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Parengtas Lietuvos 
Konstitucijos projektas 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Balandžio 2 d. (Elta) 
Lietuvos Respublikos Konstitu
cijos projekto pirmasis variantas 
yra parengtas ir kovo 31 dieną 
įteiktas Aukščiausiosios Tary
bos vadovams, valstybės atkū
rimo bei teisinės sistemos ko
misijoms. Tokią informaciją 
žurnalistams pateikė laikino
sios komisijos Konstitucijos pro
jektai rengti pirmininkas, de
putatas Kęstutis Lapinskas. 
Projektas bus svarstomas Par
lamento frakcijose. Kaip numa
tyta Konstitucijos rengimo pro
gramoje, projektas turėtų būti 
paskelbtas spaudoje gegužės 1 
dieną. Kęstutis Lapinskas in
formavo, kad prie šio projekto 
yra pridėtas ir atskirų skirsnių 
alternatyvų projektas. 

A u d r i u s Butkevičius — 
Gynybos minis t rų posėdyje 

Balandžio 1 dieną NATO 
būstinėje Briuselyje įvyko 
Šiaurės Atlanto bendradar
biavimo tarybos (NACC) gyny
bos ministrų posėdis. NATO 
posėdžių salėje greta kitų 32 
valstybių vėliavų pirmą kartą 
buvo ir Lietuvos trispalvė. 
Lie tuvos k ra š to apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius 
pasakė kalbą apie Lietuvos 
saugumo užtikrinimo proble
mas, pateikė siūlymų dėl Lie
tuvos ir NATO valstybių bend
radarbiavimo. Gynybos minis
trų posėdyje taip pat dalyvavo 
ambasador ius , misijos prie 
Europos bendrijos vadovas 
Adolfas Venckus. 

Vyr iausybė laukia 
pas iū lymų 

Šiuo metu Lietuvos gyven
tojai, partijos, judėjimai akty
viai diskutuoja dėl būsimos 
Kla ipėdos naftos eksporto 
įmonės statybos vietos. Todėl 
vyriausybinė komisija pasiūlė 
įvairių judėjimų atstovams, kar
tu su valstybinio projektavimo 
ins t i tu to „Pramprojek tas" , 
Aplinkos apsaugos departamen
to, suinteresuotų ministerijų 
spec ia l i s t a i s ap ta r t i susi
klosčiusią situaciją, o pasiū
lymus pateikti Vyriausybei. 

Mirė J a d v y g a Čiurlionytė 
Balandžio 1-osios rytą Vilniu

je , e idama devyniasdešimt 
t r eč iuos ius metus , mirė 
žymiausia lietuvių etnomuziko
loge, menotyros daktarė, pro
fesorė Jadvyga Čiurlionytė. 
Lietuva neteko jauniausios Mi
kalojaus Konstantino Čiurlionio 
sesers. 

Gimusi muzikalioje, tautiškai 
susipratusioje šeimoje, muziko
logijos ir fortepijono mokslus 
išėjusi Maskvos, Leipcigo bei 
Berlyno aukštesniosiose muzi
kos mokyklose, Jadvyga Čiur
lionytė visą savo gyvenimą 
paskyrė l ie tuvių l iaudies 
muzikai. 1938 metais išspaus
dintas jos darbas „Lietuvių 
liaudės melodijos", kurį sudarė 
350 dainų bei instrumentinės 
muzikos pavyzdžių. Didžiausias 
profesorės etnomuzikologuos 
darbas yra ,Lietuvių liaudies 
dainų melodikos bruožai" f 1966 
m.), k u r i a m e ji išsamiai 
apžvelgė l ie tuvių l iaudies 
muzikos tyrinėjimų istoriją, 
pirmą kartą kruopščiai ir sis
temiškai išnagrinėjo esmines 
mūsų dainų savybes. Jadvyga 
Čiurlionytė skaitė paskaitas 
Vilniaus universitete, Lietuvos 

konservatorijos studentams. 
Konservatorijoje ji įsteigė liaudies 
muzikos kabinetą. Visi lietuvių 
etnomuzikologai yra jos bei jos 
mokinių mokiniai. Laidojama 
šiandien gimtinėje — Druski
ninkuose. 

įs teigtas Lietuvos Olimpinis 
Fondas 

Respublikoje įsteigta nauja 
sporto organizacija — Lietuvos 
olimpinis fondas. Jo tikslas — 
kaupti ir skirti pinigus olimpi
niam sąjūdžiui, olimpiečių pasi
ruošimui bei dalyvavimui var
žybose, sportininkų stipendi
joms, veteranų rėmimui. Lėšų 
numatoma gauti iš rėmėjų Lie
tuvoje bei užsienyje, olimpinių 
loterijų, reklamos. Fondo pirmi
ninku paskirtas Lietuvos tau
tinio olimpinio komiteto prezi
dentas Artūras Povilūnas. 

Įvairios žinios 
Lietuvos Vyriausybė pa

skelbė jaunuolių, kuriems jau 
19 metų, šaukimą į tikrąją bei 
atlternatyviąją (darbo) krašto 
apsaugos tarnybą. Planuojama, 
kad šį pavasarį karinę prievolę 
atliks 7 tūkstančiai naujokų. 

Lietuvos bankas šią savaitę 
JAV dolerius superka po 110 
rublių, parduoda — po 140 rub
lių. Kanados dolerius atitinka
mai: 92.5 - 117,80, Anglijos 
svarus sterlingų: 187,80-239.40. 

Vyriausybė patvirtino, kad 
minimalus gyvenimo lygis šiuo 
metu yra 1,150 rublių per 
mėnesį vienam gyventojui. 
Minimali mėnesio alga dabar 
yra 1,200 rublių, minimalus 
valandinis atlygis — 7 rubliai. 

Krašto Apsaugos ministe
rijos vadovybei balandžio 1 d. 
prisistatė JAV ambasados 
Gynybos ir karinio jūrų laivyno 
atašė kapitonas Maiklas Tir-
nanas bei sausumos kariuome
nės etašė pulkininkas Lionelis 

Ingramas. 
Šiandien į Lietuvą atvyko 

Baltarusijos Respublikos Mi
nistras pirmininkas Viačesla
vas Kobičius. Aukštasis svečias 
ir Lietuvos Respublikos Minis-
ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius šiandien pasirašys 
ekonominio bendradarbiavimo 
sutartį. 

Sk i r i amuos ius raš tus 
Vytautui Landasbergiui įteikė 
Turkijos ambasadorius Lietuvo
je Erkanas Gezeras. Jis taip pat 
paskirtas Turkijos ambasado
riumi Latvijoje ir Estijoje. 

Lietuvos Parlamento už
sienio reikalų komisija savo po
sėdyje pritarė diplomatinių 
santykių užmezgimui su Alba
nija. 

L ie tuvos Sveikatos ir 
gailestingumo fondas kartu su 
Respublikine moterų draugija 
paskelbė velykinę labdaros 
akciją. Žmonių, įvairių 
organizacijų paaukoti drabužiai, 
kiti daiktai bus perduoti netur
tingiems vienišiems seneliams, 
invalidams, daugiavaikėms šei
moms. (J.V.) 

— Washingtone Komercijos 
departamentas pranešė, jog du 
mėnesiai iš eilės mažėja eko
nominis gyvenimas, nes ir 
namų pardavimas sumažėjo. 
Departamento pranešime 
rašoma, jog ekonomija sumažėjo 
praėjusį mėnesį 0.3%. Toks pat 
procentinis sumažėjimas buvo ir 
lapkričio mėnesį. 

Rusijos Federacijos prezidentas Boris Jelcinas ir jo dešinoje sėdįs Rusijos 
Parlamente speakeris Ruslan Chasbulatovas ploja respub ;.*.ų vadams, kai 
jie pasirašo unijos susitarimą Maskvoje. 

Sovietų padaryta žala 
Lietuvos radijui ir televizijai 

Viln ius . — Lietuvos 
Vyriausybės Informacijos 
biuras paskelbė, kokia žala 
buvo padaryta Lietuvos radijo ir 
televizijos pastatams ir jų inven
toriui, kai juos užėmė Sovietų 
Sąjungos daliniai. 

Valstybinė komisija užgrob
tiems Lietuvos radijo ir televizi
jos objektams perimti ir pada
rytiems nuostoliams įvertinti, 
vadovaujama Lietuvos Respub
likos Vyriausybė nario A. 
Abišalos, vykdydama Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumo 1991 m. 
lapkričio 27 d. nutarimą „Dėl 
pavedimo valstybinei komisijai 
TSRS ginkluotųjų pajėgų nusi
kaltimams Lietuvoje ištirti" ir 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės 1991 m. rugpjūčio 21 d. 
potvarkį Nr.550p, atliko didelį 
darbą, tirdama ir nustatydama 
Lietuvos radijo ir televizijos ob
jektams padarytą materialinę 
žalą. Sudarytos atskirų objektų 
įvertinimo komisijos kruopščiai 
surinko visą reikiamą medžiagą 
bei apklausė materiali l nu
kentėjusius asmenis. 

Komisijos aktas 
Pagal Lietuvos RTV centrinės 

inventorizacinės komisijos 1992 
m. sausio 8 d. aktą Lietuvos 
RTV objektams ir darbuotojams 
padaryta materialinė žala bei 
negautos pajamos sudaro 39 mil. 
958 tūkst. rb. (1991 m. gruodžio 
1 d. kainomis), iš kurių: 

— RTV valstybinio techninio 
centro nuostoliai — 27 mil. 930 
tūkst. rb., 

—RTV dingusios ir sugadintos 
materialinės vertybės — pa
grindinės priemonės, medžiagos 
ir mažavertis inventorius (be 
Valstybinio techninio centro 
analogiškų nuostolių) — 98 
tūkst. rb., 

— nuostoliai dėl dingusių radi
jo fondinių įrašų ir televizijos 
video bei kino fondinių įrašų 
(pagal 1991 m. gruodžio 1 d. 
kainas) — 2 mil. 647 tūkst. rb., 

— RTV profsąjungos dingusio 
sportinio inventoriaus vertė po 
indeksacijos — 36 tūkst. rb., 

— RTV valstybinio techninio 
centro profsąjungos dingusio 
sportinio inventoriaus vertė po 
indeksacijos — 37 tūkst. rb., 

— dingusio RTV vasltybinio 
techninio centro darbuotojų 
asmeninio turto vertė — 211 
tūkst. rb. 

Kitoms įstaigoms padaryt i 
nuostoliai 

Akte nurodyti ir kitų įstaigų, 
įmonių bei organizacijų nuo
stoliai, patirti dėl Lietuvos radi
jo ir televizijos užgrobimo. Šie 
nuostoliai sudaro apie 4 mil. rb. 
Iš jų: 

— valstybinio Vilniaus radijo 
ir televizijos centro nuostoliai — 
1,5 mil. rb., 

— valstybinio Kauno radijo ir 
televizijos centro — 77 tūkst. rb., 

— valstybinės įmonės „Porta
las'' nuostoliai dėl statybinių 
darbų sustabdymo, inventoriaus 
pagrobimo, patalpų remonto — 
16,5 tūkst. rb.. 

— Statistikos departamento 
respublikinio skaičiavimo cen
tro nuostoliai (Lietuvos radijas 
ir televizija nuomoja technines 
priemones) — 1 mil. rb.. 

— Lietuvos kompiuterių siste
mų instituto — 1 mil. rb., 

— Vilniaus centrinės univer
salinės parduotuvės nuostoliai 
(parduotuvė turėjo filialą RTV 
patalpose) — 35 tūkst. rb. 

Valstybine komisija užgrob
tiems Lietuvos radijo ir televi
zijos objektams perimti ir pada
rytiems nuostoliams įvertinti 
nusprendė sutikti su Lietuvos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR . 

— Washingtone buvęs JAV 
prez. Jimmy Carter pasisakė už 
savo pietiečio Bill Clinton 
kandidatūrą į prezidentus De
mokratų partijos sąraše. 

— JAV Aukščiausiasis Teis
mas antradienį vienbalsiai pasi
sakė už 50-ties metų senumo 
metodą nusta tyt i atstovų 
skaičiui kiekvienoje valstijoje į 
Kongresą. Pagal šį sprendimą, 
Montanos valstija nuo naujų 
metų turės tik vieną asmenį 
Atstovų rūmuose nuo pat 1910 
metų. 

— Tarptautinis pinigų fondas 
nutarė, kad Rusijos ekonominis 
planas yra priimtinas. Septynių 
didžiųjų industrinių valstybių 
grupė planuoja išimtinai finan
siškai padėti Rusijai 18 bilijonų 
suma dar šiais metais, kad ji 
subalansuotų skolų išmokėji
mus. 

— Sandraugos respublikos 
pasižadėjo laikyti pas save 
turimus branduolinius ginklus 
saugiai. Jos ratifikavo svarbų 
susitarimą-mažinti konvencio-
naliąsias pajėgas Europoje trijų 
mėnesių laikotarpyje. 

— NATO Gynybos ministrai 
Briusselyje savo būstinėje 
pirmą kartą susirinko iš 30 
kraštų ir sutarė bendradar
biauti , nustatant bendrą visų 
strategiją ir turėti bendrą karinį 
paruošimą. 

— Izraelio saugumiečiai pa
stoviai tardymo metu kankina 
palestiniečius, paskelbė pačių 
žydų centras žmoniškumui 
palaikyti Izraelio užimtose 
žemėse. 

— Arabų užsienio reikalų 
ministrai ir palestiniečių 
atstovai susirinko Beirute ap
tarti būsimų pasitarimų klausi
mus, kai bus tariamiasi dėl 
vidurio Rytų taikos ieškojimo 
procedūros. 

— Ukrainiečių Fondas šiais 
metais paskyrė 123,300 dolerių 
stipendijomis 207 studentams, 
kurie pasižadėjo ir toliau daly
vauti aktyvioje savo tautinėje 
veikloje išeivijoje arba grįžti bai
gę mokslus į Ukrainą. Jei stu
dentas iš Ukrainos atvykęs ne
pažada, kad mokslus baigęs grįž 
į Ukrainą, jam stipendija neduo
dama. 

18 Rusijos respublikų 
pasirašė federacijos paktą 

„Rusija buvo, yra ir bus vieninga" 
Maskva. Balandžio 1 d. — 

Rusijos Federacijos prezidentas 
Boris Jelcinas ir 18 iš 20 
respublikų Rusijoje pasirašė 
federacijos susi tar imą šią 
savaitę, kuria bandoma išlaiky
ti daugelio tautybių kraštą kar
tu, kad jis nesubyrėtų Sovietų 
stiliaus pavyzdžiu. 

Šis paktas su autonominiais 
regionais žymi naują federacinę 
sąjungą. Tai yra prezidento 
Jelcino esminė dalis, kad tuo 
būtų išlaikytas jautrus balansas 
tarp tautinių grupių Rusijos 
Respublikoje ir stiprintų jo 
ekonomines bei politines refor
mas prieš augančią opoziciją. 
Tačiau nebuvo šis p a k t a s 
visiškas Jelcino laimėjimas. Dvi 
svarbios naftos sritys — Ta-
tarstanas, kuris yra šal ia 
Volgos upės, ir Čečinija, Kau
kazo šiaurės kalnyne, neat
siuntė savo delegacijų pasirašyti 
šiam paktui. Abi šios autono
minės sritys jau anksčiau bal
savo už nepriklausomybę. Jos 
yra ryškūs pavyzdžiai kaip auga 
tos jėgos, kurios nori atsiskirti 
iš Rusijos. 

Panaši situacija 
Šios svaitės įvykis kažkaip 

priminė neseną praeitį. Praėjusį 
rugpjūtį Gorbačiovas buvo 
pasiekęs beveik vienybės su 
daugeliu buvusių sovietinių res
publikų, kai visa tai nutraukė 
kariškių, KGB ir Komunistų 

— Baltuosiuose r ū m u o s e 
prezidento patarėjai supyko ant 
jo gydytojo Burton Lee, jog jis 
paskelbė viešai savo atliktą 
diagnozę, kad prezidentas jaučia 
didelę įtampą ir išrašė jam re
ceptą — paatostogauti. 

— Washingtone policija su
ėmė Robert Luongo ir konfiska
vo tą ginklą, kurį panaudojo 
Jack Ruby nušauti Lee Harvey 
Oswald, kai jis atvyko į sostinę 
su tuo ginklu ir su specialiu 
botagu, kurį norėjo parodyti 
Atstovų rūmų speaker iu i 
Thomas Foley. 

NATO rūpinasi 
Baltijos valstybėmis 

Ryga. Balandžio 1 d. - RFE 
radijo žinių metu buvo pranešta, 
jog sugrįžęs iš oficialių pasi
tarimų iš NATO centro Brius
selyje, Latvijos parlamentaras 
Juri Dobelis pasakė spaudai, 
kad NATO vadovybė yra suinte
resuota, kad būtų pastovi situ
acija Baltijos respublikose. 
Tačiau Dobelis sužinojęs, jog 
NATO vadovybė nenorinti 
viešai angažuotis dėl buvusių 
Sovietų dalinių išvedimo, kol 
nebus pasiektas formalus 
susitarimas, pavyzdžiui tarp 
Latvijos ir Rusijos. 

radijo ir televizijos centrinės 
inventorizacinės komisijos 1992 
m. sausio 8 d. akte pateiktais 
padarytos žalos apskaičiavimais 
ir nurodė visoms akte paminė
toms organizacijoms, patyru
sioms materialinę žalą ar nega
vusioms pajamų dėl Lietuvos 
radijo ir televizijos objektų už
grobimo pateikti ieškinius 
Lietuvos Respublikos Genera
linei prokuratūrai. Komisijos 
aktas kaip oficialus dokumentas 
deponuotas Vyriausybėje. 

partiečių ruoštas perversmas. 
Bet visa tai pastūmėjo prie 
žaibiško Sovietų Sąjungos su
griuvimo. Panašumo esama ir 
dabar. „Šiandien mes galime 
pasakyti savo piliečiams, savo 
žmonėms, kurie amžius gyveno 
kartu, ir pasaulio bendruo
menei, kad Rusija buvo, yra ir 
bus vieninga", pasakė Jelcinas 
pasirašymo iškilmėse Kremliaus 
Sv. Jurgio salėje. „Pasirašydami 
Federacijos sutartį, mes užant
spauduojame savo žmonių valią 
išlaikyti Rusiją, jos dvasinį 
turtąjos unikalią vietą pasau
lio bendruomenėje. Žiaurios 
tironijos dešimtmečiai neat
skyrė mūsų žmonių ir neišnai
kino noro gyventi kartu susi-
jugus iame k r a š t e " , sakė 
Jelcinas. „Mes turime pakan
kamai stiprybės ir noro išvengti 
Rusijos susiskaldymo". 

Konstitucijos dalis 
Ši su ta r t i s esant i pr ieš 

valstybės decentralizaciją, 
pasakė Rusijos Parlamento 
kalbėtojas Rusan Chasbulatov, 
nuola t in is Je lc ino darbų 
kritikas. „Tai suteikia teisinį 
pagrindą pašal int i visokiai 
įtampai, kuri egzistuoja dauge
lyje sričių". Bet tą susitarimą 
dar turi patvirtinti Rusijos 
pa r l amen ta ra i — Liaudies 
Kongreso deputatai, kurie susi
renka į sesiją šį pirmadienį. Tad 
sutartis taps Rusijos Konstitu
cijos dalimi. 

Sutarties pasirašymas buvo 
rodomas televizijoje, kuris truko 
daugiau ka ip valandą. 
Delegacijų vadai iš 18 
respublikų ir 68 regionų, kas 
sudaro Rusiją, pasirašė šią 
su tar t į . Šios su ta r t ies 
pasirašymas yra didelis Jelcino 
laimėjimas ir gali jį išsaugoti 
nuo Gorbačiovo likimo rugpjū
čio mėnesį. Jelcino sugebėjimas 
turėti daugumą Rusijos kartu 
yra visiškai priešinga tam, kas 
įvyko su Sovietų respublikomis. 
Vietinės savivaldybės gauna 
dabar daug teisių ir sumažina 
Maskvos įtaką. 

Vokietijos Užsieno reikalų ministras Hans-Dietrich Genscher savo ap 
silankymo Vilniuje proga sveikinasi su Lietuvos prez. Vytautu Landsbergiu. 
Dešinėje - Lietuvos Užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas 

V. Kapočiaus nuotrauka 

— Lenki jos vyr iausybe 
skelbia naują ekonominę 
programą, kuri atsipalaiduoja 
nuo prieš dvejus metus paskelb
tos gelbėjimo programos. Dabar 
bus visas dėmesys kreipiamas į 
industrijos pervedimą į kapita
listinę sistemą. 

— PLO vado pa ta rė jas 
Bassam Sharif p ranešė 
Reuteriui, jog už lėktuvo Pan 
Am susprogdinimą yra atsakin
ga kita maža valstybė, bet ne 
Libija. 

KALENDORIUS 

Balandžio 3 d.: Ričardas. 
Rimtaute. Irena. Kristijonas, 
Vytenis. 

Balandžio 4 d.: Ambraziejus. 
Izidorius. Alėta. Algaudas, Eglė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:32, leidžiasi 6:17. 
Temperatūra dieną 45 1., 

naktį 29 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. balandžio mėn. 3 d. 

/PORTO^, | APŽVALGA 

LIETUVOS KREPŠINIO 
FEDERACIJOS PREZIDENTUI 

PROF. STASIUI STONKUI 
Mielas Stasy, 

kreipiuosi į Jus pirmuoju var
du, kaip sutarėme Kaune 1991 
m. sausio mėn., kai diskutavo 
me IV PLS Žaidynių krepšinio 
varžybas ir jų sistemą. Taip 
sutarėm, nes abu esame žemai
čiai, abu iš Telšių miesto. Jūs 
mane žinojote iš krepšinio, o aš 
Jumis didžiavausi, kai su sovie
tų rinktine laimėjote Europos 
čempiono titulą ir sidabro 
medalį Melbourno olimpiadoje, 
vėliau ilgus metus buvote 
Kauno Kūno kultūros instituto 
rektorius, o dabar Lietuvos 
krepšinio federacijos preziden
tas. 

Sveikinu Lietuvos krepšinį, 
minintį įspūdingą 70 metų 
sukaktį. Jūs, kaip dabartinis 
LKF prezidentas, norite pagerb
ti visus krepšininkus, gynusius 
Lietuvos krepšinio ir tuo pačiu 
Lietuvos garbę. Dėkoju, kad 
kviečiate išeivijos ir senosios 
kartos mėgėjus padėti išrinkti 
geriausius Lietuvos krepšinin
kus ir pareikšti savo nuomonę. 

Skatinamas to Jūsų kvietimo, 
bandysiu paminėti visus tuos, 
kuriuos asmeniškai pažinojau, 
nuo Savicko, Lubino, Petkevi
čiaus, iki Sabonio, Marčiulionio, 
su kuriais ir prieš kuriuos teko 
žaisti ir kurie gynė Lietuvos 
krepšinio ir Lietuvos garbę. Tuo 
pačiu, reikšdamas savo mintis 
ir galvojimą tokia reikšminga 
proga. 

Drįstu iš karto sakyti, kad 
Lietuvos krepšinio federacijos ir 
„Krepšinio" laikraščio skelbia
mas konkursas savo tikslo pil
nai ar tiksliai pasiekti negali. 
Mano manymu dėl šių priežas
čių. 

1. Lietuvos krepšinio ir tuo 
pačiu Lietuvos garbę gynė, ne 
tik Lietuvoje gyvenę (pagal jūsų 
pateiktą sąrašą), bet ir išeivijos 
krepšininkai! Jau spaudoje buvo 
keletas straipsnių, kad ir 
kitomis temomis, kurie pabrėžė, 
kad šiuo metu jau nebeturėtu 
būti „mes ir jūs", o tik MES. 
Mes visi kartu. Tas dar labiau 
galioja sportui, ypač krepšiniui. 
Juk okupacijos laikais tie keli, 
kurie žaidė už sovietų rinktinę, 
tik retomis progomis pasisaky
davo, kad jie lietuviai. Tik per 
Seoulio olimpiadą plačiai pa 
šaulyje nuskambėjo, kad tie 4, 
kurie nugalėjo JAV rinktinę, 
buvo lietuviai, nors per aukso 
medalių įteikimą plevėsavo rau
dona vėliava. 

Išeivijos lietuvių krepšininkai 
turėjo laisvesnes rankas ir tą 
galimybę gana gerai išnaudojo. 
Jie per 4 išvykas apkeliavo 
beveik visą pasaulį ir visur su 
Lietuvos trispalve ir himnu. 
Turėjau laimės dalyvauti visose 
keturiose: pirmoje kaip žaidėjas, 
antroje ir trečioje kaip treneris 
ir ketvirtoje, kaip organizato
rius — vadovas 

Pirmoji kelionė buvo 1948 m. 
birželio mėnesį iš Vak. Vokieti
jos į Prancūziją. Visur, kur 
žaidėme, prancūzai galvojo ir 
spaudoje rašė, kad mūsų 
rinktinė iš Lietuvos, kad tai 
Europos čempionai. Sąmoningai 
to nenorėjome paneigti, nes 
buvome įvažiavę pusiau nele
galiai. Tik džiaugėmės 
pasiektais laimėjimais: 15 
pergalių iš 16 rungtynių; vienas 
pralaimėjimas vieno taško skir
tumu Lyone prieš Villeurbanne 
— tai tas pats klubas, kurs po 40 
metų Europos taurės varžybose 

įveikė Kauno „Žalgirį" su 
Saboniu, Chomičiumi ir kt. 

Antroje išvykoje 1959 metais 
Šiaurės Amerikos išeivių rink
tinė lankėsi beveik visuose 
Pietų Amerikos kraštuose. 
Žaidė 18 rungtynių, įskaitant 
prieš Urugvajaus ir Brazilijos 
r inkt ines ir grįžo su 13 
laimėjimų. Visur vietiniams 
lietuviams tai buvo džiaugsmo 
ir pasididžiavimo šventė, visur 
jie galėjo didžiuotis esą lie
tuviai, atgijo prigesę jų tautiniai 
jausmai. 

Trečioji išvyka buvo į Austra
liją 1964 metais. 24 laimėjimai, 
įskaitant ir prieš Australijos 
rinktinę, vienas pralaimėjimas 
prieš Viktorijos regiono rink
tinę. O grįžus tuoj pat Toronte 
buvo nugalėta ir Kanados olim
pinė rinktinė 96:86. Ketvirta ir 
paskutinė išvyka į Europą 1967 
metais nebuvo tokia sėkminga 
6 rungtynės laimėtos, 10 pralai
mėtų. Tačiau atsižvelgiant, kad 
trys pagrindiniai žaidėjai buvo 
susižeidę ir nežaidė, visose Eu
ropos komandose žaidė po du 
amerikiečius profesionalus, ir 
buvo žaista prieš 4 kraštų 
čempionus ir prieš Prancūzijos, 
Italijos ir Kanados olimpines 
rinktines, galutinis rezultatas 
nebuvo toks blogas. O svar 
biausia , visur plevėsavo tri 
spalvė ir skambėjo Lietuvos var
das bei himnas. 

Todėl ir noriu pasakyti, kad il
tie krepšininkai gynė Lietuvos 
garbę ir neturėtų būti užmiršti. 
Esu tikras, kad ne vienas iš jų 
turėtų patekti į tų 25 išrinktųjų 
tarpą. 

2. Antra priežastis yra pats tų 
geriausių 25 atrinkimas. Juk 
krepšinio evoliucija buvo 
nepaprastai gyva ir greita. 
Krepšinis tobulėjo ir keitėsi 
šuoliais. Koks krepšinis yra 
dabar ir koks buvo ^rieš 40 50 
metų, palyginimą:: ra neįma
nomas. Nėra abej' nės, kad 
1937-39 m. Europos čempionai 
Talzūnas, Lubinas, Ruzgys ir 
kiti buvo geriausi Europoje, bet 
jiems į tų geriausių 25 tarpą 
patekti neįmanoma. Tais lai
kais jie buvo ne tik geriausi, bet 
davė gerą pradžią Lietuvos 
krešpšiniui ir padarė jį Lietuvos 
tautiniu sportu. Jiems priklauso 
ypatinga pagarba, ką jie užtar
nautai ir gavo prieš porą metų 
per 50 m. jubiliejų Kaune. 

Tuoj po jų iškilo naujos 
žvaigždės, kaip Butautas, Serce-
vičius, Petkevičius, Laguna-
vičius ir kiti, o po kelių metų 
Stonkus, Lauritėnas. Jų krepši
nio lygis jau buvo visa pakopa 
aukštesnis. Jie laimėjo sąjungos 
titulą, atstovavo Lietuvos ir so
vietų rinktinėms. Tuo pači1' 
metu Vokietijos pabėgėlių sto
vykloje Kemptene susiformavo 
„Šarūno" komanda su broliais 
Norkais, Puzinausku, Bagdonu, 
Varkala, broliais Andriuliais. 
Visi buvę aukščiau minėtų 
draugai ir tokio pat lygio 
žaidėjai. Kitoje stovykloje 
Scheinfelde įsikūrė „Kovas" su 
Grybausku , Gružausku, Biru
čiu. „Kovas" prilygo „Šarūnui", 
tik buvo kiek jaunesnė, kito sti
liaus komanda su ypatingu grei
čiu, vikrumu ir deriniais. Tų 
dviejų komandų rinktinė netu
rėjo lygių pabėgėlių tarpe, davė 
pamoką Vokietijos rinktinei, 
stebino amerikiečių karių ko
mandas, laimėjo 15 rungtynių 
Prancūzijoje. Ne vienas iš jų 

Valdas Adamkus , Lie tuvos T a u t i n i o O l imp in io komi te to įga l io t in i s Šiaurės 
Amerikoje, su S t a n d a r d Fede ra l b a n k o p r ez iden tu Dovydu Mackevičium ir 
vvi. viceprezidente Rūta J u š k i e n e . 

ŽAIBO" LENGVAATLEČIAI 
R NGTYNIAUJA 

Vasario 2 d., 11 Clevelando 
LSK „Žaibo" jaunųjų lengva
atlečių dalyvavo Snickers 
Brand saldainių kompanijos 
sponsoruotuose „Sprint, Jump & 
Run" lengvosios atletikos rung
tynėse, kurios įvyko Baldvvin 
Wallace universiteto vidaus 
patalpose (halėje), Berea, Ohio. 

Varžybos buvo vykdomos 
berniukams ir mergaitėms 6-se 
amžiaus grupėse: 7-8 m., 9-10 
m., 11-12 m., 13-14 m., 15-16 m. 
ir 17-18 m. Programoje buvo 
trikovė, susidedanti iš 55 m bė
gimo, šuolio į tolį ir 800 m bė
gimo. Taškai buvo skaičiuojami 
už pasiektas pasekmes, pagal 
vertinimo tabeles, sudedant 
visų 3-jų rungčių taškus kartu. 
Siekiant sutaupyti laiką, šuolis 
į tolį buvo vykdomas iš vietos. 

Klasifikacija — pagal dalyvio 
amžių 1992 m. gruodžio 31 d. 

Visi žaibiečiai pilnai atliko 
savo programą, kai kurie pasi
rodymai išskirtinai geri. 

Laura Rukšėnaitė laimėjo 
pirmą vietą 9-10 m. grupėje, su
rinkusi 1196 taškus. Jos pa
sekmės: 55 m — 9.16 sek., į tolį 
- 1.57 m, 800 m - 3:15.94 min. 

Matas Laniauskas buvo pir
mas 11-12 m grupėje, su 1452 
taškais (8.73 sek, 1.91 m, 
2:58.42 min.). 

Keith Salem (Sadauskas) 
išėjo antruoju 13-14 m. grupėje, 
sukaldamas 1944 t. (7.18 sek., 
2.48 m, 2:30.48 min.). 

Lukas Laniauskas laimėjo 
antrą vietą jauniausių grupėje 
(7-8 m.) su 1029 t. (10.22 sek. 
1.43 m, 3:30.99 min.). 

Varžybose dalyvavo 314 var
žovų. Amerikoje yra vykdoma 
20 tokių regioninių varžybų. Šią 
lengvosios atletikos populiari
nimo programą koordinuoja 
TAC (The Athletic Congress). 

Penkių pirmų vietų laimėtojai 
berniukų 11-12 m. ir mergaičių 
9-10 m. klasėse buvo pakviesti 
dalyvauti, kaip parodomosios 
grupės, 55 m. bėgime 49-se 
Knights of Columbus kviestinės 
lengvosios atletikos rungtynėse, 
š.m. vasario 15 d., Clevelando 
valstybinio universiteto 
Convocation Center . Šiose 
varžybose, Matas Laniauskas 
laimėjo pirmą vietą berniukų 
grupėje, prabėgęs per 8.44 sek., 
o Laura Rukšėnaitė buvo antra 
mergaičių grupėje, su 9.27 sek. 

būtų rimtas kadidatas į tą 
išrinktųjų tarpą. 

Po jų kuris laikotarpis be 
žymesnių žvaigždžių. Tuo tarpu 
krepšinis vietoje nestovėjo, o 
stipi iais šuoliais kilo į viršų. At
sirado metimai šuolyje, didesnis 
jų tikslumas, greitis, tobulėjo 
kamuolio ir kūno valdymas, 
didėjo ūgis ir didžiųjų judrumas, 
kamuolių ėmimas nuo lentų 
pasidarė ypatingai svarbus. 

Kažkur apie 1970 metus, 
berods, iš Baltijos pajūrio atke
liavo Modestas Paulauskas. J is 
greit pasiglemžė visus įmano
mus titulus, daugiau negu bet 
kas kitas, buvo išrinktas į 
Europos ir viso pasaul io 
rinktines. Netrukus atsirado ir 
Jovaiša, o s" iu^ r>asaulyje nu
skambėjo f ,, Kurtinaitis, 
Chomičius, Maičiulionis. Tokių 
aukštumų išeivijos krepšininkai 
nepasiekė, tačiau, kaip anks
čiau minėjau, tų išvykų po 
pasaulį rezultatai rodo, kad 
gerų žaidėjų buvo nemažai. 
Iškiliausi, žinoma, yra Leonas 
Rautinšas ir Edvardas Palu
binskas. Rautinšas Kanadoje 
laikomas geriausiu visų laikų 
krepšininku, daug kartų ats
tovavęs jos rinktinei, žaidęs pas 
Philadelphijos profesionalus ir 
Europoje. Palubinskas taip pat 
yra laikomas geriausiu visų 
laikų Australijos žaidėju, su 
Australijos rinktine Muencheno 
olimpiadoje buvo geriausias 
taškų medžiotojas, o Montrealio 
olimpiadoje — antras. 

Išvada: krepšinio evoliucija, 
mano supratimu, turėjo tris epo
chas. Kiekvienoje buvo nemažai 
puikių žaidėjų, kurie galėtų Hr 
net turėtų) būti išrinkti į 
geriausit<j•; t; 'pą ir atitinkamai 
pagerbti. Žinoma, tik toje 
epochoje. 

3. Pagaliau dar viena prie

žast is . Išeivijos krepšinio 
mėgėjams didesnė dauguma žai
dėjų tame sąraše yra nežinomi; 
jie geriau žino išeivijos žaidėjus. 
Be to, tame sąraše duodamas 
žaistų rungtynių už Lietuvos 
rinktinę skaičius ir padaryti 
taškai. Bet juk žaidėjo gerumas 
neras sprendžiamas vien iš 
taškų reikia atsižvelgti ir į kitus 
aspektus, kaip kamuolio valdy-
mą,kamuolių atkovojimą, gyni
mą, komandinį žaidimą, net 
charakterį ir pan. 

Norėčiau sutikti su „Vyčio" 
Nr. 5, kur kalbama, kad ge
riausi žaidėjai renkami pagal 
pozicijas. Taip daroma Ameriko
je ir turbūt daug kur kitur. Tik 
tame straipsnyje rašoma, kad 
krepšinio fede- ija patvirtina 
1991 m. geria .sir žaidėju 
25-kus. Tuo tarpu pateiktame 
sąraše yra tik 9 vyrai ir 9 
moterys ir t ik trijų pozicijų, o 
juk krepšinio aikštėje yra 5 
pozicijos. 

Pabaigai, mano nuomone, du 
geriausi lietuvių krepšininkų 
penketukai būtų: 

1. Vidurio puolėjas — A. 
Sabonis, kraš to puolėjai 
(sakyčiau: kraštiniai) — L. 
Rautinšas ir M. Paulauskas, 
gynėjai ar įžaidėjai* - Š. 
Marčiulionis ir E. Palubinskas. 

2. Vidurio puolėjai - R. 
Šimkus, kraštiniai puolėjai S. 
Jovaiša ir R. Kurt inai t is , 

f ynėjai V. Chomičius ir A. 
akys. 
Sutinku, kad „gynėjo" pavadi

nimas tiko pradžioje krepšinio, 
ar gal dar pirmoje epochoje, bet 
jis dar daug kur tebenaudo
jamas Nenorėčiau tikėti, kad 
„įžaidėjas" kada nors bus 
plačiai naudojamas. Ypač, kai 
tokio žodžio prasmė nelabai 
aiški. 

Vyt. Grybauskas 

REMKIM LIETUVOS 
| TAUTINĮ OLIMPINĮ 

KOMITETĄ 
Valdas Adamkus, Lietuvos 

Tautinio Olimpinio komiteto 
įgaliotinis Šiaurės Amerikoje, 
lankėsi Standard Federal 
banke, kuriame yra atidaryta 
Olimpinio Fondo speciali 
sąskaita remti Lietuvos spor
tininkus dalyvaujančius Olim
piniuose žadimuose Barcelono-
je. Adamkus išaiškino banko 
prezidentui Dovydui Mackevi
čiui apie Lietuvos sportinin
kams parami s reikalingumą ir 
apie Olimpinio Komiteto veiklą. 
Mackevičius davė Olimpiniam 
Fondui auką banko vardu ir 
taip pat pridėjo savo asmenišką 
auką. Visi lietuviai yra ragi
nami remti Lietuvos Olimpinį 
Fondą, nes Lietuvos sportininkų 
sėkmingas pasirodymas Olimpi
niuose žaidimuose iškels mūsų 
tautos vardą. Aukas galima 
siųsti: Lithuanian National 
Olympic Fund, Standard 
Federal Bank, 4192 Archer Ave-
nue, Chicago Illinois 60632. 

LIETUVIŲ GOLFO 
KLUBO ŽINIOS 
Chicagos Lietuvių Golfo klubo 

valdyba, optimistiškai nusi
teikusi ir galvodama, kad žiema 
kada nors baigsis, planuoja 
1992 metų veiklos sezono 
įvykius. 

Šių metų klubo valdybą suda
ro: A. Žvinakis — pirmininkas, 
J. Valaitis — vicepirmininkas, 
J. Čepulionienė — sekretorė, C. 
Dauskurdas — iždininkas, L. 
Izokaitienė ir A. Urbienė — tur
nyrų vadovės. 

1992 m. turnyrų tvarkaraštis 

Balandžio 5 d. - ALIAS Chi
cagos sk. pavasario golfo 
varžybos Old Oak country club, 
Lemont, IL. . ,ut , 

Balandžio 12 i - Silver 
Lake country club, Orland 
Park, IL. 

Gegužės 3 d. — Longwood 
country club, Steger, IL. 

Gegužės 23 ir 24 d. — 
Chicagos liet. golfo klubo dviejų 
dienų turnyras vyks The Oaks 
country club. Niles, Michigan. 

Birželio 28 d. — Deer Creek 
country club, University Park, 
IL. 

Liepos 19 d. — Pheasant Val-
ley country club, Crownpoint, 
Indiana. 

Rugpjūčio 15 ir 16 d. — 
Silver Lakęs country club, Or
land Park, IL. 

Rugsėjo 5 ir 6 d. ŠALFAS s-
gos tarpmiestinis golfo turnyras 
Detroite, MI. 

Rugsėjo 13 d. — turnyras 
Lincoln Oaks country club, 
Crete, IL. 

Rugsėjo 27 d. - ALIAS 
Chicagos sk. rudeninės golfo 
varžybos Palos Park country 
club, Palos Pk., IL. 

Spalio 4 d. — Glenwoodie 
country club, Glenwood, IL. 

Lapkričio 7 d. Metinis 
Chicagos Lietuvių golfo klubo 
banketas Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Chicagos Lietuvių Golfo klu
bas turi 109 registruotus narius. 
Norintieji įsijungti klubo 
veiklon dėl informacijų prašomi 
kreiptis į bet kurį valdybos narį. 

Chicagos Lietuvių Golfo 
klubo valdyba 
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LFK „Lituanica — Liths" 
vyrų futbolo komanda šį 
sekmadieni, balandžio 5 d., 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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Žaidynės vyks Lietuvių centro, 
Lemonte, aikštėje. Laukiam? 
gausaus žiūrovų būrio. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 
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VIDAS J. NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kodzla Ava. , 
Chicago, III. 80852 
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pagal susitarimą 
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5540 S. Pulaskl Rood. 
Tol. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr, penkt. 12-3vp.p., ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette 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. CHR1STOPHER CHIU, M.D 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd.. Hlckory Hltts. 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tol. koMnoto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 at St. 

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

Paloa Vision Contor. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. II! Ketv. vai 3-6 v v. 

Tol. (708) 448-1777 

42-sios Š. A. Lietuvių Sporto 
žaidynės vyks gegužės 8,9 ir 10 
d., Toronte, Ont. ŠALFASS-gos 
Centro valdybos pavedimu, 
žaidynes vykdo Toronto lietuvių 
sporto klubai PPSK „Aušra", 
LSK „Vytis", LSK „Jungtis" ir 
LAK „Perkūnas", per specialiai 
sudarytus organizacini ir varžy-
binį komitetus, kurių pirmi
ninkas yra Rimas Miečius, 24 
Mabelle Ave. 0 1206, Etobicoke, 
Ont. M9A 4X7. Tel. (416) 
234 0878. Fax 416-481-6407. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchloan Ava., Sutto 324 Ir 

5838 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
81 St. ir Kaan Ava., Juatlca, IL 

To l . (1-312) 565-2960 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71st Stroot 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr ktcCMIajon k Dr. Adoma 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 WOOt Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W Martin. Naporvllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tei 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

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

Koblnoto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Austin) 

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

ARAS ŽL IOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Modtcal Caritą r 

Naparvlll* Compus 
1020 E. Ogdon Avo., Sult* 310, 

MaporvfMa IL 80583 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYK ,S IR CHIRURGAS 

6745 Woat 63rd Straot 
Vai.: pirm., antr . ketv :r penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

< 



Gavėnios metu pamąstyti apie 

VAIKO MIRTĮ 
Gavėnios metu dažniau ei

name kryžiaus kelius, apmąs
tome Kristaus kančią ir mir t į . 
Bet galbūt stipriausiai J ėzaus 
mi r t į maldoje p e r g y v e n a 
žmonės, kurių vaikas mirė. J u o s 
ypač paveikia mąstymas ap ie 
Marijos kančią, jos sūnaus J ė 
zaus kančios metu. Gal dar stip
riau jungtis į Marijos kančią 
gali tėvai, kurių vaikas mirė po 
i lgos, nepagydomos l i g o s . 
Tačiau apie tai pasakoti ir 
kalbėti tegali tie. kurie yra per
gyvenę savo vaiko mirtį. Š t a i 
šios savaitėm numery Our Sun-
day Visitor laikrašty yra J a m e s 
Brieg paruoštas straipsnis, t a 
tema. kuriame jis leidžia kalbėti 
vienai motinai, kurios 2 metuku 
sūnus nuskendo šeimos plau
kymo baseine. 

Mirusio sūnelio motina Te-
resa Griffin sakosi, jog ji m a n ė 
žinanti, kas yra gedėjimas, ka i 
jai esant 19-kos metų mirė jos 
11-metė sesuo. Bet kai r ado 
nuskendusį savo sūnelį, pama
tė, jog jos ankstyvesnė pa t i r t i s 
su sesers mirtimi visai nepa
ruošė jos tam baisiam skausmui 
ir gedului, kurį p e r g y v e n a 
mirusių vaikų tėvai. Kai j i ge
dėjo sesers, ji neturėjo jokio su
pratimo, ką pergyveno jos tėvai , 
mirus jų dukrai. Savo va iko 
mirtis visai kitaip paveikia , ji 
sako. „Širdyje lieka skylė ir vi
sas tavo pasaulis subyra" . 

Padėti vaiko netekusiems tė
vams ji parašė knygą, Letters of 
Hupe: Living After the Loss of 
Your Child. Cedarbrook Press , 
Richboro, PA. Šioje knygoje 
įva i r iomis m i r t i m i s v a i k ų 
netekę tėvai laiškuose ka lba 
apie savo pergyvenimus. Ka lba 
ir tėvai, kurių naujagimiai mirė 
nuo vadinamo ..sudden infant 
death syndrome — SIDS", nuo 
įvairių ligų ir per nela imes. 
Knygoje taip pat d u o d a m a 
bibliografija ir sąrašas organiza
cijų, kurios padeda vaikų ne
tekusiems tėvams. 

Pergyvendama savo sūnelio 
mirtį, ji bibliotekose ieškojo 
panašios knygos, bet rado tik 
techniškas knygas, psicholo
giškai išaiškinančias gedulo 
procesą, o jai buvo svarbu, ką 
jaučia ir galvoja žmonės, per
gyvenę savo vaiko mirtį, ir ka ip 
ir kur jie randa po to p ra smę 
gyventi. Kai vienos jos pažįs
tamos guodžiantis išsipasako
jimas jai daug padėjo, ji pradėjo 
rinkti panašius laiškus. Kai ku
riuose knygoje spausdinamuose 
laiškuose rašo tėvai ne tekę ne
gimusio vaiko, kiti rašo apie 
vyresnių vaikų mirt ies per
gyvenimą. „Net kai tėvai y r a 60 
m., ir miršta jų 40-mėtis vaikas, 
t ėva i pe rgyvena p a n a š ų 
skausmą", aiškina T. Griffin. 

Mirusio savo vaiko gedėjimas 
yra gilesnis, negu mi rus io 
senelio ar tėvo ar motinos ge
dėjimas ir dėl to. kad vaiko mir
tis pažeidžia ..natūralią gamtos 
tvarką, kad tėvai turėtų mir t i 
pirmi", samprotauja Griffin. To 
pasekme, po sūnelio mir t ies ji 
pastoviai gyvena baimėje, kad 
gali numirti ir ki tas išjos šešių 
vaikų, kurie yra t a rp 2 ir 18 
metų amžiaus. „Daugumas tėvų 

— motinos labiau, negu tėvai 
— pradeda perdėtai saugot i" 
savo likusius vaikus. ..Tuo bai-
minimusi galima išprotėti , nes 
neįmanoma vaiko apsaugoti 
nuo visų galimų mirties pavo
jų", ji sako. 

Nors tokios baimės užsilieka, 
tėvai dažniausiai (90^ atvejų) 
atsigauna po vaiko mirties trau
mos ir tragedijos, o tai nu t inka 
118.000 kartų per metus Ame
rikoje. . .Linksmumas gali vėl 
sugrįžti į gyvenimą, bet tai 
t runka laiko", sako Griffin. 
Daug padeda draugai ir tikė
jimas. Gedinčių tėvų draugams 
ji pataria: ..Apkabinkite juos; 
jokiu būdu neignoruokite jų. Jie 
jūsų paguodos žodžiu negirdės, 
tai nesirūpinkite, kad nesiseka 

guosti. Verki te k a r t u su jais; 
būki te su jais. Leiskit j iems 
išsikalbėti apie savo vaiką ir net 
ap ie savo kal tės jausmą". 

Praėjus pirmosioms dienoms 
po tragedijos,draugai pasidaro 
d a r svarbesni, ji sako, nes taip 
daugelį gedinčių tėvų apleidžia 
jų draugai ir giminės. „Paimki
t e vadeles į savo rankas . Ne
sakyki te t ik 'Paskambink i t , 
jei ko reikės ' , Užvežkite jiems 
maisto gaminių; išvežkite liku
s ius vaikus į iškylas; paduokit 
knygą apie gedėjimą; išklau
sykite jų. Nesiliaukit skambinę, 
bendravę S u n k u sugrįžti į 
gyveninio srovę, bet ilgainiui jie 
sugr įš" , j i sako. 

Tikėjimas daug padeda, per
gyvenant na tū ra lų gedėjimo 
procesą. Griffin pasakojasi, kad 
po šios tragedijos ja i pasidarė la
bai svarbūs vaikystėje išmokti 
poteriai ir maldelės bei ka
tek izmo a t s a k y m a i . „Labai 
daug sukalbėjau Sveika Marijų. 
Jaučiau , kad t a i lyg dvasinė 
sveikinimo kortelė mano sūne
liui Ryan, padedanti jam arčiau 
prieiti pr ie Dievo. Daug paguo
dos turėjau Mišiose ir Šv. Kom-
nijoje". 

J a i t a ip pat daug padėjo 
k a l b ė j i m a s i s s u žmonėmis , 
kur ie beveik mirė , bet sugrįžo, 
ypač pasikalbėjimas su viena 
pažįs tama, laimingai pergyve
nusia nelaimę su savo 11-mečiu 
sūnum. S u vaikais žaisdamas 
smėlyje a n t pliažo, jis pakas tas 
po smėliu beveik mirt inai už
troško, be t jo motina skubiai jj 
a tkasė ir nugabeno ligoninėn. 
Atgaiv in tas „iš mir t ies" , jis 
savo motinai pasipasakojo, kad 
j i s matęs Ryan (tą mirusį dvi
metį). „ J i s siekė paliesti mano 
veidą, bet tu m a n e a t i t raukei" . 

Griff in p a s a k o j a s i : „ K a i 
supra tau , kad vėl pasimatysiu 
su Ryan, aš tos minties įsikibusi 
laikiausi . Viskas nepasibaigia, 
ka i mirš tame. Sunku įsivaiz
duoti, ka ip gal ima būtų gyven- j 
t i , žinant, kad niekuomet nepa
s imatysime. Ka ip nyku! O vai
kučiai y r a ten, laukia mūsų. 
Kai tavo vaikas miršta, sunku 
t ik tikėjimu priimti , kad yra 
dangus; reikia įrodymų". Šiai 
mot inai grįžusių iš mir t ies 
pasakojimai y r a tas įrodymas. 

Nors ka i kurie mirusių vaikų 
tėvai pyksta ant Dievo, kad juos 
ta ip nuskr iaudė, Teresa Griffin 
to jausmo neturėjo. „Man neat
rodė, kad Dievas kaltas, kad jis 
nusiskynė mano sūnelį, kaip 
gėlytę. Sunku pykt i an t Dievo, 
jei mano sūnelis yra danguje su 
juo. Bet kai k u i i e tėvai per
gyvena tą pyktį. Tuomet svar
bu tuos j a u s m u s pilnai išreikš
t i , išpasakoti". Tą pyktį ant 
Dievo galima suprast i , kaip 
žmogus supyksta ant j a m pade
dančio gydytojo, kuris praneša 
blogą žinią, ar kaip va ikas su
pyksta a n t tėvų, kai ką nors 
uždraudžia, nors žino, kad tai 
daroma jo labui. Toks pykčio 
j ausmas nėra racionalus, bet 
kaip t ik dėl to , kad j is yra 
jauč iamas , jį bū t ina išreikšti ir 
išsakyti — tik, žinoma, asme
niui, kur is supranta šį psicholo
ginį procesą ir nepradės barti už 
tokio jausmo turėjimą ir neban
dys to jausmo reiškimą stabdy
t i , nes tokių kalbų y ra sunku 
klausytis . 

Bū t ina gedinčiam žmogui 
bandyti pastebėti Dievo meilės 
ženklus žmonėse, kur ie jam 
bando padėti. Daugeliui tėvų 
padeda susilaukimas kito vaiko 
— ne t a m , kad mirusįjį atstotų, 
bet kad padėtų perprasti gyvy
bės atnaujinimą. Tai būdas vėl 
pradėti įeiti į gyvenimo tėkmę. 
Po sūnelio mirties Griffin šeima 
susi laukė dar dviejų vaikučių. 
Teresa sako: „Tai užtvirtino 
mūsų šeimos ryšius ir įnešė 
naujo džiaugsmo šeimon. Labai 
daug padėjo gedulo žaizdoms 
užgyti . Kūdikė l i s pr iverč ia 
nusišypsoti". a.j.z. 

Vilniaus katedra. Iš Vilčinskio albumo 

SUB TUUM PRAESIDIUM... 
Arkivyskupo Audriaus Juozo Bačkio inauguracinis pamokslas 

Eminencijos, brangūs broliai 
vyskupai, brangūs broliai ir 
seserys, 

Tavo apgynimo šaukiamės — 
sub tuum praesidium — šiuos 
žodžius, įrašytus Aušros Vartuo
se, pasirinkau savo šūkiu, kai 
1988 metais popiežius Jonas 
Paulius II mane paskyrė arki
vyskupu ir savo pasiuntiniu 
Olandijoje. 

Nuostabiu t utapimu, savo 
šventimų iškilmėse Šv. Petro 
bazilikoje dalyvavo ir amžinos 
atminties vyskupas Julijonas 
Steponavičius, t ada dar tremti
nys ir pirmą kar tą atvykęs į 
krikščionybės centrą — Romą. 
Ta proga, kar tu su Šv. Tėvu, su 
vyskupu Juozapu Preikšu, 
atstovaujančiu Lietuvos Epi
skopatui, ir su daugybe kitų 
apaštalų įpėdinių vyskupas J. 
Steponavičius su malda ir meile 
uždėjo an t mano galvos Šv. 
Dvasią teikiančias savo rankas. 

Šv. Tėvas sveikindamas visus 
atvykusius į šventimus, prabilo 
lietuvių kalba: „Gailestingumo 
Motina, šiuo meilingu vardu 
garbinama Aušros Vartuose 
Vilniuje! Pažvelk į savo sūnų, 
patikintį Tau savo pareigas, į 
kurias jį šaukia Bažnyčia: ap
šviesk jį, palaikyk jį, išmelsk 
jam gausių Dievo malonių. 
Gailestingumo Motina! su meile 
pažvelk į tą tautą, kurios sūnus 
yra naujasis arkivyskupas; pa
laimink prieš šešis šimtmečius 
Lie tuvoje š a k n i s į leidusią 
Bažnyčią, palaimink jos gany
tojus ir padėk, kad ji ir toliau, 

kaip praeityje, visada būtų tau
ri ir išt ikima". 

T i k r a i nuos tabūs Dievo 
Apvaizdos keliai! Dar prieš ket
verius metus niekas negalėjo 
numaty t i pasaulio įvykių rai
dos, komunistinės imperijos žlu
gimo. Šių, tad. įvykių dėka 
šiandien galiu grįžti į laisvą 
Tėvynę ir perimti Vilniaus arki
vyskupijos ganytojo pareigas. 
Man atrodo, kad Marijos moti
niška r a n k a mane lydėjo į 
Vilnių — prie Aušros Vartų. 

Įžengdamas į šią garbingą ir 
istorinę Vilniaus katedrą Lietu
vos Globėjo šv. Kazimiero 
šventėje, visų pirma prisimenu 
su gilia pagarba ir dėkingumu 
visus lietuvius kankinius, kali
nius, tikėjimo išpažinėjus, kurių 
tarpe y ra ir garbingų vyskupų 
ir kunigų, sunkiais priespaudos 
ir persekiojimo metais didvyriš
kai liudijusių savo meilę Dievui 
ir Tėvynei. Jie ėjo kryžiaus 
kelius, nes nenorėjo pasiduoti 
melo ka ra lys t e i . J ie gynė 
Tėvynę, Tikėjimą ir aukščiau
sias žmogiškąsias vertybes ir 
norėjo, kad kiekvienas žmogus 
ga lė tų gyventi pagal savo 
sąžinę. 

Lenkiu galvą ir prieš tuos 
n e s u s k a i č i u o j a m u s bei 
nežinomus, kuklius Lietuvos 
sūnus ir dukras, kurie kantriai, 
ištvermingai ir didvyriškai nešė 
sunkią priespaudos naštą ir 
savo tyliomis kasdieninėmis au
komis palaikė tikėjimą ir ugdė 
Tėvynės meilę. J ie visi mus 
įpareigoja būti ve r t a i s tos 
laisvės, kurią jie mums iškovojo. 

būti iš t ikimus tiesos idealams, 
kuriuos jie gynė. 

Šiandien ateinu pas jus su vie
ninteliu noru: ištikimai tarnau
ti Dievui ir Bažnyčiai, tai Dievo 
tau ta i ir tikinčiųjų Bendrijai. 
Leiskite m a n pakartot i gar
bingo Vilniaus arkivyskupo — 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
— žodžius: „Duok, Dieve, kad 
dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios dar 
daugiau galėčiau dirbti, vargti 
ir kentėti . . . Duok, kad sudeg
čiau, kaip t a žvakė ant alto
r iaus, nuo darbo kaitros ir mei
lės ugnies T a u ir Tavo Bažny
čiai". 

Šių j a u s m ų vedamas , su 
džiaugsmu įsijungiu į Lietuvos 
vyskupų gretas. Dėkoju Jo Emi
nencijai kardinolui V. Slad
kevičiui, vyskupui J. Tunaičiui 
ir kiekvienam broliui vyskupui 
už m a n parodytą nuoširdumą, 
pasitikėjimą ir padrąsinimą 
grįžti į Tėvų žemę ir čia tarnau
ti tikinčiųjų bendrijai. Grįžtu su 
noru įsijungti į Jūsų praskintą 
kelią, varyti bendrą vagą pasto
racijos lauke. 

Su dideliu nuoširdumu krei
piuosi į Vilniaus arkivyskupijos 
kunigus. Nuo šios dienos J ū s 
esate mano tikroji šeima, mano 
artimiausi bendradarbiai. Kar
tu ir vieningai tęsime Kr is taus 
apaštalų misiją: mokyti žmones 
tikėjimo tiesų, šventinti sielas, 
t e i k i a n t S a k r a m e n t u s — 
malonių šaltinius, uoliai vado
vauti Dievo Tautai , būnan t 
gerais ganytojais, pa t raukian
čiais žmones švento gyvenimo 
pavyzdžiu. T r o k š t u J u s 

kiekvieną art imai pažinti , iš
klausyti, suprasti, pasidalinti 
rūpesč ia i s ir dž i augsma i s , 
padrąsinti, paguosti, su Jumis 
viskuo dalintis, būti „vienos šir
dies ir vienos sielos" (Apd. 4,32) 
sielovadiniame darbe. 

Kreipiuosi ir į visus ypatingai 
Dievui p a s i š v e n t u s i u s vie
nuolius, vienuoles, kur ie pri
ėmėte Kristaus kvietimą Jį 
sekti ir visa širdimi mylėti, žen
giant skaistybės, netur to ir 
klusnumo keliu. Jūsų įnašas į 
Bažnyčios gyvenimą neįkaino
jamas. Linkiu kiekvienam vie
nuoliui ir vienuolei gyventi 
pagal savo pasir inktos vie
nuolijos dvasią ir puoselėti Šv. 
Dvasios J u m s t e i k i a m a s 
dovanas. 

Kreipiuosi ir į Jus, pasaulie
čiai. Nuo savo krikšto dienos 
tapote Dievo vaikais ir turite 
teisę bei pareigą apaštalauti. 
Savo darbais, visu gyvenimu 
skelbki te Kr i s t aus mokslą, 
gyvenkite Kristumi. Ypatingai 
s t e n k i t ė s s u k u r t i t i k r a i 
krikščioniškas šeimas, nes tik 
jose klesti krikščioniškos dory
bės: ypač pagarba kiekvienam 
žmogui, s a n t a i k a , vienybė, 
tarpusavio ir visos žmonijos 
meilė. 

Su ypatinga meile kreipiuosi 
į jaunimą. Jūs esate Bažnyčios 
ateitis. Jūs esate taip pat ir tau
tos ateitis. Nebijokite atverti 
savo širdis, savo sielas Kristui 
— Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyve
nimas. Tik Kristus gali Jums at
skleisti pi lnutinę ir džiugi
nančią gyvenimo p r a s m ę . 
Remdamiesi Kristumi, su pasi
tikėjimu ir su viltimi pajėgsite 
kurt i ateitį. 

Mes visi kartu sudarome Die
vo Tautą, Kristaus Kūną, kuria
me kiekviena ląstelė tu r i savo 
nepamainomą vaidmenį. Vie
ningai, sąmoningai, vedami Šv. 
Dvasios, o ne savo t rumpa
regiškų žmogiškų išskaičia
vimų, turime griebtis mūsų 
visuomenės dvasinio atnauji
nimo. 

Neseniai Šv. Tėvo Romon 
sukviesti visos Europos vys
kupai svarstė dabar t inės Eu
ropos tautų padėtį. Ten šiandien 
jaučiama dvasinė tuštuma ir vis 
didėjanti spraga tarp tikėjimo ir 
kultūros, tarp tikėjimo ir gyve
nimo, ir nejaučiama t ik ro iš
silaisvinimo ta laisve, kuria 
Kristus mus išlaisvino. Ir Lietu
voje turime liudyti Kristų, kuris 
mus išlaisvino. 

Pražydo laisvė, o kar tu su ja 
ir visokie susikurti laisvės mi
ražai. Laisvė — ta i svaiginantis 
jausmas. Žmogui gali pasi
rodyti, kad viskas jau galima, 
kad viskas pasiekiama, ne t atsi
sakant Dievo bei atsipalai
duojant nuo amžinų normų ir 
nepaisant sukur to pasaul io 
tvarkos. Žmogus — kūrinys nori 
tapti lygus Kūrėjui. Tai sena ir 
esminė žmonijos problema, pasi
reiškianti jau nuo pirmųjų tėvų 
laikų, kai jie atsisakė paklust i 
Dievui, panorėję „būti kaip Die
vas". Bet maištas prieš Dievą 
žlugdo žmones ir tautas . 

Brangūs Lietuvos žmonės! 
Supraskime, kad laisvė susieta 
su didžiule atsakomybe. Naudo
kimės laisve kur t i , melstis ir 
skleisti gėrį, bet nedarykime iš 
laisvės priedangos blogiui. 

Gailestingumo Motinos globa 
telydi mus tiesos ir doros, lais
vės ir meilės keliu. Amen. 

PASIRŪPINKIME 
LIETUVOS AMBASADA 

WASHINGTONE 
Toje tamsioje naktyje, kuomet 

atrodė, kad aušros niekuomet 
nebebus , L ie tuvos pas iun
tinybės ir diplomatinės tarny
bos likučiai buvo tie šviesūs 
ž iburė l ia i , k u r i e spinksėjo 
nakties tamsoje. Juos turėdami 
mes jautėmės drąsesni. Dabar 
mūsų diplomatija yra reika
linga išeivijos paramos. Šiuo
kar t nekalbėsiu apie visą mūs 
diplomatinę tarnybą, bet apsiri
bosiu Lietuvos Ambasada Wa-
shingtone. Mūsų ambasada jau 
nebėra tas , juodas ančiukas", 
kurio visi vengė, bet joje verda 
gyvenimas. Ne taip seniai teko 
ska i ty t i Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos nutarimą 
turėt i užsienio valstybėse 22 

ambasadas. Apie ambasadų rei
kalingumą, manau, neturėtų 
būti daug skirtingų nuomonių. 
Tik norėčiau tai išryškinti, kad 
ambasadai Washingtone. bent 
šiais metais , Lietuva nėra 
numačiusi jokių lėšų. Tą mes 
turėtume gerai suprasti. 

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija aiškiai nepasakė, bet 
aišku, kad bent šiuo metu 
ambasadomis turės pasirūpinti 
išeivija. Dėl detalių dar neteko 
išsiaiškinti, bet, manyčiau, kad 
ambasadai per metus bent 
250,000 dol. (o gal ir daugiau) 
reikėtų. Ambasadoje šiuo metu 
yra 9 tarnautojai. Jų skaičių 
teks padidinti. Negalima norėti, 

(Nukelta į 4 psl.) 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Laikas slinko pavasariop. Visur plevėsavo raudonos 
vėliavos, radijas bliurbė rusiškas melodijas, pilnėjo 
kalėjimai. Vytauto Didžiojo universiteto Pirmųjų rūmų 
koridoriuje (Mickevičiaus ir Donelaičio gatvių 
sankryžoje) įrengė „Raudonąjjį kampelį". Nueidavau, 
apžiūrėdavau jį ir vis galvoje planuodavau, kaip jį iš
griauti. Bet apie šį ketinimą niekam, niekam nepra
sitariau! Pasislėpti Rūmuose nakčiai ir veikti, kai mies
tas sumigs? Pasirodo, kad ten budėdavo kiaurą parą. 
Sukelti gaisrą? Tada Rūmai nukentėtų. „Kampelio" 
likvidavimo mintis nesiliovė varginusi, tačiau reikalai 
virto k i ta puse. 

Buvau jau devyniolikos metų vyras, Mokesčių 
inspektorius, bobelių piemeniu vadinamas, turėjau 
tarnybą, uždirbdavau, todėl reikėjo ir geresnio rūbo. 
Užsisakiau pas siuvėją kostiumą, ryžausi gerai 
atrodyti, nors tokiam nupeipėliui tai buvo sunkus 
uždavinys. Artėjo gegužės pirmosios komunistinė 
šventė, o tąmet susidarė trys nedarbo dienos. Prieš tai 
Kaune atsi lankęs Tadas prikalbino, kad gegužės 
antrąją susit iktume Alytuje —jis atvažiuos iš Lazdijų, 
aš iš Kauno atsidanginsiu. Susitarėme. Juk Alytuje iš 
vaiko suaugau į pusbernį, gimnaziją lankydamas, 
turėjau ten draugų ir draugių. O balandžio 30 Finansų 
komisariate turėjo būti pokylis, džiaugsmui dėl gegužės 
pirmosios pa ryšk in t i . Kas t a m e pokyly galėjo 
dalyvauti, nežinau. Tačiau ir aš buvau kviestas, nes 
turėjau diplomatines pareigas, gautas iš paties Finansų 

komisaro, Juozo Vaišnoro. O tada prie lietuviškos 
vyriausios galvos komisariate tupėjo rusas , kažkoks 
Ivanovas majoro laipsny. Kokios buvo jo pareigos, 
nežinau. Matyt, tai rusas komisaras, kad prižiūrėtų 
lietuvį komisarą. Bet kodėl j is dėvėjo uniformą? 

Dėl šio Ivanovo gavau pareigas: pokyly turėjau 
sėdėti šalia jo dukrelės ir ją kalbinti . 

Taigi prieš tą raudonąją šventę reikėjo pasiruošti 
kelionei į Alytų ir pokyliui. Pokylis nerūpėjo, o kelionė 
— labai. Tada gyvenau pas tetą Oną. Jos vyras, Balys 
Muliolis, buvo atleistas iš geležinkelio policijos ir dir
bo kažkur sargu. Jie turėjo du bern iukus , gal 12 ir 10 
metų. Kad galėtų išmokėti buto nuomą, man perleido 
vieną kambarį. Butas buvo antrame aukšte , Tvirtovės 
alėjoje, naujame Zobarskų, malonių ir nuoširdžių 
žmonių, name. Tą namą baigė statyti pr ieš pat rusų 
okupaciją, jin sudėję viso savo gyvenimo santaupas ir 
gal iš brolių ar seserų gautas dalis. Zobarskai buvo 
paprasti piliečiai. 

Balandžio 30, po pietų, užsidariau savo kambarėly, 
į vokus kaišiojau pogrindinę l i teratūrą ir ant vokų 
rašinėjau vardus tų Alytaus draugų, kur iems rengiau
si perduoti šiuos spausdinius. Dirbau tvarkingai ir 
rūpestingai, nes vieniems tų draugų tiko atsišaukimai, 
kitiems — ištisi laikraštėliai. Dirbau tvark ingai , bet 
neįsivaizduotinai kvailai! Netyčia kambar in įėjęs te
tėnas Muliuolis rado mane apsivertusį šiais popier 
galiais. Paklausė, ką darąs, o aš, doras giminait is , jam 
smulkiai paaiškinau. 

— Ar galvos neturi? — jis buvo nustebintas, 
išsigandęs ir pyktelėjęs. — Pražudysi save, mano šeimą 
ir visus tuos Alytuje, kurių vardus ant vokų rašinėji. 
Tokiems dalykams namuose ne vieta! Greičiau paslėpk! 

Nepatikėjau, kad bus taip, kaip j is sako — žūsiu 
aš pats, jo šeima, mano alytiečiai draugai. . . Tačiau 
atsakiau: 

— Kai sutvarkysiu, pakišiu po lova. 
— Ne, ne! Namuose negali laikyti! 
— Tai k u r aš juos dėsiu, jei ne namuose? 
— Gerai pagalvokime. Tik ne namuose, jokiu būdu! 

Hm... Palauk! Nuo laiptų yra įėjimas į pastogę. Ten 
pasižvalgykime. 

Mūsų butas užėmė visą antrą aukštą, o virš mūsų 
— tik pastogė. Niekados ten nebuvome. Tetėnas, šeimi
ninkų nepastebėtas, užsikorė į viršų ir po kelių minučių 
šis „erdvės" tyrinėtojas tyliai šūktelėjo, iškišęs galvą! 

— Paimk savo turtą ir ateik čia! 
Paklausiau. Stogas buvo dengtas čerpėmis, klo

tomis viena ant kitos, o tarp jų vietomis buvo tarpai. 
Mes ir sukišome visus vokus į tuos tarpus. 

— Dabar jau ramiau, — atsiduso Balys Muliuolis, 
mano tetėnas. — Prieš kelionę galėsi pasiimti. Bet žiū
rėk, kad autobuse kas nepakratytų, — įspėdinėjo mane, 
tik gera norėdamas, o aš vis tiek galvojau, kad šis mūsų 
žygis į pastogę buvo nereikalingas. Namuose buvo 
švaru, jokios įtartinos medžiagos ten neliko, bet juk 
niekas mūsų ir neįtarinėjo... 

Pradėjau ruoštis pokyliui. Nuvykau laiku, iki dabar 
nebuvau matęs nei Ivanovo, nei Ivanovaitės, o štai už 
garbės stalo, šalia komisaro Juozo Vaišnoro, sėdėjo 
žemas, apvalus ir gana malonaus veido dėdė rusiškoje 
uniformoje. Tai buvo draugas Ivanovas, tasai kažkokių 
pareigų svarbus žmogus. Prieš pat garbės stalą, po 
Ivanovo akimis, tūnojo rusiškai nemokąs Volertas 
naujame kostiume su rusaite Ivanovaite, gal sep
tyniolikos metų .katiuša', žema ir apvalia, gana malo
naus ir simpatingo veido mergiščia. Sėdėjau ir šyp
sojausi, nekalbėjau, bet kelis kartus pašokau. Komu-
nikavome labai gražiai, nes šypsojosi ir Ivanovaite, ir 
jos tėvas. 

(Bus daugiau) 
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NEAPLEISKIME IR 
SAVOJO DARŽELIO 

Darbymetis Lietuvių operoje 
JUOZAS KONČIUS 

Pirmieji pavasario ženklai, 
dienoms ilgėjant, Lietuvių 
operos nariams nežada malo
naus poilsio atbundačioje gam
toje ar savame kiemelyje. Ilgas 
šių malonių pavasario vakarų 
valandas praleidžia jie repe
tuodami ir besiruošdami artė
jantiems Verdi operos „Otelio" 
pastatymams. Greitai, kai tik 
atvyks talkininkai ir solistai iš 
Lietuvos, bus jau repetuojama 
Mortono aukštesniosios mokyk
los auditorijoje, Cicero. Laiko iki 
spektaklių liko nedaug — prem
jera sekmadienį, balandžio 26 
dieną, o ki tas spektakl is 
šeštadienį, gegužės 2 dieną. 

Kalbant apie dažnai vykstan
čias repeticijas, o repetuojama 
Dabar tris kartus savaitėje, 
reikėtų prisiminti, kad ne 
vienam Lietuvių operos nariui 
važinėjant į repeticijas tenka 
praleisti kelyje valandą ir dau
giau. Yra choristų atvykstančių 
ir iš kaimyninių valstijų. Nata 
ir Vytautas Aukštuoliai nuo pat 
pirmų į Lietuvių operą 
įsijungimo dienų važinėja į 
repeticijas iš Indianos , o 
kadangi Vytautas jau keletą 
metų dirba Lietuvių operos 
valdyboje, tai važinėti prisieina 
ir tankiau. 

Kiti du ilgamečiai Lietuvių 
operos nariai Jonas Mockaitis 
34 metus dalyvaujantis Lietu
vių operoje, o taip pat ir šiuo
metinis valdybos narys, ir Vin
cas Vaitkevičius einantis su 
Lietuvių opera kartu nuo pat jos 
įsikūrimo, tai yra dainuojantis 
jau trisdešimt šeštus metus, jie 
važinėja iš Michigano į abi 
puses padarydami apie 150 
mylių. Per sezoną susidaro 
nemažas skaičius Lietuvių 
operai pašvęstų valandų, o taip 
pat nuvažiuota ir daug mylių. 

Tačiau nei čia minėtieji, nei 
visi kiti Lietuviu operos nariai, 
neskaičiuoja įdėtų darbo va
landų ar nuvažiuotų mylių, dir
ba iš meilės muzikos menui ir 
tam, kad išlaikytų išeivijos 
kutūrinę veiklą gyvastingą ir 
palaikančią mūsų taut inę 
sąmonę. 

Važiuoja ir repetuoja choras. 
Ruošiasi taip pat ir vietiniai 
solistai. Reiklus ir neatlaidus 
paruošime yra dirigentas muzi
kas Alvydas Vasaitis. Atrodo 
gražiai jau skamba choras, 
susikaupę ir intensyviai seka jo 
rankos judesius, o dirigentas vis 
randa trūkumų, pristabdyda-
mas skambią melodiją ir, kaip 
Lietuvoje sakoma ,,dar karčiu
ką", taiso jam pastebimus 
trūkumus. Bus kartojama dar 
daug sykių, choristai paklus 
dirigento rankos mostams ir ari
ja taip skambės, kaip ji skamba 

muziko Vasaičio mintyse. Užtai 
publika po spektaklio vėl kar
tos, kad buvo gražu, labai gražu. 
Choro paruošime muzikui Alvy
dui Vasaičiui talkina muzikai 
Ričardas Šokas ir Manigirdas 
Motekaitis. 

Be gero pasiruošimo galvo
sūkio, iki premjeros dažnų repe
ticijų metu tai išsilygins, yra 
dar daugelis ir kitų rūpesčių, 
kurie ne visuomet nuo Lietuvių 
operos priklauso. O tai yra 
finansiniai ir medžiaginiai rū
pesčiai, nuo kurių Lietuvių 
opera niekada nebuvo ir turbūt 
nebus laisva, kol ji gyvuos. Jei 
ne gražus būrys rėmėjų, kurie 
kasmet savo aukomis įgalina 
Lietuvių operos darbus, ši 
veikla nebūtų išlikusi gaji ir 
stipri per trisdešimt šešerius 
metus. 

Lietuvių operos veikla dar 
labiau suklestėjo, kai atsivėrė 
laisvi keliai į Lietuvą. Per pas
kutinius keletą metų. mūsų so
listų eiles papildė profesionalai 
dainininkai :š Lietuvos Operos 
ir baleto teatro, kurie pakeitė 
samdomus kitataučius, o tai 
buvo didelis t au t in i s ir 
kultūrinis laimėjimas. Pereitais 
metais Muzikos šventės proga 
Ponchielli operos „Lietuviai" 
pastatymą papildė ne tik solis
tai iš Lietuvos, bet ir orkestras, 
baletas ir visas būrys kitų tal
kininkų. Išlaidos buvo didelės, 
bet lietuvių visuomenė dosniai 
atsiliepė savo aukomis, o dau
gelis šeimų priėmė atvykstan
čius menininkus į savo šeimas 
ir suteikė jiems viešnagę. Pa
garba ir padėka tiems tautie
čiams. 

Šiais metais, nors ir ne tiek, 
kaip pereitais, bet visgi at
vyksta grupė talkininkų: solistai 
Irena Milkevičiūtė, Virgilijus 
Noreika, Arvydas Markauskas, 
Zenonas Žemaitis, šiuo metu 
dainuojantis Vokietijoje, reži
sierius Eligijus Domarkas ir 
vienuolika dainininkų, kurie 
konservatorijoje išlavintais 
balsais, įsijungs į Lietuvių 
operos choro eiles. 

Daug finansinių ir medžiagi
nių rūpesčių Lietuvių operos 
valdybai ir jos pirmininkui Vy
tautui Radžiui dar prieš akis. 
Teks surast i nuoširdžių 
tautiečių, kurie ir šiais metais 
suteiktų pastogę atvykstan
tiems svečiams, o taip pat teks 
sutelkti lėšų jų kelionėms bei 
kitoms išlaidoms padengti. 
Suma susidarys nemaža, nes 
skrydžio bilietų už rublius nusi
pirkti jau nebegalima. Tenka 
mokėti doleriais. Nors tiek ge
rai, kad nebereikia daugiau 
skrendant į Ameriką kamuotis 
po Maskvą, skrendama dabar iš 

CHICAGOS „VAIDILUTĖ" 
RUOŠIASI PREMJERAI 

St. Petersburgo, Fla., šokėjai rengiasi šokių šventei. Vidury „Audros" vadovė K. (iimžauskienė. 

Vilniaus, didžiosiomis Europos 
oro linijomis. 

Nakvynių reikalus šiais 
metais, kaip ir pereitais, tvarko 
Lietuvių operos valdybos sekre
torė Jonė Bobinienė, dai
nuojanti Lietuvių operoje jau 
dvidešimt ketverius metus. 
Jonei Bobinienei energijos ne
trūksta, ji visada optimistė. 
Paklausta, ar visiems atvyks
tantiems jau surastos nakvynės, 
ji atsidūsta, skėsteli rankomis, 
tai reiškia, kad dar ne visiems, 
bet tuoj pat ji šypteli, lyg radus 
išeitį ir priduria, kad pereitais 
metais pavyko ne tiek apgyven
dinti. Kol Jonei Bobinienei ne
pritruks entuziazmo, išspręs ji 
ir šį klausimą. 

Kaip seksis Lietuvių operai 
išspręsti finansinius klausimus, 
daugiausia priklausys nuo to, 
kiek dosniai savo aukomis 
lietuvių visuomenė ateis jai į 
talką šiais metais ir kiek 
sutrauksime žiūrovų į abu spek
taklius. 

Ne kartą skaitėme spaudoje, 
kad išeivija jau pradeda 
pavargti finansinės naštos 
slegiama. Per daug yra įvai
riausių Lietuvai šelpti projektų, 
per daug aukų prašančių, o iš
tekliai daugumos nėra neriboti. 
Tiesos čia yra. Klausimas gyvas 
irjis dar nekartą ateityje iškils, 
gal net Lietuvių bendruomenės 
viršūnėse ar net Lietuvių fondą 
pasieks. Atsistatymo darbai 
krašte eina pirmyn, eina ir 
mūsų išeivijos vienokia ar 
kitokia veikla. Reikėtų džiaug

tis, kad išeivijoje ne viskas dar 
nyksta. Lietuvių opera yra 
vienas iš tų junginių, kurie nori 
išlaikyti mūsų išeivijos gyvas
tingumą ir tęsti lietuvių kul
tūros puoselėjimą. Talka atsis
tatančiai Lietuvai reikalinga, 
klausimas yra, kiek ir kokia ji 
turėtų būti, kad neužslopintų 
darbelių mūsų pačių kieme. 

Metiniai Lietuvių operos 
pastatymai yra vieni iš di
džiausių renginių išeivijos 
kultūriniame gyvenime. Šiais 
metais irgi gėrėsimės didingos 
Verdi operos „Otelio" spek
takliais. Pastatymas bus be 
priekaištų: nepamirštama iš pe
reitų metų Eligijaus Domarko 
režisūra, profesiniai sukurti 
rūbai ir dekoracijos iš New 
Yorko, tikrai bus įspūdingi. 
Solistų sudėtį sudarys geriausi 
dainininkai iš Lietuvos Operos 
ir išeivijos. Choras intensyviai 
ruošia savo partija? ir, kaip mi
nėta, bus sustiprintas profesio
naliais dainininkais. Kaip 
praeityje, taip ir šiemet „Otelio" 
spektakliai paliks atsilankiu
siems malonius, ilgai išliekan
čius įspūdžius. Reikia tikėtis, 
kad lietuvių visuomenė gausiai 
a ts i lankys į abu operos 
spektaklius. Būtų miela matyti 
svečių ir iš tolimesnių vietovių. 
Gausiai užpildyta salė per abu 
spektaklius Lietuvių operai bus 
geriausias atpildas už jų dauge
lio valandų intensyvaus darbo 
pastangas ir paskatas neapleisti 
lietuvių kultūros barų išeivijo
je ir ateityje. 

LIETUVOS 
AMBASADA 

(Atkelta iš 3 psl.) 
kad visi ir visą laiką nemoka
mai dirbtų. Be to, ambasada ir 
ambasador ius privalo ir 
tinkamai reprezentuotis; čia jau 
mūsų garbės reikalas. 

Mes, Amerikos lietuviai, turė
tume į ambasadą VVashingtone 
žiūrėti, ne tik kaip į Lietuvos, 
bet ir mūsų reprezentante. 
Mūsų garbės reikalas, kad ji ne
blogiau atrodytų už mūsų rezi
dencijas. Spaudoje jau teko skai
tyti ir matyti sąrašus tų susipra
tusių tautiečių, kurie amba
sados veiklą jau parėmė. 

Tą mintį daugiau populia
rinant, numatyta surengti lė
šoms telkti vakarienę penkta
dienį birželio 5 dieną, 7 va
landą vakaro Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Gintaro 
salėje. Numatomas ir paties am
basador iaus dalyvavimas. 
Reikia žinoti, kad niekas sa
vaime nepasidaro. Tąd ,̂ šiam 
banketui ir jo organizavimui 
vadovauti yra pakviesta 
Gražina Liautaud. o paren
giamuosius darbus koordinuoja 
Alė Kėželienė ir Marija 
Remienė. Savaime aišku, jos 
dar turės sudaryti organizacinį 
komitetą. Reikia tikėtis, kad 
lietuviška visuomenė gausiai 
dalyvaus ir tuo mūsų ambasa
dą parems. 

J . Žygas 

Jau septintus metus gyvuo
jančios Chicagos „Vaidilutės" 
teatro vaidintojai ruošia naują 
premjerą, kurią žada parodyti 
gegužės 17 d. Jaunimo centro 
scenoje Chicagos lietuviai turės 
progą pamatyti Petro Vaičiūno 
dviejų veiksmų (4 paveikslų) 
komediją „Patriotai". Ši jau 
senokai, 1924 metais parašyta 
ir nepriklausomoje Lietuvoje 
daugelį kartų vaidinta komedi
ja, šiuo metu vėl yra aktuali, ir 
todėl čikagiečiai sumanė ją 
suvaidinti. Kiek žinoma, Ameri
koje ji nebuvo rodyta. 

Šį veikalą režisuoja specialiai 
„Vaidilutės teatro pakviestas 
Klaipėdos dramos teatro vyr. 
režisierius Povilas Gaidys, o 
jame vaidina trys neseniai iš 
Lietuvos atvykusieji vyrai: 

Arūnas Šatkus. Vidas Duma-
šius ir Vladas Stankevičius. Be 
ju dar pasirodys: Laima Šulai-
tytė, Aldona Pankienė, Giedrė 
Griškėnaitė. Regina Kudiulaitė, 
Ona Šulaitienė (ji eina ir re
žisieriaus asistentės pareigas). 

Visas kolektyvas intensyviai 
repetuoja nuo sausio pradžios, 
nes veikalas gana sunkus ir 
gana ilgas (tęsis daugiau negu 
dvi valandas). Tačiau sumanaus 
ir patyrusio režisieriaus Povilo 
Gaidžio didelio užsispyrimo 
dėka jis turėtų scenoje sužibėti 
pilnu grožiu. 

Šia ..Vaidilutės" teatro prem
jera rūpinasi jo valdyba, kuriai 
pirmininkauja dr Petras Kisie
lius. Kiti valdybos nariai: Ed. 
Šulaitis, I. Tiknienė, O. Šulai
tienė. A. Užgirienė. e.s. 

RELIGINIS 
KONCERTAS 

Verbų sekmadienis, 
1992 m. balandžio m ė n . 12 d. 

3 vai. popiet 

Margarita Momklenė, 
sopranas 

Svč. Mergelės 
Marijos šventovėje, 

69 ir S. Washtenaw, 
Chicago 

Virgilijus Noreika, 
tenoras 

Palyda: 
Ričardas Šokas, vargonai 

i r 

simfoninis orkestras 

Genovaite Mažeikienė, 
mezzosopranas 

Antanas Linas, 
dirigentas 

Bilietai gaunami 
klebonijoje, 

prie bažnyčios 
pamaldų metu 

ir Vaznelių prekyboje Vaclovas Momkus 
baritonas 

INTERNATIONAL ^ 
TRAVEL CONSULTANTS T į j i fcdai" 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuva ir visus kitus pasaulio kraštus Samiausiomis kainomis. 

C A R G O — siunčiame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketų pasi r ink imas su garantuotu pristatymu i namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•828 South 7«tn Avenue 223 Katvartft gatvė 
Hlekory HM, Illinois 804S7 
Telefonas (708) 430-7272 

Vilnius. Lietuva 
Telefonas 380-118 Ir 778-392 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrublena 
Nuosavybių pardavimas INC0ME TAX 

5953 S. Kedzie Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

T1.376-1882 ar 376-5996 
100/b—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 VVest 95th Stret 
Tel. — (70S) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Tunu Chicngos miesto leidimą Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

SILKĖS IŠ KANADOS 
Statinaitėse po 20 svarų. 

Kreiptis tel. 312-376-7883 

Planuojant aplankyti Lie
tuvą? Pamatyt, ką tik no
rit Ir dar sutaupyt pinigų? 

Kreipkitės į Švledrį Vlpar-
tą, 232044 Vilnius, Vairo 
14-42, tel. 42-86-50. Jis 
parūpins jums kambarį pri
vačiuose namuose ir auto
mobilį su šoferiu. 

REAL ESTATE 

rifc 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzla Avs., 

Chicago. IL 80829 

(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 
• Nuola'da pensininkams 

Gntui# 21 
B MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chicago, IL 60629 
312-385-6100 

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

Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

Ontuijr; KMIEC1K REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski M. 
C\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
vyr. amžiaus moteriai. Cicero apyl. 
Su šiluma. 
Kreiptis: tel. 708-656-1096. 

NORIU IŠSINUOMOTI 
VASARAI BUTĄ 

arba atskirą namuką 
Union Pier apyl. 

Skambinti : 312-808-0541 

Rlchard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Surte 2100 

Chicago, II 60606 
Tai. 312-464-2380 

DĖMESIO! 
Uždara akcinė b-vė turi žemę ir pro
jektus Lietuvoje, labai geroje vie
toje. Ieškome partnerio-sponso-
riaus motelio statybai. Skambinkite 
tuoj pat Broniui. Neapsiriksite! 

Tel. 216-461-6772 
Palikite ..message". 

"PERSEVERING PEASANT" 
(„IŠTVERMINGOJI VALSTIETĖ") 

Nei Kaye (Anieli Kllmaytis) 
Lietuviškos kilmės rašytojos romanas apima 70 
metų pirmos kartos lietuvės emigrantės įdomų, 
spalvingą gyvenimą Amerikoje. 

Knyga gaunama pas leidėją: 
Pater Randall 
P.O. Box 4726 

Portsmouth, N.H. 03802 
Kains: minkštais viršeliais su persiuntimu $9.95 

J 

Bendra Lietuvos-JAV Įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA (vairių 
modelių „FORD", „GM" ir ..CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje Garantuojame 
tų automobilių technini aptarnavimą lietuviškais pinigais 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius. ..VAN" ir 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje 

Parduotuvės adresas 
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

Tel (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti: 
Tai. (312) 434-8618 arba (708) 887-8442 

Fax (312) 434-2655 



RENGINIAI CHICAGOJE 
Balandž io 4 d. — „Draugo" 

koncertas Maria aukšt . mokyk
los auditorijoje. Koncertą atliks 
Toronto „Volungės" choras. 

Ba landž io 5 d. „Laiškai lie
tuv iams" metinė šventė Jauni
mo centre. 

— Seselių pranciškiečių rėmė
jų vakarienė Šaulių salėje. 

— G.T. Internat ional popietė 
12:30 v. p.p. Lietuvių centre, 
Lemonte. 

— „Lietuviai skautai užsieny
j e " Romo Račiūno susuk tų 
filmų rodymas „Galerijoje", 
4317 So. Wiscons in Ave. , 
Stickney, IL 2-5 v. p.p. 

Ba landž io 11 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo valandėlės ruo
šiamas koncertas Jaunimo cent
re. 

— Dail. Jadvygos Paukštienės 
kūrinių parodos a t idarymas 
7:30 v.v. „Dai lės" muziejuje 
L ie tuv ių c e n t r e , L e m o n t e . 
Paroda tęsis iki bal . 27 d. 

Ba landž io 12 d. — Religinis 
koncertas Švč. M. Marijos baž
nyčioje. 

— Giesmių v a k a r a s 
„Tėviškės" parapijos bažnyčioje 

— „ G r a n d i e s " t a u t i n i o 
j a u n i m o a n s a m b l i o p i e t ū s 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Ba landž io 19 d. — Velykų 
šokiai jaunimui, Jaun imo cent
re rengia studentai ateitininkai. 

B a l a n d ž i o 24 d. — Prof. 
Aleksandro Štromo paskai ta 
„Dabartinė Lietuva ir demo
k r a t i j a " 7:30 v.v. Balzeko 
Lietuvių Kul tūros muziejuje. 

B a l a n d ž i o 25 d. — „Li-
tuanicos" tunto sukaktuvinis 
pokylis Lietuvių centre, Le
monte. 

— „Pensininko" vakarienė-po-
būvis „Seklyčioje". Rengia LB 
Socialinė taryba. 

Ba l andž io 26 d. — Verdi 
operos „Otelio" premjera Mor
ton auditorijoje — Lietuvių 
Operos pas ta tymas. 

— JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos metinis atstovų suva
žiavimas Lietuvių centre, Le
monte. 

— PLC Velykų stalas, Lie
tuvių centre, Lemonte. 

Gegužės 2 d. — Verdi operos 
„Otelio" spektaklis Morton mo
kyklos auditorijoje. Stato Lie
tuvių Opera. 

— Pokylis „Odissey" laive. 
Rengia Li thuanian Mercy Lift. 

Gegužės 9 d. — Tauragės 
lietuvių klubo pusmetinis susi
rinkimas Šaulių namuose. 

— Trijų parodų at idarymas 
„Dailės" muziejuje, Lietuvių 
cen t re , L e m o n t e . V i l n i a u s 
grafika ir akvarelė , Vitalio Bu-
tyrino fotografija ir Romano 
K r a s n i n k e v i č i a u s spa lvo t i 
medžio r a i ž i n i a i „Sen ie j i 
Pašešupiai". 7:30 v.v. Paroda 
tęsis iki gegužės 31 d. 

Gegužės 10 d. — Pal >>-*L to
jo Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte Motinos dienos pietūs. 

— Anglijos Lietuvių klubo 
pusmetinis susirinkimas ir Mo
tinos Dienos minėjimas Jauni
mo centre. 

Gegužės 17 d. - Virtuozo- Ge
dimino Kviklio vargonų muzi
kos koncertas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 

— Tauragės Lietuvių klubo 
gegužinė Šaulių namuose. 

— Atei t ininkų šeimos šventė 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 

Gegužės 22 d. — Poezijos 
dienos Jaunimo centre. 

Gegužės 2 3 d. — PL centro 
pavasarinis pokylis Lietuvių 
centre, Lemonte. 

— Poezijos dienos Jaun imo 
centre. 

Gegužės 24 d. — Ateit ininkų 
namų gegužinė Lemonte. 

Gegužės 25 d. — Mirusiųjų 
pagerbimo diena Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 10 v. ryto — 
procesija; 10:30 v. r. — šv. Mišios 
kapinėse; Po Mišių tradicinis 
mirusiųjų pagerbimas prie Stei
gėjų paminklo, organizuojamas 
Bendruomenės Pasauliečių ko
miteto ir Kapų savininkų drau
gijos, garbės sargyboje daly
vaujant šauliam,-ėms ir visuo
menei. 

Gegužės 29 d. - „The Lithu
a n i a n H e r i t a g e " k n y g o s 
sut ikimas 7:30 v.v. Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje. 

Gegužės 30 d. — Abiturientų 
balius, Sabre Room pokylių 
salėje. Rengia Lietuvių Moterų 
klubų federacijos valdyba. 

Biržel io 5 d. Liaudies meno 
medžio skulptūrų ir tautodailės 
parodos a t idarymas Lietuvių 
„Dailės" muziejuje, Lietuvių 
centre, Lemonte. Paroda tęsis 
visą vasarą. 

Biržel io 5 d. — Lietuvos Am
basadai Washingtone remti po-
b ū v i s - v a k a r i e n ė B a l z e k o 
Lietuvių Kultūros muziejuje, 
„Gintaro" salėje. 

B i r že l i o 7 d. — Marijos 
Nekalto Prasidėjimo vienuolijos 
rėmėjų šv. Mišios Švč. M. Mari
jos Gimimo par. bažnyčioje ir 
visuotinis metinis susirinkimas 
parapijos salėje. 

Biržel io 13 d. — „Gintaro" 
balius Palmer House — Hilton 
pokylių salėje Chicagos miesto 
centre. Rengia Chicagos Lietu
vių Moterų draugija. 

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus 26 metų veiklos mi
nėjimas. 

Biržel io 21 d. — „Lietuvos 
Aidų" radijo programos gegu
žinė Šaulių namuose. 

Biržel io 27 d- — Joninių 
l a u ž a s L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte. 

Biržel io 30-liepos 4 d. - PL 
Bendruomenės seimas Lietuvių 
centre, Lemonte. 

L i epos 3 d. PL centro ge
gužinė Lietuvių centre, Lemon
te. 

L i epos 4 d. — Chicagon at
vykusių skaut ininkų ir ki tų 

Per Arizonos LB Vasario 16 minėjimą apylinkės pirm. Antonia Petrulienė 
įteikia senatoriui John McCain gintaro žymenį. 

Nuotr. E. Užumecko 

Kviečiame Jaunimą... 
...bei kitus i Lietuviu Jaunimo Sąjungos DC Skyriais Sėstai! Politini 
Seminarą, kuris įvyks YVaslilngton DC, 1912 m. gegužės mėn 1 - 3 I I . 

KETVIRTADIENIS 4/30/1992 
• Registracija Viešbutyje (vakare) 

PENKTADIENIS 5/1/1992 
•"Congressional Briefing" 
•"VVhite House Briefing" 
• Atidarymo Banketas 

p Viktoras Nakas. 
Lietuvos Ambasada Vašingtone 

ŠEŠTADIENIS 5/2/1992 
• Humanitarine Pagelba Lietuvai 

LKPS. APPLE. SOS Vaikai. 
'Assn for Political Training' 

• Lietuvos Teises Klausimai 
adv Povilas Zumbakis 

• įdarbinimo Galimybės Lietuvoje 
p Danus Sužiedėlis 
adv Puta Stropute 
p Atgis Lukoševičius 

• PLJS C.Valdybos Pranešimas 
pirm Paulius Mickus 

• JAVLJS Metinis Suvažiavimas 
ir C. Valdybos Rinkimai 

pirm. Sigute šnipaite 

SEKMADIENIS 5/3/1992 
• Mišios Lietuvos Ambasadoje 
• Uždarymas ir Vaišės 
Stminaro programa gali keistis 

SEMINARO KAINOS 
i s$60.00 iki 4/9/92 • s$78.00 po 4/9/92 
JSS20 00 negrąžinamas užstatas reika
lingas su ankstyva serrunaro registraci|a 
Seminaro dalyvių skaičius ribotas 

HYATT ARLINCTON HOTEL 
(7t3) 525-1234 

Gauti kambario nuolaidą, reikia paminėti 
grupes vardą: "LKnuanian American Youth 
Assn ' iki 1992 m balandžio mėn 9 d 

Papildomai mtormaci|ai bei registracijai 
prašome kreiptis j Viktorą Kaufmaną. 
JAVUS-DC 6-PS. 4821 Randoiph Dr . 
Annandale. Virginia 22003 USA 
tel (703) 354-2348 . tax (703) 642-8795 

\ 
\ 

Laiškas 

NĖRA REIKALO IŠSIGĄSTI 
Vasario 18 d. „Drauge" buvo 

i š s p a u s d i n t a s s t r a i p s n i s iš 
Worces te r , MA, pas i r a šy tas 
J .M. Straipsnio autorius nu
siskundė i r y ra nepa tenkin tas 
t i k i n t i e s i e m s Miš ių m e t u 
n a u d o t i s i š l e i s t u nau juo ju 
mišiolėliu. J i s esąs per didelis, 

skaut iškos šeimos narių susiti-
kimas-pabendravimas Jaunimo 
centre. 

— „Vaid i lu tės" teatro pasta
tymas Lietuvių centre, Lemon
te. 

L i epos 10, 11 i r 12 d. -
Brighton Parko Lietuvių festi
valis t a rp 43-47 gatvių Western 
bulvare. 

L i e p o s 11 d. — Brighton 
Parko Lietuvių festivalis, an t 
Western Blvd. 

L iepos 12 d. — Šv. Kazimiero 
seserų Vasaros festivalis vie
nuolyno kieme. 

— Brighton Parko Lietuvių 
festivalis Western Blvd. 

L i e p o s 19 d- — Amerikos Lie
tuvių Tau t inės sąjungos Chica
gos skyriaus gegužinė Ateitinin
kų n a m ų ąžuolyne, Lemonte. 

L i e p o s 26 d. Anglijos Lietu
vių k lubo gegužinė Šau l ių 
namuose . 

R u g p j ū č i o 2 d. — „Draugo" 
geguž inė — p i k n i k a s Tėvų 
Marijonų vienuolyno sodelyje. 

R u g p j ū č i o 9 d. — Brighton 
Parko lietuvių namų savininkų 
gegužinė Šaul ių namuose. 

— J A V LB Vidurio Vaka rų 
a p y g a r d o s v-bos r u o š i a m a 
g e g u ž i n ė L i e t u v i ų c e n t r e , 
Lemonte . 

R u g p j ū č i o 16 d. — Balfo 
gegužinė J a u n i m o centre. 

— PLC gegužinė Lietuvių 
centre , Lemonte . 

R u g p j ū č i o 2 3 d. Atei t ininkų 
n a m ų gegužinė Namų sodelyje, 
Lemonte . 

R u g p j ū č i o 30 d. — Lietuvių 
Respublikonų Illinois lygos me
t inė gegužinė Lietuvių centre, 
Lemonte . 

R u g s ė j o 13 d. — „Lietuvos 
A i d ų " r ad i j o p r o g r a m o s 
gegužinė Šaulių namuose. 

R u g s ė j o 19 d. — Kabare to 
v a k a r a s Lietuvių centre, Le
monte. 

R u g s ė j o 20 d. - JAV LB 
Vidurio Vaka rų apygardos 40 
metų veiklos Jubiliejinis minė
j imas Lietuvių centre, Lemonte. 

S p a l i o 23-25 d. Fi latel is tų 
draugijos „Lietuva" filatelijos ir 
numizmat ikos paroda „Lithpex 
XXIV" J a u n i m o centre. 

L a p k r i č i o 28 d. - LSK 
„Li tunaca-Li ths" tradicinis po
kylis Lietuvių centre, Lemonte. 

nepatogus nešiotis ir gana 
nelengva susirasti, kur kas yra. 
Autorius sako: „Pavadintas 
mišiolėlis... tai ne mišiolėlis, bet 
t ik ras mišiolas, kuris netelpa 
net į didžiausią moterų ranki
nuką". 

Autorius teisus, nes tai ir yra 
mišiolas, kuo galima įsitikinti 
a tver tus viršelį. Ten aiškiai 
parašyta — Romos Mišiolas. 
J ame nieko nerasi ko nebūtų ir 
Mišiole, kurį kunigai naudoja 
Mišių metu. Tarp mišiolėlio ir 
Mišiolo skirtumas tik dydyje, o 
tur inys tas pats. To mišiolo vir
šelyje pavadinimas „Mišiolėlis" 
y ra netikslus. Ten irgi turėtų 
būt i mišiolas. Toliau aš jį taip 
ir vadinsiu. 

Nežinau, koks reikalas tą 
mišiolą, kaip autorius sako, 
įsidėjus į pirkimui maišą, neštis 
į namus? Juk tai parapijos 
nuosavybė. Tos mišiolų knygos 
yra bažnyčios suoluose ir jos po 

Mišių ten ir paliekamos. Tiesa, 
k a d t u o Mišiolu g a l ė t u m 
naudotis, reikia truputį „pagim-
nastikuoti". Žinoma, į talką 
turėtų ateiti ir kunigas arba su 
tuo Mišiolu jau gerai susipaži
nęs Mišių skaitytojas-lektorius, 
suruošiant kokį pusvalandį 
t runkantį seminarą. Y r a kita 
galimybė. Tai tų skait inių, 
evangel i jų i r t ik inč ių jų 
prašymų puslapius sužymėti 
savaitiniame parapijos biule
tenyje. Be to Mišisų skaitytojas, 
prieš pradėdamas skaitymą, 
ga lė tų pasaky t i pus l ap į , 
kuriame skaitiniai yra ir keletą 
sekundžių palaukti, kol žmonės 
skaitymus susiras. Tie, kurie 
mišiolus yra įsigiję, t u r ė s 
pažvelgti į „Draugo" a r „Dar
bininko" kalendorius. Ten yra 
kiekvieno sekmadienio pavadi
nimas. Toks pat pavadinimas 
yra ir mišiolo turinyje, kuris 
nurodo, kur to sekmadienio 
skaitiniai yra. 

Visi skaitiniai ir evangelijos 
yra perskaitoma trejų metų 
laikotarpiu. Po to viskas vėl 
pradedama iš pradžios. Tie 
m e t a i yra s u s k i r s t y t i į 
vadinamus ciklus A,B,C. Dabar 
yra naudojamas ciklas C. 

Minėto straipsnio autorius, 
norėdamas pavaizduoti, kokie 
sunkumai ištinka beieškant 
norimų skaitinų, š i ek tiek 
dramatizuoja. J is sako, kad 
sus i r ado Kr i s t aus K r i k š t o 
sekmadienio skaitymus, bet iki 
jam pavyko atrasti evangeliją, 
kunigas jau buvo ją įpusėjęs. 
Man neaišku, kokiu būdu jis 
susirado skaitinius, o „prarado" 
pusę evangelijos? To sekma
dienio skaitinius gali ras t i tik 
pirmiau susiradęs evangeliją, 
nes tik prie jos yra nurodyta kur 
yra skaitiniai. Todėl autorius 
evangelijos nebegalėjo prarasti , 
nes jis ją jau turėjo. 

Esu tikras, kad niekas dau
giau tų „patogių" mišiolėlių 
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A.tA. 
JONAS TIJŪNAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. kovo 29 d., 3:05 vai. ryto, sulaukęs 91 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Ona Beconienė su 

šeima Lietuvoje, taip pat daug dukterėčių ir sūnėnų. 
Velionis buvo vyras a.a. Rožės. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Vilniaus Krašto lietu

vių sąjungai, Tautos Fondui, Lietuvių Fondui. 
Kūnas pašarvotas šeštadienį, balandžio 4 ir sekmadienį, 

balandžio 5 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, balandžio 6 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiere 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo su šeima ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345. 

nebespausdins. Turėsime nau
dotis Mišiolu ir manau, kad jo 
išsigąsti nėra reikalo. Tik reikės 
truputį kantrybės, nedidelių 
pastangų bei geros valios ir 

A.tA. 
ANICETAI STROPIENEI 

mirus, jos dukrą DANUTĘ KELPŠIENĘ ir sūnus -
JUOZĄ, VLADĄ, ROMANĄ, ANTANĄ ir RTMUTĮ, 
SESERIS - O N U T Ę MAŽIONYTĘ, S T A S Ę 
LATVIENĘ, ZOSELĘ BEIGIENĘ ir ELENĄ JANU
ŠAUSKIENĘ bei jų šeimas širdingai užjaučiame ir 
liūdime k a r t u . 

Izidorius ir Justina Nausėdai 

IN^OTtTDBYFOC 

DON'T SPEND IT A l i • SAVE SOME AT 

MUTUAL ?* fe t * l SAVINGS 
ANDIOAN A.',50CIATION 

Chorlmed ond Soperv^Pa by i\?. Unil<v) Stotos (jovnnmpnl 

2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, lll IMOIS 60608 PHONE (312) 847 7747 

nepajusime, kaip tas „pabaisa" 
Mišiolas taps mūsų geru talki
ninku, mums atėjus į bažnyčią 
dalyvauti Šv. Mišių aukoje. 

P . Pa lys 

A.tA. 
ANICETA STROPIENĖ 

MAŽIONYTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. balandžio 1 d., 9 vai. ryto, sulaukusi 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kretingos apskrityje. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Danutė Kelpšienė ir 

žentas Kazys, sūnūs: Juozas, marti Gerda, Vladas, marti 
Aldona, Romanas, marti Rasutė, Antanas, marti Angelė, 
Rimantas, marti Antuanetė; dvylika anūkų, du proanūkai; 
seserys: Onutė Mažionytė, Stasė Latvienė su vyru Jonu, Sofija 
Beiga su vyru Kazimieru, Elena Janušauskienė su vyru 
Vladu. 

Velionė buvo žmona a.a. Juozo. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fondui, 

BALF'ui ir Lietuvos Dukterų draugijai. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 2 d. ir penkta

dienį, balandžio 3 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette 
koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 4 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, sūnūs, seserys, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus 
Tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0862 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marąuette Funeral Home 
2533 VV'est 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-4304455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s la idotuvių n a m u s galite pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Beverly Shores Lietuvių 
klubo susirinkimas įvyks šį 
sekmadieni, balandžio 5 d..1:30 
vai. p.p. Onos ir Jono Kavaliūnų 
namuose. 

x Balfo c e n t r o r a š t i nę 
aplankiusi p. J-nė pasakoja, kad 
jos duktė vaistininkė grįžo iš 
Lietuvos su „Sibiro" drabužiais. 
Ji aplankiusi vieną šeimą, kuri 
grįžo iš Sibiro, paliko jiems 
viską ką turėjo: paskutinius 
dolerius, dar turėtų atsivežtų 
dovanų dalį, batus, paskutinius 
drabužius ir grįžo „Sibiriokų" 
apranga. Dukters paraginta, 
tuoj peržiūrėjo savo drabužines 
ir juos atnešė į Balfą. Trem
tiniai ir politiniai kaliniai labai 
skurdžiai gyvena — padėkime 
jiems. Balfas jiems siunčia dra
bužius, vaistus, medikamentus, 
maistą. 

x D r . Vytau tas Dargis , 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje pirmininkas ir 
Vytautas Kasniūnas — vice
pirmininkas, Susivienijimo cen
tre, New Yorke surengtame Va
sario 16 d. minėjime pasakė 
kalbas. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Anicetas 
Simutis. 

x Birutė Augaitienė vado
vauja rengėjų būreliui, kuris 
birželio 27 d. Pas. Lietuvių cen
tre, Lemonte, ruošia „Second 
City'' spektaklį. Spektaklis 
rengiamas Tarptautiniam 
teatro festivaliui Vilniuje 
paremti. 

x „Otelio" operos pastatymo 
išlaidas sumažino Rita ir dr. 
Tomas Kisieliai, kurie įteikė 
500 dol. čekį, o Elena ir Stasys 
Barai atsiuntė 250 dol., Nijolė 
ir Rimas Baniai 250 dol., Ani
ceta ir Jurgis Mažeikai 205 dol., 
Dana ir Jonas Bariai 150 dol. 
Taip pat 150 dol. įteikė Cicero 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba. Lietuvių Operos valdyba už 
mūsų kultūrinės veiklos 
rėmimą šiems mecenatams nuo
širdžiai dėkoja. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
A N T R O J O J E TURIZMO 
PARODOJE galite laimėti 
LUFTHANSA BILIETĄ -
CHICAGO/VILNIUS/ CHICA
GO! Ateikite ir išbandykite savo 
laimę, balandžio 5 d., 12-2 v. 
p.p. Pasaulio Lietuvių Centre, 
Lemonte. 

(sk) 

x Nepraleiskime progos 
pasigėrėti Kanados lietuviško 
jaunimo gražiabalsių daini
ninkų ir kanklininkų koncertu. 
R\toj Marijos aukšt. mokyklos 
salėje dalyvauja Toronto „Vo
lungės" ansamblis , vado
vaujamas Dalios Skrinskai-
tės-Viskontienės ir „Gintaro" 
dainininkai ir muzikantai. Kon
certą rengia ..Draugas". Pradžia 
6 vai. v. Kasa bus atidaryta nuo 
4 vai. v. 

x Bilietus į Verbų sekma
dienio religinį koncertą Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
galima įsigyti klebonijoje arba 
bažnyčios vestibiulyje 
sekmadieniais po šv. Mišių ar
ba Vaznelių prekyboje. 

x Union P ie r Lietuvių 
draugijos paskutinė praėjusios 
žiemos sezono vakaronė 
rengiama balandžio 7 d., antra
dienį, 3 vai. p.p., P. ir A. Mikš-
tų patalpose. Programoje: iš 
Draugijos veiklos video filmas, 
pokalbis atei t ies veiklos 
reikalais ir bendri dalyvių 
užkandžiai. Kviečiami visi 
Draugijos nariai. 

ir 
x Panevėžiečių klubo (Chi 

cagojei narių susirinkimas 
prof. Vyt Skuodžio paskaita bus 
šį sekmadienį, bal. 5 d. 12 vai., 
Jaunimo centro mažojoje aalėje. 
Visi nariai kviečiami susirinki
me dalyvauti. 

ATEITININKAI 
KOMUNISTU" IR N A C I l 

KANKINIAI 

filiai 
.s4K!>*s KI KI s :v n *r*\N*<« i 

x Ateitininkai komunistų 
ir nacių kankiniai — tokiu pa
vadinimu tik ką išėjo knyga. Re
dagavo Leonardas Kerulis. Pily
pas Narutis ir Juozas Prunskis, 
išleido Krikščionis gyvenime. 
Rinko, laužė ir apipavidalino 
Teresė Bogutienė, KOVAS 
Desktop Publishing, Cicero, IL. 
Lietuviškas raidynas Jono 
Bogutos. Spaudė Heffernan Inc.. 
Worcester, MA. 1991.248 p., 
iliustruota. Įžangoje tarp kitko 
sakoma: ,,Sis ateitininkų var
dynas negalėjo būti pilnas. Atsi
ras dar naujų papildymų, ypač 
jų susikaups iš renkamos me
džiagos Lietuvoj... šis leidinys 
bus pradžia istorinio pa
minklėlio net ir tiems, kurių 
kūnai užkasti be jokio kryželio 
Sibiro taigose ar sunaikinti na
cių lageriuose". 

x Siuntiniai j Lietuvą per 
ATLANTA IMPORT E X 
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiusti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi į 
Ch i cago : vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius: užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

„Volunges*' kanklininkes ir dainininkų dalis bus Chicagcje balandžio 4 d., šeštadienį, 6 vai. Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Stepaitienė, vargonais prita
riant Manigirdui Motekaičiui. 
Solistė su maldingu įsijautimu 
giedojo lietuviškai Schuberto 
„Ave Maria" ir Cesar Franck'o 
„Panis Angelicus". Visi Mišių 
dalyviai giedojo gavėnios gies
mes. 

Po pamaldų Jaunimo centro 
salėje buvo metinė rėmėjų vaka
rienė kurią paruošė Ona Nor
vilienė ir talkininkės. Susi
rinkusius pasveikino rėmėjų 
pirmininkė S. Endrijonienė ir 
paskaitė ses. Ignės, dabartinės 
provincijolės, sveikinimą, 
kuriame buvo išreikšta padėka 
rėmėjoms-jams ir skatinimas 
nepavargti. Kun. Zaremba pra
dėjo vakarienę malda, dėkoda-

V1ENUOLIJOS RĖMĖJU 
ŠVENTĖ 

Nekaitai Pradėtosios Marijos 
seserų rėmėjų šventė prasidėjo 
šv. Mišiomis Jėzuitų koplyčioje, 
kurias atnašavo ir pamokslą 
pasakė kun. Jonas Kuzinskas, 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas. Kun. J. Ku
zinskas pasidžiaugė matąs daug 
savo parapiečių koplyčioje. 
Pamoksle, remdamasis evange
lijos ir skaitinių mintimis, 
ragino puoselėti savyje 
atlaidumo, meilės, pasiauko
jimo, susitaikinimo dorybes. 

Skaitinius skaitė ses. Paulė ir 
P. Norvilas, tikinčiųjų maldas — 
ses. Margarita. Aukas prie alto- š a s Viešpačiui už jo buvimą 
riaus atnešė Salomėja Endrijo- kartu su žmonėmis ir prašė lai-
nienė ir Sofija Plenienė. Mišių m į n t į vį sus susirinkusius, dir-
liturgiją praturtino sol. Laima bančius rėmėjus ir seseles. 

Visiems pasisotinus skania 
x Juozas Rimkevičius, inži vakariene, akt. Audrė Budrytė 

nierius, Chicago, 111., „Draugo" profesionaliai, atmintinai at-
nuoširdus rėmėjas, garbės pre- Hko tris kūrinius: Liūnės Su-
numeratorius, pratęsė prenu- temos „Šimtametis karas" ir 
meratą vieneriems metams su „Neišduodu, tiktai gražinu'' bei 
didesne auka. Labai dėkojame, ištrauką iš Šatrijos Raganos 
Mūsų žiniomis Juozas gerai 
nesijaučia ir jam linkime pa
sveikti. 

x Sav in inkas p a r d u o d a 
namą Lemonte. Kreiptis: tel. 
708-257-6908. 

(sk) 
x Cepelinų pietūs balandžio 

5 d., sekmadienį, 12 vai. Pasau
lio Lietuvių centre, Lemonte. 

(sk) 
x Pakenas International 

Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei bi7 
reikalus: nusipirkti namus, a-
tus, įmones, žemės sklypu? 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis, organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tus. Skambinti: 407-392-7916 
Petrui Pakėnui. 

(sk) 

x Richard Hanus, advoka
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. Randolph, Suite 
2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsul
tacija — veltui. 

(sk) 

x Kazimieras Cikotas iš 
Delran, N.J., Jonas Pečiulis, 
Munster, Ind., Seliomėja Duo-
bienė, Norwood, Mass., „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsdami prenu
meratą, pridėjo po 20 dol. dien
raščio stiprinimui, o už kalė
dines korteles, kalendorių pa
aukojo po 15 dol. Labai dėko
jame. 

x Dr. Petras ir Stefa Kisie
liai, paaukodami 1000 dolerių, 
tapo IX Tautinių Šokių Šven
tės garbės mecenatais. Dr. 
Petras Kisielius yra Šokių 
Šventės organizacinio komiteto 
pirmininkas ir skiria daug laiko 
bei energijos, kad šventė praeitų 
su dideliu pasisekimu. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312^36-7772. 

(sk; 

x Balandžio 5 d. Pasaul io 
Lietuvių centre Lemonte vyks 
G.T. INTERNATIONAL orga
nizuojama turistinių kelionių 
paroda. Parodos metu taip pat 
bus gauma užsakyti Jūsų gimi
nėms bei artimiesiems Lietu-

„Sename dvare". Po gardžios 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Walter Bendick, 
Kazys Ramanauskas, Chicago, 
111., Petras Kazlauskas, Lemont, 
111., Pijus J. Nasvytis, Avon, 
Conn., Jonas Raulickis, Dear-
born Hts., Mich., Eugenijus 
Kleinas, Wollaston, Mass., Eug. 
Kezienė, Woodhaven, N.Y., 
Janina Ivanovas, Cicero, 111. 
Dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: kun. John Bacevi
čius, Kintyre, North Dakota, dr. 
A. Gasis, Albuquerque, N. M. 
Sofija Galante, Oak Brook, 111., 
Alona Ruth, Oak Lawn, 111., 
Algimantas P. Urbutis, Palos 
Hts., UI., Regina Juchnevičius, 
Arlington Hts., I!!., Andrius R. 
Bridžius, Cleveland, Ohio. 
Dėkojame. 

vakarienės ši neilga, aukšto 
meninio lygio programa buvo 
gražiausia padėka susirinku
siems. Visi šiltai ją priėmė ir su 
malonumu išklausė. Aktorė 
buvo apdovanota gėlėmis. 

Ses. Paulė, įgaliota ką tik iš
rinktos provicijolės ses. Ignės 
atstovauti Nekaltai Pradėtosios 
Marijos vienuolijai rėmėjų 
šventėje, perdavė nuoširdžią 
padėką Chicagos rėmėjoms-
jams, daug metų talkinusiems 
seserims gerų darbų vykdyme. 
Ypač dėkojo rėmėjų pirmininkei 
S. Endrijonienei, sekretorei V. 
Čepaitienei, O. Norvilienei ir 
visam būreliui dirbančiųjų. 
Prisiminė buvusias pirmi
ninkes: Mariją Remienę, Oną 
Gradinskienę, Danutę Augienę, 
ypač rėmėjų p rad in inkę 
Pranute Ivanauskienę,c kuri 
šiomis dienomis švenčia 90 
metų amžiaus sukaktį. Ses. 
Paulė savo žodyje iškėlė šiuos 
ypatingus laikus, kuriuose 
gyvename. Daug metų buvo 
melstasi , dirbta, jud in ta 
Lietuvos laisvė. Įvyko. Lietuva 
laisva. Tačiau nemažiau maldų 
ir darbų dar reikia Lietuvai. Jų 
vienuolija bando kiek galima 
padėti. Daug laiko Lietuvoje 
praleido seserys: Igne, Margari
ta, Onutė. Pati ses. Paulė ten 
dirbo šešias savaites ir prisipaži
no, sugrįžusi dvi savaites 
nesulaikė ašarų. Įsivaizdavo 
savo gimtą šalį tyrą, gražią. 
Atrado daug skausmo, neapy
kantos vienų ki t iems. Į-
gyvendinti demokratiją reikės 
išmokti daug atleisti, mylėti, 
gerbti kitų nuomonę, reikės 
gyventi Jurgio Matulaičio 
šūkiu: „Blogį nugalėti ge
rumu", reikės dar vieno ste
buklo — Moralinio atgimimo. 

Endrijonienė visiems dėkojo 
už atsilankymą ir dosnias aukas 
vienuolijai, kun. J. Kuzinskui, 
atnašavusiam šv. Mišias ir 
pasakiusiam pamokslą. Jis taip 
pat dalyvavo vakarienėje. Jo 

voje įvairios komplektacijos 
x Greit parduodu vienos ir „ŽAIBO" Velykinius siuntinius 

dviejų šeimų namus Chicago- Su 10% nuolaida. Pasinaudo
ję ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586^959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

kitę prieššventine proga! Jūsų 
užsakymus priiminės G.T. IN
TERNATIONAL atstovas iš 
Vilniaus. 

(sk) 

Muzikai Clevelande po gražaus koncerto. Iš kairės: pianistas Antanas 
alašaitienė, smuikininkas Raimundas Katilius ir Dalia 

Kučėnienė. 

vardu S. Endrijonienė kvietė 
visus dalyvauti Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos religiniame 
koncerte balandžio 12 d. parapi
jos bažnyioje. Dėkojo sol. L. 
Stepaitienei. M. Motekaičiui, 
akt. A. Budrytei, O. Norvilienei, 
Z. ir S. Žilevičiams, aukojusiems 
gėles, Ankaros, aukojusiems 
bulkutes ir kepsnius, A. Vala
vičiui už aptarnavimą gėrimais. 
Dėkojo visoms dirbusioms. Buvo 
malonu gražiai praleisti sekma
dienio popietę, kartu finan
siškai palengvinant seselių užsi
brėžtą gerų darbų naštą. 

Po rėmėjų šventės, pirma
dienio vakare rėmėjų darbuo
tojai kiekvienais metais susi
renka pabendrauti, pasidžiaugti 
ar kritiškai pažvelgti į savo dar
bo vaisius, žvelgti į ateitį. Šį 
kartą buvo susirinkta nepapras
tai gražiuose, vaišinguose Kazio 
ir Adelės Lietuvninkų namuose, 
Hickory Hills priemiestyje. 
Pasisotinę cepelinais ir kitais 
skanumynais išklausėme pirm. 
S. Endrijonienės ir iždininkės A. 
Ankienės pranešimų. D. Augie
nė skatino nepavargti. Kalbėjo 
ses. Margarita, paaiškindama 
savo misiją ir darbus Chicagoje 
ir apy l inkėse . Ses. Pau lė 
paryškino Marijos seserų dar
bus Lietuvoje ir išeivijoje ir joms 
reikalingą pasauliečių pagalbą. 
Buvo aptarti ateities renginiai. 
Visuotinis narių susirinkimas 
bus birželio 7 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos salėje. 
Prieš susirinkimą 8 vai. rytą 
bus šv. Mišios parapijos bažny
čioje. Buvo paliestas tradicinis 
rudens madų parodos renginys, 
atnešantis paramą vaikų laik
raštėliui „Eglutei" arba kitiems 
seselių darbams vykdyti. Būtų 
gaila, jeigu šio paramos šaltinio 
versmė nustotų tekėti. 

Išsiskirstyta su gilia padėka 
šeimininkams K. ir A. Lietuv
ninkams. Kad svečius tinkamai 
a p t a r n a u t ų , net iš b a t ų 
i š s inė rus laks tė — v isur 
pastebima savo įsibėgėjime, 
Marytė Saliklienė. Ačiū. 

Agnė Kižienė 

ZARASIŠKIŲ KLUBO 
VEIKLA 

Laimingai praleidę žiemą, 
sulaukę pavasario, laukiame šv. 
Velykų. Melsimės prašydami 
Aukščiausiojo, kad laimintų 
mūsų šalį. 

J au praėjo dveji metai, kai 
džiaugsmas pripildė mūsų krū
tines. Kovo 11 dieną susidariu
si didvyriška vyriausybė su V. 
Landsbergiu priešakyje išdrįso 
paskelbti vargšę, nukankintą, 
apiplėštą, nužmogintą mūsų 
Tėvynę vėl laisva ir nepriklau
soma. 

Zarasiškių klubas, kuris jau 
56 metai sėkmingai veikia su 
lietuviškomis tradicijomis, kaip 
pavyzdys gražaus sugyvenimo ir 
meilės mūsų Tėvynei. Šių metų 
kovo 22 dieną Jaunimo centro 
posėdžių kambaryje metinį susi
rinkimą 1 vai. p.p. atidarė pirm. 
Alex Navardauskas, sveikin
damas gausiai susirinkusius. 
Padėkojo už dalyvavimą. Minu
tės susikaupimu pagerbti mirę 
klubo nariai: Charles Chinston, 
An tanas Kamstai t is , Mag
dalena Grisius, Petras Anužis ir 
Alex Degutis. Kartu pagerbti 
didvyriai, kurių gyvenimas 
užgeso už Lietuvos laisvę. 

P e r s k a i t y t a d ienotvarkė 
buvo vienbalsiai narių patvir
t in t a . Susi r inkimui pirmi
ninkauti pakviestas gerai paty
ręs K. Čiurinskas, sekretoriau
ti Stasė Rudokienė, jiems pasi
tikėjimas išreikštas rankų plo
jimu. Pirm. K. Čiurinskas pa
dėkojo už pasitikėjimą. Alex 
Žako gerai parašytą protokolą 
perskaitė St. Rudokas^priimtas 
vienbalsiai. Valdyba pranešė, 
kad aukota spaudai, radijo ir 
kitoms institucijoms. Margutis 
60 dol., Lietuvos Aidai 60 dol., 
Draugas 60 dol., Laisvoji 
Lietuva 30 dol., Lietuvių Balsas 
30 dol., Altą 25 dol., Balfas 25 
dol., Anglijos klubui išleisti 

1$ ARTI IR T0U 
LIETUVOJE 

— ,4 pilnutinę demokra
tiją" idėjų studijas Lietuvoje 
organizuoja „Į Laisvę" fondo 
Lietuvoje filialas. Studijos tęsis 
visą savaitę, nuo gegužės 10 iki 
18. Prasidės Vilniuje Meni
ninkų rūmuose, o paskui per
sikels į Nidą. Iš išeivijos svars-
tybų programoje dalyvauti 
kviečiami dr. Adolfas Darnusis, 
dr. Vytautas Vardys, kun. dr. 
Antanas Paškus, dr. Kęstutis 
Girnius, dr. Kęstutis Skrups-
kelis, rašytojas Vytautas Voler-
tas, dr. Kazys Ambrozaitis, 
Algis Raulinaitis, adv. Povilas 
Žumbakis. Kai kurie pakvies
tieji savo sutikimus dalyvauti 
jau davė. Yra vilčių, kad studi
jose galės dalyvauti ir dr. Juozas 
Girnius. 

sukaktuvinę knygą 100 dol. ir 
Mercy Lift 500 dol. Iš viso 
aukota 890 dol. Valdybos rūpes
čiu, narių pagalba su 
renginių vadovu P. Benešium 
suruošta gegužinė spalio 6 
dieną pasisekė labai gerai. Prie 
pasisekimo daug pasidarbavo E. 
Benešienė, pakvietė svečius iŠ 
Auroros, per pažintį gavo pyra
gus iš Ankų kepyklos. Nuošir
di padėka Emilijai ir Ankų 
kepyklos savininkams. 

Turiu priminti, kad Ankų 
kepykla jau ne pirmą kartą mus 
apdovanoja. Štai šios dienos vai
šėms beveik viską aukojo. Revi
zijos pirm. Alex Žakas su 
lietuvišku kompiuteriu su
skaičiavęs rado viską tvarkoje. 
Jo raportas narių vienbalsiai 
pa tv i r t in tas . Perskai tyt i 
padėkos laiškučiai Aldona 
Wengel, A. Navardauskas ir 
Alex Degutis. Yra narių, kurie 
vėluojasi sumokėti nario 
mokestį. Malonėkit tai atlikti — 
pasiųst i iždininkui Jonui 
Krumpliui. 

Susir inkimui pirminin
kaujantis K. Čiurinskas, įver
tindamas nuveiktus darbus, pa
dėkojo valdybai už gerą, sąžinin
gą pareigingumą, palinkėjo 
geriausios sėkmės ir sveikatos 
veikloje. Dviejų kadencijų 
valdyba patvirtinta taip: Alex 
Navardauskas pirm., Alfonsas 
Čičelis vicepirm., Steve 
Rudokas, sekr., Jonas 
Krumplys iždininkas. Revizijos 
komisija: Alex Žakas pirm., 
Kazys Rožanskas, Povilas 
Peskaitis. Renginių komisija: 
Petras Benešius — renginių 
vadovas, Emilija Benešienė — 
padėjėja, Stasė Rudokas, Dolo-
res Čičelis, Regina Petrauskas 
ir C. Navardauskas. 

Per visą kadenciją buvo 
susirgę Petras Benešius, Alex 
Degutis, Elena Kundrotas, Alex 
Zak- A. Kamstaitis, Mary 
Erensas, Balys Ruzgą, A. Na
vardauskas, Petras Blekys, 
Antanas Folius ir Bronė Ma-
deikis. Visiems sirgusiems ir 
dar tebesergantiems linkime 
stiprios sveikatos. Nariai, kurie 
pakeičiate adresą, prašome 
pranešti bet kuriam valdybos 
nariui. 

Nutarta šiais metais gegužinę 
suruošti spalio 4 dieną. Dieno
tvarkei išsibaigus, K. Čiu
rinskas padėkojo visiems už 
gerą užsilaikymą, sprendžiant 
ateities veiklos planus. Pabaigai 
sukalbėta malda. 

Visiems kartu sugiedojus 
Lietuvos himną, renginių 
vadovas pakvietė vaišėms. 
Linkime sulaukti ir linksmai 
praleisti šv. Velykas ir pasi
matysim vasaros renginiuose. 

Alex Navardauskas 

Advokatas Jonas Gibait is 
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. 


