelį 
laiko tarpą išlaikė savo gyvy
bingumą, lietuviškumą, išsau
gojo lietuvišką kultūrą ir įsigijo 
intelektualinę pagarbą kitų 
amerikiečių tarpe. Tai iš tikrų
jų didelis rezultatas, kuris yra 
pastovaus ir įtempto darbo 
išdava. Mano senelis irgi 
gyveno išeivijoje, Chicagoje. 
Todėl aš daug esu girdėjęs, ką 
išeivija veikė per ištisus dešimt
mečius ir mes Lietuvoje gyve
nantys galime pasididžiuoti, 
kad mūsų bendratautiečiai yra 
tokie iniciatyvūs. Išeivijos vaid
muo dabartinėmis sąlygomis, 
kada Lietuva atgauna save ir 
savo vardą pasaulyje, yra nepap
rastai sustiprėjęs. Sustiprėjęs ta 
prasme, kad ji turi pa t i r t į 
gyventi ir dirbti vakarietiškos 
visuomenės aplinkoje ir gali 
mums parodyti kelius bei tiltus, 
kaip mes turėtume eiti į vaka
rietišką visuomenę su jos psi
chologinėmis, profesinėmis ir 
kitokioms nuostatomis. Yra 
nepapras ta i džiugu, kad, 
atvažiavęs čia, randi tokius 
lietuvius ir visų pirma tokius 
žmones, kurie supranta, kurie 
nori padėti ir prisideda prie 
Lietuvos darbų Ir už tai — 
ačiū... paprasčiausiai... 

Dėkoju jums už pokalbį. 
Raimonda Rukšienė 

sie in F minor". Bisui, kaip jau 
minėjau, virtuozine technika ir 
pakilia nuotaika atliko Widor 
„Toccata". 

Solistė Ona Jameikiene, Palm 
Beach operos dalyvė, pačiam 
Maestro vargonais palydint, 
atliko J. Bertuno „De Pro-
fundis", L. Stuko „O, Visagali" 
(ši muziko Liudo Stuko giesmė, 
parašyta specialiai šiam kon
certui, perteikta ypatingai giliu 
įsijautimu); dramatiškas balso 
tembras išsiskleidė P. Guidi 
„Maria Mater Gratiae" ir A. L. 
Webber „Pie Jezu". Sol. O. 
Jameikiene yra Floridos lietu
vių muzikinis ir tautinis pasidi
džiavimas: įvairiomis progomis 
tautinėse ar religinėse šventėse, 
lietuviams ar amerikiečiams, 
skamba jos daina ar giesmė. 

Truputis biografinių žinių. 
Muzikas Gediminas Kviklys — 
garbingos ir patriarchališkos 
Rytų Aukštaitjos Kviklių 
giminės atžala. Liūdna, kad 
atvykęs Chicagon, neberas ten 
savo dėdės a.a. Broniaus. 
Studijavęs muziką, vargonus, 
klavesiną Vilniaus ir Prahos 
konservatorijose pas profesorius 
Vainiūną, Digrį, Schlecht, 
Ruzickovą; turėjęs Europoj 
daugiau negu 600 koncertų. 

Šiuo metu veda klavesino klasę 
Lietuvos valstybinėje konserva
torijoje. Plokštelėse įrašęs var
gonų ir klavesino muziką. 

Floridiškiai džiaugiasi ir kar
tu dėkoja, nes jie pirmieji iš
girdo tokio aukšto lygio vargonų 
koncertą; linki maestro G. 
Kvikliui sėkmės kituose mies
tuose ir prie kitų vargonų. 

Padėka muzikui Liudui 
Stukui, veikliajam vyčiui, už 
techniškąjį darbą rengiant kon
certą; ačiū kunigui Vytautui 
P ik turnai , kad „ i šprašė" 
bažnyčią su gerais vargonais; 
svečią globojo giminaitė dr. 
Albina Prunskienė. 

V. Majauskas 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTĮ 

savo turtą, vėl atgauti: 
* Sodybas 
* Ūkio žemę 
* Kaimus 
* Dvarus 
* Namus mieste 

* Namus kur nors kitur 

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Mlcheltorena St. 
Los Angeles. CA 90039 

Tel. 2 1 3 - 6 6 2 - 3 9 6 3 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

TOKS TOKI PAŽINO 

Teisėjas sprendė valkatos 
bylą. Valkata nešiojo ilgą juodą 
barzdą. 

Išklausęs bylos, teisėjas 
pagraudeno: 

— Jei viskam galima pa
tikėti, kas apie tave sakoma, tai 
tavo sąžinė turėtų būti tokia pat 
juoda, kaip ir barzda. 

— Pone teisėjau, — atsakė tei
siamasis, — jeigu iš barzdos 
galėtum spręsti apie sąžinę, tai 
tamsta būtum visai be sąžinės. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 7 \&+? 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis 

Iraną Blinstrubiene 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 8 . Kedzie Ava. 
Tel. 435-7878 

Gntuifc KMIECIK REALTORS 

a 7922 S. Pulaski *<J. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

M I S C E L L A N E O U S 

Movlng — kraustymas 
Dirbame sąžiningai, prieinamomis 
kainomis. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis į: Vyta tai. 925-4331 8 
v.r. Htl 12 vai. Tai. 436-5219 5 v. 
p.p. Iki 9 v.v. 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

REAL ESTATE 

. 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. KetfrJe Ava., 
Chlcsgo. I I 60829 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Ontuifc 

-H. MIS 

O I REALMART, INC. 
e £ l 6602 S. Pulaski, 
^ Chicago, IL 60629 

312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585 6100, K>V 312-778-3971 

FOR RENT 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3 2 0 8 ' j Wast 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Ch«ngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Union Pier, prie pat ežero iš
nuomojamas 4 kamb. butelis vi
sai vasarai arba po mėnesį. Kreip
t is: te l . 708-788-3769 arba 
616-469-1600. 

Išnuomojamas 3" 2 kmb. moder
nus butas Marquette Pk apylinkėje, 
pirmame aukšte Su šiluma ir oro vėsi
nimu; moderni virykla ir šaldytuvas 
Skalbykla su mašinomis 
Suaugusiems. 

Kreiptis: f I. 708-361 -5594. 

Išnuomojamas 5 kamb. butas. 
Suaugusiems. 2 metų „lease" + 
..security dep " . Skambinti; 
312-585-9216. Kalbėti ang
liškai. 

HELP WANTED 
Ieškoma moteris tarp 30-50 metų. patyru
si slaugymo darbe, prižiūrėti vyr amžiaus 
moterį ir gyventi kartu Westchester, I I 
Maisto gaminimas, len /a namų ruoša 6 
dienas savaitėje Tiecd laisva $150Įsav. 
Kreiptis: 708-562-5583 tarp 1 v. p.p. Ir 
5 v. p.p. 

Pašaukė m a n ė 
si knyga — tai dabartinio Popie

žiaus Jono Pauliaus II biogra
fija, kuria parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta j 
daugelį kalbu. Iš lenku kalbos j 
lietuvių kalba išvertė kun. R. 
Jaku t i s . Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 19^0m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu - 6 dol. II 
linois gyventojai dar pndeda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

962S South 7tth Avanua 
Htefcory MM, Msnots 60457 
T e l e f o n a s ( 7 0 6 ) 4 3 0 - 7 2 7 2 

2 2 3 Kervartfu gatvė 
Vi ln ius. Lietuva 
T a l a f o n a a 350-115 ir 7 7 8 - 3 9 2 

„VARPAS" 
Gali jums padaryti šias paslaugas: 
* JAV pinigus persiųsti į Lietuvą. Adresatas 

gauna valiutą doleriais. 
* Persiunčiame į Lietuvą medžioklinius ir 

kariškus šautuvus. 
* Sutvarkome medžioklės reikalus Lietuvoje. 
* Padedame greit susisiekti su Lietuva fax'u 
(per 1 dieną) 

Kreiptis į Antaną Jokubauską. 
tel. 213-662-3963 

VARPAS 
2437 Mlcheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 

< 



„Žilvinas", Philadelphijos tautinių šokių grupė. 

„ŽILVINAS" ATĖJO Į 
VETERANŲ GRETAS 

JURGIS JANUŠAITIS 

Philadelphijoje, gana gyvoje 
lietuvių kolonijoje, nestokojama 
įvairios kultūrinės, o ypač bend
ruomeninės veiklos, kur su
tinkame daug darbščių visuo
menininkų, kultūrininkų, kur 
juda jaunimas. 

O jaunimas mėgsta ir tau
tinius šokius ir noriai jungiasi 
į tautinių šokių grupes, išmoks
ta daug gražių tautinių šokių, 
bendrauja lietuviškoje ap
linkoje, bręsta ir neretai pamils
ta viens kitą ir sukuria lietuviš
kas šeimas. Tad tautinių šokių 
grupių veiklą tenka labai ver
tinti. O kai yra ruošiamos Tau
tinių šokių šventės, šokėjai 
suskrenda dideliais būriais ir 
atlieka nuostabiai gražias šven
tės programas. 

Toks tautinių šokių vienetas, 
pasivadinęs gražiu „Žilvino" 
vardu, pradėjo veikti Phila
delphijoje jau 1963 metais. Šios 
grupės steigėjos buvo Genovaitė 
Mačiūnienė ir Irena Bendžiūtė. 
Susiorganizavęs „Žilvinas" 
jau dalyvavo antroje Tautinių 
šokių šventėje Chicagoje ir 
Lietuvių dienose New Yorke, 
vadovaujant Irenai Bendžiūtei. 

Grupė savo veiklą tęsė ir daly
vavo trečioje ir ketvirtoje Tau
tinių šokių šventėse Chicagoje. 
Tuo metu grupei vadovavo Es
tera Bendžiūtė. „Žilvinas" Phi
ladelphijoje savo gyvavimo 
metais gražiai reiškėsi, atlik

damas įvairias programas or
ganizacijų renginiuose, uni
versitetuose ir televizijoje, tuo 
gražiai reprezentuodamas 
lietuviškajai išeivijai ir Lietu
vai. 

Tenka pagarbiai prisiminti 
„Žilvino" darbščias mokytojas: 
Ireną Bendžiūtę, grupei vado
vavusią 1963-1964 m. Viltę 
Puzinienę, vadovavusią 1964 
m., Esterą Bendžiūtę — 
1964-1974 m. 

Laiko eigoj „Žilvino" veikla 
pritilo, kol dabartinė grupė 
savo veiklą atnaujino 1991 m. 
Šios veteranų grupės šokėjus 
sudaro įsijungę iš originalios 
„Žilvino" grupės, „Grandinė
lės", iš „Malūno", Baltimorės buvę 
šokėjai-, o taip pat ir pirmą kartą 
„Žilvine šokantys. 

„Žilvinas" paruošė devintosios 
Tautinių šokių šventės reper
tuarą, dalyvaus šventėje Chica
goje liepos penktąją, drauge 
šventėje dalyvaus ir „Žilvino" 
šokėjų vaikučiai, šokdami 
„Aušrinėlės" grupėje. Atgimęs 
„Žilvinas" su veteranais Phi
ladelphijoje pirmą kartą pasi
rodė laisvos Lietuvos nepri
klausomybės šventėje vasario 
16-tą. 
„Žilvino" veteranams linkime 

sėkmės ne tik šokių šventės 
metu, bet būti šviesiu kultūros 
žiburėliu ir savajame telkinyje. 

DĖKOJA IR PRAŠO 
Dėkoju visiems šokių š- ^ntės 

mecenatams. 
Iki dabar: 
10 paaukojo po 1000 dol., 
10 paaukojo po 500 dol., 
15 paaukojo po 250 dol., 
Kiti — po mažiau.... 
Jie — tai lietuvių išeivijos di

dieji, šviesieji lietuvybės darbų 
rėmėjai: švietimo, kultūros, 
mokslo, spaudos — radijo, 
fondų, sporto ir kitų. 

Be jų lietuvių išeivija nebūtų 
pasiekusi daugybės laimėjimų 
lietuvių veikloje, kuria džiau
giasi išlaisvinta Lietuva! 

Kodėl tiek nedaug šviesiųjų 
mecenatų?... O turime aaugybę 
pasiturinčių lietuvių: profe
sionalų, finansininkų, prekybi
ninkų, įvairių kooperacijų 
direktorių, investatorių ir t.t. 
Kur jie?... Kodėl neatsiliepia?... 
Juk mums visiems rūpi, kad lie
tuvių išeivija pirmautų Ameri
kos etninių srovių pasaulyje. Be 
didžiųjų filantropistų ir gud
riausi lietuvybės darbų organi
zatoriai negalės pasiekti gražių 
laimėjimų ir pristatyti lietuvius 
kitataučiams pavyzdingais savo 
tautos reprezentantais. 

Prašau: 

Lietuvybės ir tautos mylėtojus 
jau dabar pasiųsti savo išga
limą auką IX-jai Išeivijos 
Lietuvių Tautinių šokių šven
tei. 

Be jūsų aukos didinga šokių 
šventė neįmanoma. Šoks dau
giau negu 2000 šokėjų iš visų 
pasaulio kontinentų ir iš Lie
tuvos. 

Tikimės, kad dalyvaus JAV 
viceprezidentas, Lietuvos 
vyriausybės ministrai, įvairių 
valstybių konsulai. Kelionių 
išlaidos bus didelės, bilietai 
negali padengti visų išlaidų. 

Jūs, šviesieji mecenatai, esate 
mūsų organizatorių viltis!... 

Jūsų auka, mūsų darbas tegul 
kartu tarnauja lietuvybei ir 
laisvai Lietuvai. 

Antanas Razina 

Ar žinote, kaip aš sprendžiu 
apie pamokslininko vertę? 
Pagal tai, ar klausytojai išeina 
mušdamiesi į krūtinę ir saky
dami: „Nuo šiandien būsiu 
geresnis"; ir nesprendžiu pagal 
tai, kad kas pasako: „Koks 
nuostabus buvo pamokslas". 

J. PO. Camus 

BUNDA 
UKRAINA 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

Geopolitinėje studijoje, ,,Poli-
tical Geography" (išleistos net 
penkios laidos 1948-1950 m. 
laikotarpyje) Lenkijai skirtoje 
dalyje JAV ir Kanados pro
fesoriai taip rašo apie mūsų 
pietų kaimynę: „tūkstančius 
metų Lenkija ir lenkai yra pro
blema vidurio Europai, patys 
sau ir net prie Viduržemio jūros 
gulinčioms valstybėms. Tai geo
grafiniai, ekonominiai, religi
niai ir kalbiniai (tautybiniai) 
veiksmai, kurie gali tęstis dar 
ilgesnį laiką". 

Minimos prieškarinės Lenki
jos tautinės mažumos, nurodant 
„Lithuanians amounting to 
about three per cent" skaičių. 
Kadangi prieškarinė Lenkija 
skaitė beveik 35 milj. gyventojų, 
tad lietuvių skaičius siektų per 
1 milj. Deja, profesoriai nenuro
do šaltinio. Gal jie naudojosi 
dviejų Čekoslovakijos moksli
ninkų žiniomis ir jų išleistais 
leidiniais, nes pav. Josef Chme-
lar savo studijoje „National 
Minorities in Central Europe", 
Prague 1937, psl. 27 arba S. 
Horak, Poland and Her Na
tional Minorities 1919-1939, 
New York psl. 91-900 rašo, kad 
Lenkijoje gyveno 300 tūkst. 
lietuvių, bet ne 1 milj. 

Tačiau didžiausia Lenkijos 
mažuma buvo ukrainiečiai. Ne
žiūrint skandalingų surašinėto
jų klastojimų (tas pats taikoma 
ir lietuviams), ukrainiečiais 
Rytų Lenkijoje užsirašė daugiau 
kaip 5 milj. gyventojų. 

Su ukrainiečiais Vilniaus 
krašto lietuviai palaikė labai 
glaudžius santykius ypač Vil

niaus u-te. Jame studijavo gan 
didelis Galicijos ukrainiečių 
skaičius, kadangi Lvovo u-tas 
darydavo studentų „atranką", 
neprileisdamas ukrainiečių prie 
Ftudijų. 

Neatsimenu metų, kai jų po
grindžio organizacijos nariai 
nušovė Lenkijos ministerj. Var
šuva tuoj pat apkaltino Lietuvą 
finansiniu slaptos ukrainiečių 
organizacijos rėmimu. Lenkijos 
ukrainiečių tautinė sąmonė 
buvo žymiai stipresnė už jų 
brolių, gyvenančių Sov. Sąjun
gos valstybėje, kadangi Lenki
joje buvo daugiau laisvės, ukrai
niečiai turėjo savo atstovus 
seime. 

Kiek ukrainiečių priskaitoma 
NVS' sudėtyje? Paskutinių da
vinių neturiu, tad esu privers
tas panaudoti 1982 m. Maskvo
je išleistą vokišką leidinį, 
kuriame nurodoma, kad Ukrai
noje gyveno 36,488 milj. 
ukrainiečių, Rusijoje 3,6 milj. 
Gudijoje 230 tūkst., Moldavijo
je 560 tūkst., Kazakijoje 897 
tūkst., kitose vietovėse mažiau. 
Gauname daugiau kaip 42 milj. 
skaičių. Po dešimties metų 
reikėtų dar pridėti 3-4 milj. 
(atmetant surusėjusius), tad 
bendras ukrainiečių skaičius 
siektų apie 45-47 milj. 

Iš vokiečių televizijoje matytų 
vaizdų reikia spėti, kad stipri 
buv. Lenkijos ukrainiečių tau
tinė srovė jau pasiekė ir 
Ukrainos širdį — jų sostinę 
Kievą. Ukrainiečių kilmės kari
ninkai, jau be raudonos žvai
gždės ant kepurių jausmingai 
aiškino vokiečiams, kad Kry
mas yra ukrainietiška žemė, 
jūros laivynas priklauso Ukrai
nai, visus ginklus rusai turi 
palikti Ukrainoje ir t.t. Jau 
žiemos žaidynėse Albertville, 
ukrainiečiai, žygiuodami NVS 
eilėse mojavo mažom ukrainie-
tiškom vėliavėlėm, kovo mėn. 
18 d. Kievo „Dinamo" vienuo-
likė, žaisdama Europos futbolo 
meisterio rungtynes prieš FC 
Barcelonos komandą (vokiečių 
televizija perdavė rungtynes, 
komentatorius P. Breitner) 
dėvėjo tautines spalvas — 
geltonus megstukus, mėlynas 
kelnaites. 

Kokia padėtis pačioje sostinė
je? Maisto produktų daugiau 
kaip Maskvoje, numatoma įves

ti savo valiutą. Jau įsteigta 
Ukrainos tautinės savigynos 
organizacija, kadangi steigėjų 
nuomone Ukraina yra ir toliau 
Maskvos imperijos kolonija. Jos 
viršininko pavad. pareiškė, kad 
organizacija turi daugiau kaip 
4 tūkst. narių. Tikslas — siekti 
Ukrainos nepriklausomybės ir 
jeigu reikės, net ir ginklu. 
Dimitro Korčinskio teigimu į 
organizaciją kiekvieną dieną 
jungias i nauji nar ia i . Jie 
mokomi sustatyti „Molotovo 
kokteilius", atlieka pratimus 
kovos šoviniais. Ukrainos 
tautinė savigyna palaiko gerus 
ryšius su ukrainiečiais karinin
kais, gaudama iš jų ginklus bei 
pratimams skirtas vietoves. 

Ukrainos krašto apsaugos 
min. K. Morozovas (jis yra rusų 
tautybės) „per pirštus" žiūri į 
šią naują karinę organizaciją, 
pasiųsdamas dalį jos narių į 
muitines, sustabdant spekulia
ciją, maisto išvežimą iš 
Ukrainos. Organizacijos nariai 
dalyvavo ukrainiečių kilmės ka
rininkų viešame susirinkime 
Kievo aikštėje, saugodami kal
bėtojams bei svečiams įrengtą 
sceną — paaukštinimą. Ukrai
niečiai karininkai reikalavo 
tuoj pat Ukrainos armijos įstei
gimo, perdavimo Juodosios jūros 
laivyno. 

Puolamas organizacijos narių 
yra Ukrainos AT pirm. Krav-
čuk, kadangi jis neparodo 
Maskvai stiprios ukrainietiškos 
rankos. Girdi, Kravčuk vėl nori 
Ukrainą padaryti rusiško im
perializmo verge. Tauta jį 
išrinko, tauta gali Kravčuką 
nuo sosto nusodinti. 

Organizacijos tautinę sąmonę 
palaiko taip pat žymūs ukrai
niečių rašytojai, platūs leidiniai 
iš UPA — Ukrainos sukilėlių ar
mijos kovų su NKVD daliniais. 

Lietuva kovojo aštuonis me
tus, Ukrainoje kovos vyko iki 
1950 m. kai viename kaime 
netoli Lvovo nuo NKVD kulkos 
žuvo partizanų vadas Romanas 
Šuškievič. Iškentėjęs 25 m. 
koncentracijos lageriuose, nau
jos organizacijos vado pareigas 
perėmė sūnus Jurij Šuškievič. 

Ukraina siekia visiškos nepri
klausomybės, nes ukrainiečių 
nuomone NVS ir toliau vado
vaus Maskva. 
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Mylimai Mamytei ir Močiutei 

A.tA. 
STEFANIJAI BALTŪSIENEI 

mirus, liūdinčius dukrą G. ir T. BAUŽUS, anūkę 
INDRE ir V. ŠEMOGUS nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu jungiamės maldoje. 

R. P. Stončiai 
D. A. Kuolai 
L. V. Grybauskai 
Izab. Stončienė 

PRANEŠIMAS 
Kr. Donelaičio lituanistinės mokyklos 1992-1993 mokslo metams pasilieka McKay 

mokyklos patalpose su visiems žinomu mokytojų sąstatu ir tėvų komitetu. 
Mokinių registracija sekantiems mokslo metams vyks mokyklos raštinėje, 6855 South 

Fairfield Ave., Chicago, IL 60629, š.m. gegužės 16 d. nuo 9:00 v.r. iki 1:00 v. p.p., arba 
paštu rašant: K r D o n # t o l č k ) lituanistinė* mokyklos 

11129 Northsrost Road, »pt. B 
Palos Hllls, IL 60465-2125 

Kviečiami registruotis senieji ir nauji mokiniai. 

Kr. Donelaičio lituanistinių 
mokyklų direktorius 

ftkfca 

Tėvų komiteto pirmininkas 
Euganlus Paulius 

REGISTRACIJOS ANKETA 

Tėvo/motinos vardas, pavardė 

Adresas 

Namų telefonas 

Vaikų vardai: skyrius klasė 

skyrius klasė 

skyrius klasė 

skyrius klasė 

Registruojančio asmens parašas 

Data 

A.tA. 
JUOZUI TOTORAIČIUI 

mirus, jo žmoną ADĄ, dukrą IRENĄ ir sūnų JONĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kart i liūdime 

Alfonsas Pimpė 
Aurelija, Bronius Polikaičiai 
ir jų vaikai su šeimomis 

A.tA. 
JUOZUI TOTORAIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai ADAI, 
sūnui JONUI ir dukrai IRENAI su šeimomis. 

Stasė Laniauskienė 
Regina ir Augis Silgaliai 

A.tA. 
LOUISE JOSEPHINE MAŽINĄS 

mirus, vyrą PETRĄ MAŽINĄ, brolį BALĮ SEBAS
TIJONĄ su žmona ONUTE ir kitus gimines nuošir
džiai užjaučiame 

Elena ir Vladas Paliulioniai 
Jadvyga ir Jonas Aukščiūnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

• 2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas: 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2593 West 71 st Street 
Chicago. Illinois 6062^ 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 
Petkus-Butkus Funeral Home 

144<S South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 60650 

708-652-1003 
Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Ateitininkų namų gegu
žinė įvyks gegužės 24 d., sekma
dienį, 1 vai. p.p. namų sode, 
12690 Archer Ave., Lemont, 111. 
Visi kviečiami gegužinėje daly
vauti ir draugų tarpe pasi
vaišinti pietumis ir gaiviais gė
rimais, išmėginti laimę loterijoj. 

x Dariaus Girėno l i tuanis
tinė mokykla šį šeštadienį, ge
gužės 16 d., baigdama 1992-sius 
mokslo metus, paminės ir mo
kyklos veiklos 30 metų sukak
tį. Visi mokiniai, pasipuošė tau
tiniais drabužiais, r enkas i 
klasėse 9 v.r. Organizuotai 10 
v.r. visi dalyvauja padėkos šv. 
Mišiose Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Po pamaldų — mokslo metų 
užbaigimo aktas Jaunimo cent
ro maž. salėje. Mokslo metų už
baigimas švenčiamas kartu su 
Chicagos Aukštesniąja lituanis
tine mokykla. Po iškilmių — 
bendros vaišės. Mokinių tėvai, 
šeimų nariai ir lituanistinio 
švietimo rėmėjai kviečiami. 

x Ateitininkų Namų val
dyba kviečia savanorius talkin
ti gegužės 24 d. gegužinės 
rengimo darbuose. Dal ia i 
valdybos išvykus į Lietuvą, 
rengėjams trūksta talkos. Visi 
ateitininkai kviečiami įsijungti 
į Ateitninkų namams išlaikyti 
renginio darbo talką. Apie savo 
įsipareigojimą prašoma pranešti 
Ateitininkų namų valdybai. 

x Ed. Mičiūnas ir šiemet lie
tuvių kilmės vaikų stovykloje 
bus vyriausiu maisto aprūpi
nimo viršininku. Dainavoje, nuo 
liepos 26 iki rugp. 2. 

x Juozas Končius, Lemont, 
111., „Draugo" artimas bendra
darbis, rašo: „... Rašau iš meilės 
žodžiui arba iš reikalo pasisa
kyti vienu ar kitu klausimu"... 
parėmė „Draugą" 50 dol. čekiu. 
Labai dėkojame, nes šiuo metu 
bet kokia parama dienraščiui 
yra labai reikalinga. 

x Išvažiuoju į New York 'ą 
gegužės 22 d. Galiu priimti 
kelionei iki 6 asmenų. Tel . 
708-289-8062. 

(sk) 

x 40 metų sukakt is n u o 
žurnalo „Li tera tūros l anka i 
pasirodymo bus minima ant
rajame „Poezijos dienų" vaka
re Jaunimo centre gegužės 23 
d., šeštadienį 7:30 v.v. Bus 
aptarta šio literatūros žurnalo 
vaidmuo mūsų poezijos raidoje 
ir išgirstas jo puslapiuose spaus
dintos poezijos rečitalis. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia J ū s ų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 
x I e š k o m a s u n i v e r s i t e t o 

studentas-ė vasaros d a r b u i 
advokato raštinėje. Kreiptis: 
312-778-0800. 

(sk) 

x Tautinių Šokių šventės i r 
jos banketo bilietai jau gauna 
mi Gifts International, J. N. 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, te l . 
312-471-1424 ir taip pat paštu iš 
Šventės raštinės: Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2713 W. 71 
St.. Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-0197. Čekiai rašomi 
anglišku šventės vardu ir, t ik 
juos gavus, bilietų užsakymai 
bus išpildyti. Šventės bilietai 
yra po 10, 15 ir 20 dol. Suau 
gusiųjų banketo bilietai po 35 
dol. 

(sk) 

x Amerikos Lietuvių Tary
b o s Cicero Skyrius rengia tra
giškųjų, siaubingų birželinių 
įvykių sukakties minėjimą bir
želio 7 d., sekmadienįjŠv. Anta
no parapijos bažnyčioj ir salėje, 
15-tos g. ir 49-to Ct. kampas, 
Cicero, 111. Maloniai kviečiame 
organizacijas su vėliavomis ir 
visuomenę dalyvauti minėjime. 

x I r e n a Stakevičienė, Aly
taus S. Kudirkos v. rajono 
centrinės ligoninės anesteziolo
ginio skyriaus gydytoja, dėkoja 
visiems šio krašto lietuviams už 
prisiųstus anesteziologijai ir ki
t iems gydymams vaistus ir 
medicininius aparatus paleng
vinti pacientams, nes ligoninėse 
visko trūksta. Ypač dėkoja dr. 
Rasai Tijūnėlytei už prisiųstą 
vaistų siuntą, kuri skatina 
tobulintis. 

x P r a n a s Zaranka, Redford. 
Mich., Ignas Bumelis, Ormond 
Beach, Fla., Valerian Radys. 
North Riverside, 111., Pranas 
Litvinskas, Sagman, Mich.. 
Maria Dymša, Hot Springs, 
Ark. , K. Kilikauskas, Los 
Ange les , Cal., kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. ir pratęsė 
p r e n u m e r a t ą vieneriems 
metams. Dėkojame. 

x Kun. M. Jarašiūnas, Gil-
berton, P. O., Pa., akt. Julius 
Balutis, Cicero, 111., Maria Rips-
kis, Chicago Hts., 111., Alfas J. 
Simonaitis, Rockford, 111., John 
Valaitis, Burbank, 111., Vaclovas 
Mažeika, Park Ridge, 111., 
parėmė „Draugą" po 20 dol. ir 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Dėkojame. 

x J o s e p h ir Valeria Stanai
čiai iš Oak Lawn, 111., „Dariaus 
ir Girėno" veteranų posto ir 
kitų lietuviškų organizacijų dar
buotojai, patriotiškai nusiteikę 
l ietuviai , „Draugo" dosnūs 
rėmėjai, garbės prenumera
toriai daugelio metų, pratęsė 
prenumeratą su 180 dol. čekiu. 
Už gražią auką savai spaudai 
„ D r a u g o " vadovybė taria 
nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Stanley Drevinskas iš 
Hartford, Conn., „Draugo" gar 
bės prenumeratorius, rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. dienraščio paramai ir kitą 
20 dol. už kalėdines korteles, 
kalendorių ir palinkėjo geros 
sėkmės. Labai dėkojame. 

x L i e tuv ių Prekybos 
R ū m ų metinis banketas, ku 
riame bus pagerbtas kongres-
manas Richard Durbin, įvyks 
sekmadienį, gegužės 17 d., 
Martiniąue pokylių salėje. Kok
teiliai 6 v.v., pietūs — 7 v.v. 
Lietuvių visuomenė raginama 
gausiai dalyvauti. Dėl rezerva
cijų skambinti: Paulinai Šūkis 
(708) 424-6731 arba Vidai 
Momkutei, Standard Federal 
B a n k (312) 847-1140. 

(sk) 

x KASA, Fed. Kredito Uni
j a , praneša darbo valandų 
pakeitimą: pirmad., antrad.. 
ketvirtad. ir penktd. 9 v.r.—5 v. 
p.p.; šeštd. 9 v.r.-12 vai.. Tre
čiadieniais uždaryta. 

(sk) 

Po atsisveikinimo koncerto su Lietuvos menininkai? praėjusį šeštadienį, geg. 9 d. Jaunimo cen
tre. Iš kairės pusės matyti Vida Vaičiulytė, fortepionu solistus ir chorą palydėjęs Ričardas Šokas, 
Irena Zelenkauskaitė, dirigentas Vytautas Viržonis, Erika Navickaitė, Laima Jonutytė, dirigentas 
Alvydas Vasaitis ir Giedrė Zeicaitė. Antroje eilėje iš kairės pusės Arvydas Markauskas, Vaidas 
Vyšniauskas, Linas Sprindys, Mikas Nechajus, Alg:- Drevinskas ir Virgilijus Noreika. Antra
dienio vakare visi solistai kartu su maestro Vytautu Viržoniu išskrido atgal į Lietuvą. 

Martyno Vidzbelio nuotrauka 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
GORBAČIOVAS 

CHICAGOJE 

Chicagos Sheraton viešbutyje, 
tarp didingų stiklinių pastatų 
prie Lake Michigan. skersai 
gatvės nuo Swissotel, kur prieš 
metus viešint Vytautui Lands 
bergiui plevėsavo didžiulė 
Lietuvos vėliava, buvo pri
ėmimas Michailui ir Raišai Gor 
bačiovams. Priėmimą ruošė The 
Chicago Council on Foreign 

x „Kalba Vilnius". Klau 
sykite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visu 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit 

'sk) 

x Maistas pristatomas į na
mus Lietuvoje. 55 SVARAI: 
dešros, sūris, aliejus, kava, 
cukrus, vaisiai ir kt. — $85. 22 
SVARAI vien tik mėsos gami
nių - $86; 11 SVARŲ dešrų, 6 
dėžutės amerikietiškos kavos — 
$58. Prie visų siuntinių galite 
užsakyti aspiriną ir vitaminus. 
Transpak , 2638 W. 69 St, Chi
cago, IL tel. 31^436-7772. 

(sk) 

x Pratęsė prenumera tą su 
20 dol. auka: dr. Birutė Bal
čiūnas, Baltimore, Md., Julia 
Žitkus, Chicago, 111.. Elena Snie-
gaitis, Juno Beach, Fla., Anna 
Shukis, Rochester, N.Y., A. 
Vitkus, Hartford, Conn., J. 
Markauskas, Cicero. 111., E. 
Zinkevičius, Chicago, 111. 
Visiems dėkojame. 

x Juozas Šlajus, „Draugo" 
bendradarbis, žurnalistas, sol. 
Tadas Rūta, Olga Valentinas, 
Elena Juknevičius, Stasys 
Neniškis, Zenonas Krasauskas, 
Jonas Grigaitis, visi iš Chicago, 
111., pratęsdami prenumeratą, 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Dėkojame. 

x Pra tęsė p renumera tą su 
20 dol. auka: Bruno Mikėnas, 
Woodridge, 111., Algis Jarašius, 
Wheaton, 111. Paulius Leonas, 
Oak Lavvn, 111., Pranas Grušas. 
Aųoura, Cal., Marius Sodonis. 
North Palm Beach, Fla., A. 
Kvečas, Sunny Hills, Fla., S. Z. 
Romanauskas, Hallandalle, 
Fla., Julia Vailokaitis, Beverly 
Shores, Ind. Dėkojame už 
°"kas. 

x Chicagoje d a r nematyta 
P. Vaičiūno komedija „Patrio
tai" bus parodyta šį sekmadienį, 
gegužės 17 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Stato ..Vaidilutės" 
kolektyvas, reži-uojant P. 
Gaidžiui. Bilietai gaunami 
Vaznelių krautuvėje. Visais šio 
pastatymo reikalais galima 
skambinti , ,Vaidi lu tės" 
vicepirm. Ed . Š u l a i č i u i , 
708-652-6825. 

(sk) 
x Standard Federal Ban

kas, vadovaujamas Dovydo 
Mackevičiaus, dosniai remia 
didžiuosius lietuvių išeivijos 
renginius. Per banko vyr. 
viceprezidente Rūtą Juškienę, 
IX Tautinių Šokių Šventės 
lėšų telkimo komisiją gavo 1000 
dolerių auka už kurią nuošir
džiai dėkoja 

(sk) 

Relations ir The Mid-America 
Committee for International 
Business and Government 
Cooperation. Gegužės 6 d., apie 
2,400 įtakingiausių asmenų, 
susimokėję po 150 dol., susi
rinko išgirsti ir pamatyti is
torinę asmenybę. Vyrai vilkėjo 
kostiumus, ne frakus. Mo
teriškės rengėsi madingomis 
e i lu tėmis , ne balinėmis 
suknelėmis. Buvo politikų, 
žurnalistų, bet dauguma buvo 
įvairių įmonių ir bendrovių 
vadovai. 

Gorbačiovas buvo pristatytas 
kaip didžiausios drąsos asmuo 
išlaisvinti žmones, užbaigti 
visus karus ir siekti naujos 
taikos. Maggie Daley, Chicagos 
miesto mero žmona, jį 
pasveikino sakydama, kad „mes 
pasitinkam Gorbačiovą atvirom 
rankom". Sara Lee kompanijos 
CEO vardu dėkojo už žmonių 
išlaisvinimą, „perestroiką" ir 
„glasnost". Illinois guberna
tor ius nedalyvavo, o Bob 
Kustra , vicegubernatorius, 
nepareiškė viešo pasveikinimo. 

Pats Gorbačiovas kalbėjo 
rusiškai, naudodamas savo 
vertėją. Jis kalbėjo ramiai, o 
publika kelis kartu jam kėlė o-
vacijas. Jis pradėjo pagirdamas 
publiką ir tada dėstė savo 
mintis: 

„Džiaugiuosi būdamas čia, 
kalbėdamas labai atvirai, kas 
yra įmanoma po pasikeitimų 
mūsų santykiuose. Jūsų akys 
man daug pasakė apie jūsų 
draugiškumą ir simpatiją 

x Antanas E. Mičiūnas, W. 
Bloomfield, Mich., nuo gegužės 
1 d. sugrįžo iš Delray Beach, 
Fla. Pakeisdamas „Draugo" 
siuntinėjimo adresą, pridėjo ir 
25 dol. auką. Dėkojame. 

mums. Jūs esate savo krašto 
patriotai. 

„Drauge nugalėjome nacius. 
Tada buvome kartu, bet pralei
dome, neišnaudojome tos pro
gos. Šiandien vėl susiėjome ir 
kartu galvojame, kaip gyventi 
šiame pasaulyje ir kaip jį pa
gerinti. Tačiau pastarieji laikai 
parodė kaip sunku yra pereiti iš 
vieno pasaulio į kitą, bet turime 
ats imint i ir nepakartoti 
1946-tųjų metų klaidos. Turime 
elgtis atsakingai. Gegužės 9 d. 
mūsų parade dalyvaus JAV 
kariuomenės atstovai. 

„Buvo ypatingas įvykis 1987 
m. kai prez. Reagan ir aš 
pasirašėme IMF sutartį. Tai 
buvo svarbus momentas. Tą 
dieną buvo ypatinga savijauta. 
Vakare buvo koncertas. Skam
bino Van Cliburn, ir mes pra
dėjome dainuoti. Po priėmimo, 
eidami Baltųjų Rūmų korido
rium, išgirdome du kalbančius 
generolus — „Įsivaizduok, ką 
Abe Lincoln sakytų, maty
damas raudoną vėliavą Baltuo
se rūmuose ir girdėdamas 
dainuojant ,Moscow Nights' ". 

„Lai pasaulį pakeitę įvykiai 
sujungia mūsų kraštus. Kalbė
damas Fulton miestelyje, 
minėjau pavojus, kuriuos mes 
turime pramatyti darant pozi
tyvius sprendimus ir vengiant 
negatyvių tendencijų. Norėčiau, 
kad tai būtų girdima JAV ir ki
tuose kraštuose, Rusijoje ir San
draugoje. 

„Yra sakoma, kad Gorbačiovo 
era pasibaigė. Aš atsakau, kad 
šiuo metu rašau savo prisimi
nimus ir paskutinis skyrelis 
vadinasi — „Ali is yet to Hap-
pen". (Publika audringai ploja). 
Džiaugiuosi, kad jūs šiltai 
priimat šiuos žodžius. Aš 
nelinkęs primityviai galvosenai. 

Noriu pasakyti, kad jei nebūtų 
buvę abipusės asmeniškos drau
gystės, nebūtų buvę pasaulyje 
pozityvių pasikeitimų. Dėkui 
Dievui, kad kai atsiradome prie 
olos krašto (edge of an abyss), 
atsirado vadų išgelbėti žmoniją 
nuo bendro susinaikinimo 
(mutual annihilation). Tai 
nepasako, kodėl pasaulis 
pasuko į naują pasaulinę tvarką 
ir naują civilizaciją. Dėkoju 
žmonėms, kurie suprato, kad 
pasaulis nebegali gyventi įtam
poje (estrangement) pagrįsta 
ideologija. 

„Šiandien turime naują per
spektyvą Rusijai ir Sandraugai. 
Noriu perduoti jums mūsų 
žmonių padėką už jūsų soli
darumą su mumis. Tęsti refor
mas yra mūsų atsakomybė. 
Konkreti parama (Tangible sup-
port) yra efektyviausias inves
tavimas mūsų ateičiai ir taikai 
visiems. Neatsitraukit dėl 
nestabilumo pas mus. Tokie 
pasikeitimai negali įvykti be 
nestabilumo. Tie, kurie vyks į 
Rusiją su rimtais, konkrečiais 
pasiūlymais ir projektais, 
paspartins demokratizaciją. 

„Šiandien man lengviau to
kius dalykus sakyti. Senose 
pareigose buvo priežasčių būti 
atsargesniam (more reticent). 
Kviečiu jus atvykti pas mus. 
Esu sakęs Bushui ir Reaganui, 
kad mes norime būti priklau
somi (dependent) nuo JAV. Ar 
JAV nori būti priklausomos nuo 
mūsų? Kai būsime nepriklauso
mi, bet ekonomiškai priklau
somi vieni nuo kitų, galėsime 
daryti labiau atsakingus spren
dimus. Siekiame bendradarbia
vimo tarp Rusijos ir Amerikos". 

Po pranešimo žurnalistai buvo 
nusivylę, kad jiems nebuvo leis
ta klausti klausimus. Iš pub
likos buvo iš anksto parinkti du 
klausimai — apie branduolinius 
ginklus ir Gorbačiovo fundaciją. 
Gorbačiovas užtikrino, kad nėra 
pavojaus dėl ginklų. Bus 
laikomasi ankstyvesnių su
tarčių, ir tas bus patvirtinta 
dabar besilankančio Ukrainos 
Kravčiuko ir atvykstančio 
Jelcino. 

Ilgokai aiškino apie Gorbačio
vo fundaciją, įsteigtą Maskvoje 
ir San Francisco. (Iš vakaro 
dalyvių bilieto kainos, 80 dol. 
skiriama fundacijai, t.y. susi
rinkusieji smarkiai parėmė Gor
bačiovą). Gorbačiovas teigė, kad 
fundacija ne valdiška, propa
guoja naują galvoseną ir eko
nominį bendradarbiavimą. Ji 
puoselėja steigimą vidutinių ir 
mažųjų verslų, įsteigia tarybas 
su vadais ir Rusijos vadais, 
duoda stipendijas naujiems va
dams mokytis Vakaruose. Svar
biausias tikslas yra humani
tarinis (humanitarian assistan-
ce and relief), pagrindinė kryp
tis — vaikų sveikatingumas 
Rusijoje. 

Council on Foreign Relations 
pirmininkas Thomas Miner 
padėkojo prelegentui, pavadin
damas jį žmogumi su vizija (A 
man with a vision, on the eut-

x Tauragės lietuvių klubo 
gegužinė rengiama šį sek
madienį, gfgužės 17 d. 12 vai. 
Šaulių sale e. Kviečiami nariai 
ir svečiai g- gūžinėje dalyvauti. 

(sk) 

Prel Ladas Tulaba, iš Romos atvykęs j vyskupo Vincento Brizgio laidotuves, staiga susirgo ir 
buvo paguldytas ligoninėn. Nuotraukoje matome atejusiuse prelatą pasveikinti jo 80 metų 

proga. Iš k. į d.: kan. V. Zakarauskas, Švč. M Marijos Gimimo par klebonas J. Kuzin-
ska< ligoninės vedėja seselė kazimierietė Teresė Marija, kun. McNailly ir ligoninės 9eselė Janette. 

ting edge). Buvo pristatyta 
Raiša ir jai buvo įteiktas 
suvenyrinis dubenėlis. Raiša 
apsirengusi juodu kostiumėliu 
ir balta bliuzele, labai korek
tiškai ir nuoširdžiai padėkojo (su 
vertėju), kelis kartus tariant 
, , thank you" angliškai ir 
patenkinant publiką. Gorbačio
vui buvo įteiktas 100.000.00 dol. 
čekis. 

Kokteilių metu teko pasi
kalbėti su gintarinius karolius 
dėvinčia Illinois valstijos „com-
ptroller" Dawn Clark Netsch, 
politinių mokslų ekspertu Mar-
vin Zonis (dažnai matytu tele
vizijoje komentuojant apie 
Iraką), Paul Meinecke (tele
vizijos reporteris) ir Alex Seith 
(politikas, televizijos komenta
torius). Alex Seith, pakviestas 
dr. Austės Vygantienės, daly
vavo Vytauto Landsbergio 
priėmime muziejuje ir pasakė, 
kad Landsbergį labai gerbiąs ir 
tiesiog susiraukė kalbėdamas 
apie Gorbačiovą. Besikalbė
dama atkreipiau jų dėmesį, kad 
Gorbačiovas neatsisakęs ko
munizmo ir atstovauja partijai, 
kuri žiauriai nusikalto žmonijai. 
Teigiau, kad jis net sau padarė 
klaidą, nepaleisdamas Pa
baltijo, nors pripažino slaptojo 
pakto nelegalumą. Klausiau, ar 
tikrai galime pasitikėti pareikš
tais Gorbačiovo fundacijos tiks
lais? Klausiau ar Gorbačiovas 
kenkia ar talkina Jelcinui? 
Norėjau sukelti jų mintyse šiek 
tiek abejonių. Susitikau buvusį 
De Paul universiteto muzikos 
profesorių, kuris pasisakė, kad 
jo geriausias studentas buvo 
lietuvis Petras Aglinskas. 

Su savimi buvau pasiėmusi 
du plakatus suvyniotus į tutlytę 
— jaunuolis iškėlęs Lietuvos 
vėliavą virš šalmuotų galvų ir 
padidintą spalvotą nuotrauką 
tanku triuškinamo laisvės kovo
tojo. Maniau įteikti garbės 
svečiui kaip suvenyrą senų ir 
naujų laikų. Po kokteilių, kai 
žmonės suėjo į salę, liftu at
važiavo Gorbačiovai ir svita. 
Nufotografavau. Jis linktelėjo 
galva ir šyptelėjo pasisveikin
damas. Pagalvojau, kad plaka
tus įteiksiu po paskaitos, veng
dama galimų nemalonumų va
karo pradžioje. Tačiau tokia pro
ga nebepasitaikė ir garbės 
svečių akyse likau Gorbačiovo 
gerbėja. 

Indrė 

REDAKCIJOS 
PAAIŠKINIMAI 

Kai kurie pastabūs ir malonūs 
skaitytojai visai pagrįs ta i 
atkreipia dėmesį dėl mūsų laik
rašty svetimų vardų kartais 
nevykusių sul ietuvinimų. 
Reikia paaiškinti, kad vardai 
„Mišelio Šarasu", „Bilis Bred-
lis", „Džinus", „Džonas", „Džor
džas Sorogas" ir kt. gauti 
pranešimuose telefaksu iš 
Vilniaus Eltos. Ten dar neišsi
vadavo iš paveldėtos rusiškos 
svetimų vardų transkripcijos. 
Mes norėdami, kad gauta infor
macija nepasentų, tą pačią 
dieną patektų į „Draugą", netu
rime nei laiko, nei fizinių 
galimybių surasti šaltiniuose tų 
vardų originalų, neiškraipytą 
rašymą. Prašome atleisti. 

Tas pats ir dėl kitų nenuo
seklumų, pvz. Lietuvos herbo 
Vyčio rašymo. Visi gerai 
žinome, kad Vytis yra pirmos 
linksniuotės, ne trečios, o iš 
Vilniaus gautame telefaksu 
pranešime buvo vieną kartą tei
singai, kitą jau klaidingai Vytis 
linksniuojamas. Skubant laik
raštį laiku išleisti, nebuvo 
galimybės to pastebėti, atkreip
ti dėmesį ir pataisyti. Buvo 
patikėta vilniškės informacijos 
ir žinių, ir kalbiniu tikslumu. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai d. 
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