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Ministro pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus 
w pasiūlymai 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gegužės 6 d. (Elta) — 
Gegužės 5 d. Aukščiausiosios 
tarybos sesijoje buvo išklausyta 
premjero Gedimino Vagnoriaus 
informacija dėl priemonių Lie
tuvos respublikos ekonominei ir 
politinei padėčiai stabilizuoti. 
Jis akcentavo, jog valstybės 
gyvenimas pirmiausia priklau
so nuo politikų ir valdininkų 
sąžiningo darbo. Deja, apgailes
tavo jis, šiuo metu jų darbe 
mažėja konstruktyvumo, vis 
dažniau pastebimos destrukcijos 
apraiškos. 

Ministras pirmininkas pasi
sakė už tai, kad jau rudenį būtų 
surengti rinkimai į Seimą. Jo 
nuomone, tik Seimas gali stabi
lizuoti politinę padėtį. 

Kalbėdamas apie valdžios ins
titucijų veiksmingumą stipri
nant valstybės pagrindus, Gedi
minas Vagnorius pažymėjo, kad 
būtina reorganizuoti generalinę 
prokuratūrą, Lietuvos banką, 
jog negalima atidėlioti kai ku
rių ministerijų reorganizavimo. 
Premjeras paminėjo, jog numa
tomi pakeitimai ir pačioje 
vyriausybėje — palikti tik vieną 
vicepremjerą. Ministras pir
mininkas, pasakė jis, privalo 
turėti tik savo kanceliariją. 

Gediminas Vagnorius taip pat 
informavo, jog nors viceprem
jeras Algis Dobravolskas jau pa
rašęs pareiškimą dėl atleidimo 
iš darbo, premjeras jį paprašęs 
dar laikinai eiti šias pareigas. 
Kartu jis pasakė, jog viceprem
jerui Zigmui Vaišvilai numaty
ta pasiūlyti eiti Ryšių ir infor
matikos ministro pareigas. 

Po to ministras pirmininkas 
atsakė į deputatų klausimus. 

V. Landsbergis priėmė 
Zalcburgo Žemės delegaciją 

Lietuvoje viešinčią Austrijos 
Respublikos Zalcburgo federali
nės žemės vyriausybės pirmi
ninko dr. Hans Katschthaler 
vadovaujamą delegaciją gegužės 
5 d. priėmė Lietuvos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis. H. Katschthaler pažy
mėjo, kad Zalcburgo žemė dau
gelį metų laisvės siekiančiai 
Lietuvai buvo langas į Europą. 
V. Landsbergis aukštai įvertino 
naujai atsiveriančias kultūros ir 
švietimo bendradarbiavimo ga
limybes, šių kontaktų reikšmę 
Lietuvai. 

Jis pasakė kalbą Aukščiau
siosios tarybos plenariniame 
posėdyje. 

Gegužes 8 d. Vilniuje numa
toma pasirašyti protokolą dėl 
Lietuvos Respublikos ir Zalc
burgo žemės bendradarbiavimo 
kultūros ir švietimo srityse. 

Prancūzijos prezidento 
vizitui artėjant 

Ryšium su artėjančiu Prancū
zijos prezidento Francois Mitter-
rand vizitu, į Lietuvą atvyko 
šios valstybės užsienio reikalų 
ministerijos Europos departa
mento direktoris Jacąues Blot. 
Gegužės 5 d. svečią priėmė 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Buvo taria
masi dėl Prancūzijos preziden
to vizito detalių, numatomos 
pasirašyti Lietuvos ir Prancū
zijos tarpvalstybinio bendradar
biavimo sutarties. Pokalbyje 
dalyvavo Prancūzijos nepapras

tasis ir įgaliotasis ministras Lie
tuvoje Philippe de Suremain. 

JAV viceprezidento padėka 
Vyriausybes informacijos biu

ras pranešė, kad šiomis dieno
mis viešbutis „Lietuva" gavo 
asmeninę JAV viceprezidento 
Dan Quayle padėką už puikų jo 
palydos aptarnavimą, kai buvo 
rengiamasi viceprezidento vizi
tui į Vilnių vasario pradžioje. 
Rašte pažymima, jog viešbučio 
darbuotojų profesionalumas ir 
šiltas priėmimas daug padėjo 
sėkmingai jo viešnagei Lietuvo
je. 

Vilniaus universitete 
prasidėjo stojamieji 

egzaminai 
Pretendentų skaičius į 

Vilniaus universitetą, kuriame 
gegužės 2 d. jau prasidėjo stoja
mieji egzaminai, panašūs kaip 
ir pernai — apie keturis tūks
tančius. 

Šiemet Lietuvos aukštosios 
mokyklos maždaug ketvirtada
liu mažina studentų priėmimą. 
Kaip ir praėjusiais metais, rusų 
ir lenkų mokyklų abiturientai 
turi teisę stojamuosius egza
minus laikyti gimtąja kalba, ta
čiau toliau studijos vyks valsty
bine kalba, išskyrus grupėm ru
sakalbiams Lietuvos gyvento
jams, Numatoma, kad abitu
rientams iš Rytų Lietuvos aukš
tosiose mokyklose bus nustaty
tos atskiros kvotos. 

Šiemet pradedama rengti 
naujų profesijų, kurių anksčiau 
Lietuvai parengdavo kitos So
vietų Sąjungos mokymo įstai
gos. Kai kurios aukštosios 
mokyklos priims laisvų klau
sytojų, tačiau jie turės sumokėti 
už studijas, kaip ir vakarinio bei 
neakivaizdinio skyrių studen
tai. Bene geriausią išlaikymą — 
dideles stipendijas, lengvatas 
važiuoti transportu — gaus 
policijos akademijos studentai, 
tačiau atsisakiusiems joje moky
tis ar pažeidusiems nustatytą 
tvarką, reikės atlyginti jų mo
kymui išleistus valstybės pini
gus. (O.K.) 

Vilniuje Lietuvos Užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas, viduryje, priėmė Didžiosios 
Britanijos ambasadorių Lietuvoje Michaelą Johna Pearta, dešinėje, kur is Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijai atvežė Didžiosios Britanijos dovaną — du laserio spausdinimo instrumentus, 2 kom
piuterius, 3 nuorašų darymo aparatus, 2 elektronines rašomąsias mašinėles ir tarptautinės teisės 
knygų. 

Rusija nustatė datą rublių 
iškeitimui 

Vidurvakarių prekybininkai domisi 
investavimo sąlygomis 

Maskva. Gegužės 6 d. — Rusi
jos vyriausybė paskelbė, kad 
rublis bus laisvai verčiamas į 
kitas užsienio valiutas prade
dant liepos 1 dieną. 

Iki šiol vietiniai ir užsienio 
prekybininkai turėjo bilijonus 
rublių savo sąskaitose, nes 
nedaug ką tegalėjo nusipirkti su 
jais, o taip pat negalėjo juos 
iškeisti į užsienio pinigus — 
dolerius, vokiečių markes, 
frankus ar svarus. 

Rublis vieną mėnesį galės 
laisvai „varžytis" su kitais 
pinigais ir po to prasidės jo 
keitimas, pasakė Konstantin 
Kagalovsky, kuris tvarko Rusi
jos reikalus ryšium su tarptau
tinėmis finansinėmis organiza
cijomis. Bet nuo rugpjūčio 1 
dienos bus galima jį iškeisti į 
kitus pinigus 7.5% santykiu. To 
reikalavo Tarptautinis pinigų 
fondas ir Pasaulio bankas, kad 
Rusija, kuri prašėsi priimama į 
šias institucijas nare, sutiktų su 
šiuo pasikeitimu. Praėjusią sa
vaitę Rusija buvo priimta į šias 
organizacijas. 

Šeši bilijonai 
AP žinių korespondentas pra-

12 centų. O 1991 metais už do
lerį reikėjo mokėti 160 rublių. 
Kai Gorbačiovas nuolatos pasi
sakydavo už laisvo verslo 
ekonomiją, tai jis vengė pradėti 
procedūrą rublio sulyginimui su 
užsienio kraštų pinigais. Jo nuo
mone, kol rublis bus pilnai kei
čiamas į pasaulio valiutas, reikės 
vėl dešimtmečių. Tačiau Sovie
tų Sąjungos sugriuvimas ir di
dėjanti pasaulinė įtaka Rusijos 
žmonėms, netikėtai greitai pa
keitė visą situaciją. 

Chicagos didieji prekybinin
kai labai palankiai sutiko Rusi
jos nutarimą keisti rublį į kitų 
kraštų pinigus. Čia tikimasi 
pradėti investavimus Rusijos 
Respublikoje. Vakar į Chicagą 
atskrido buvęs Sovietų prezi
dentas Michailas Gorbačiovas, 
kuris čia kalbės užsienio reikalų 
klube. Amerikos Vidurio vaka
rų menedžeriai ir prekybininkai 
žadėjo gausiai dalyvauti jo in
formaciniame pranešime. 

Dar dėl kariuomenės 
išvedimo 

Vilnius . Gegužės 4 d. 
Lietuvos televizijoje pasi
kalbėjimą turėjo Rusijos 
Užsienio reikalų viceministrtas 
Fedoras Selovas-Kovedyaevas 
ir čia pasakė, jog buvusių 
sovietinių dalinių išvedimas iš 
Lietuvos nebus galimas iki 1997 
metų pabaigos vien tik dėl 
ekonominių sunkumų, nes 
neturima kur apgyvendinti 
grįžtančių kareivių. Jis kalbėjo 
ir apie „vietovės pakeitimo 
fondą", tačiau nepasakė iš kur 
tie pinigai bus gauti. Jis taip pat 
pasakė jog kitas pasitarimų 
ratas dėl dalinių išvežimo 
turėtų būti Maskvoje gegužės 
15 ir 16 dienomis. Tie 
pasitarimai gali tęstis ilgiau. Jo 
šis kareivių išvežimo terminas 
yra visiškai nepri imtinas 
Lietuvos vyriausybei, kuri 
birželio 14 dieną praves 
referendumą tuo klausimu, kad 
žmonės galėtų pasisakyti dėl 
sovietinių kareivių išvykimo. 
Vyriausybė prašo savo dalinius 
išvežti iki šių metų galo. 

Gorbačiovas sutinka 
liudyti 

Vilnius. Balandžio 28 d. (RL) 
neša, jog Kagalovsky, kuris yra — Pasikalbėjime su „Lietuvos 
ministro pirmininko pavaduoto- rytu" balandžio 25 d., Gorba-
jo padėjėjas, pasakė, jog jis čiovas pasakęs, kad jis galįs 
mano, kad rublis bus stabili
zuotas maždaug 80 santykiu 
prieš dolerį, tačiau gali būti ir 
kitoks jų santykis. Labiausiai 
iki šiol vartotas santykis buvo 
120 už dolerį, tuo padarant rub
lį mažesnės vertės negu centas. 
Paskutiniu metu kai kurie pre-

liudyti Lietuvos Prokuratūrai 
apie Vilniaus televizijos bokšto 
puolimą, kurio metu užmušė 14 
asmenų. O savo komentaruose 
AT prezidentas Vytautas 
Landsbergis pažymėjo, kad 
Gorbačiovo sutikimas bendra
darbiauti gali būti jo laiško 

kybininkai Rusijoje mokėjo už Rusijos prezidentui Borisui Jel-
dolerį 150 rublių. Ekonomistai cinui rezultatas. Tai liečia 
pripažįsta, jog infliacija Rusijo- teisinį klausima, kad Maskvos 
je didėja maždaug 20% per pučistai ir kiti valstybės nusi-
mėnesį. kalteliai neišvengtų atsakomy-

Sis vyriausybės pranešimas, bės už savo blogus veiksmus, 
kai ekonomistai mano, turėtų 

Ukrainos prezidentas 
vizituoja Ameriką 

Teritorinės problemos su kaimynais 

tuoj stabilizuoti Rusijos pinigus. 
Kaip susitarimo dalį su Tarp
tautiniu Pinigų fondu, Rusija 
turi gauti maždaug 6 bilijonus 
dolerių, kad padėtų išlaikyti 
rublio vertę. 

Gorbačiovas Chicagoje 
Daugel dešimtmečių^ kai 

valdė Sovietai, rublio vertė 
buvo absurdiškai aukšta, sako 
savo pranešimuose dabar užsie
nio žurnalistai. Dar prieš 2 
metus už rublį reikėjo mokėti 
1.60 dol. Rublis, kuris 1990 
metų viduryje buvo 1.60 dol., tų 
pačių metų gale tebuvo vertas 

— Varėnos rajone, Merkio ir 
Versekos upių santakoje, Polici
jos akademijos dėstytojai, 
studentai ir jų darbuotojai 
turėjo pirmą savo sąskrydį, 
Kalbėjo akademijos prorekto
rius V. Palskys, organizacinio 
komiteto nariai. Nutarta šį 
sąskrydį padaryti tradiciniu, 
kurio metu vyktų ir sporto 
rungtynės. 

— Jugoslavijos min. pirm. 
Ante Markovic pasiūlė atiduoti 
į privačias rankas valstybės 
nuosavybėje esančias industri
nes įmones. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Amerikos Informacijos 
įstaiga praneša, jog planuojama 
šiais metais pasiųsti vieną 
koncertuojančią grupe į Estiją, 
Latviją ir Lietuvą, kurios išlai
kymas būtų pilnai apmokėtas. 
. P a k i s t a n a s sudegino pa

saulyje didžiausius surastus 
heroino ir hašišo kiekius, kurių 
pardavimo kaina būtų buvusi 
daugiau kaip 400 milijonų 
dolerių. Tie narkotikai buvo 
rasti Afganistane ir Pakistane. 
Šios abi tautos paruošia beveik 
didžiausią kiekį heroino pasau
lyje. 

— Latvijos Gynybos minis
tras Dainis Turlajs spaudos kon
ferencijoje pareiškė, jog jokio 
progreso nepadaryta pasitari
muose trečią kartą su Rusija dėl 
buvusios sovietinės kariuome
nės dalinių išvežimo, paskelbė 
Londone Reuterio žinių agen
tūra. 

— L i e t u v o s radijo žinių 
ša l t i n iu remian t i s , Rusija 
atsisakė nurodyti datą, kada 
galėtų pasitraukti svetimos 
valstybės kareivių daliniai iš 
Lietuvos teritorijos. 

— Washingtone įvyko svar
bus posūkis, kai prezidentas ir 
jam opozicinė partija sutiko, 
pagaliau, jog vyriausybė turi pa
reigą užtikrinti visiems savo 
piliečiams sveikatos apdraudą, 
rašo AP žinių agentūra. 

— „Voruta" , daugiausia dė
mesio skiriąs laikraštis, ginant 
lietuvybe pietryčių Lietuvoje, 
rašo savo laidoj, jog įvykusiame 
Mostiškėse Vilniaus krašto 
deputatų suvažiavime, kuris 
pavirto lenkų suvažiavimu, 
buvo pasisakyta už Vilniaus 
k raš to pavert imą į lenkų 
administracinį bei teritorinį 
vienetą su lenkišku seimu, 
kalba, pilietybe, vėliava ir him
nu. Tad Baltarusių Lietuvoje or
ganizacijos pasisakė už atnauji
nimą Lietuvos kunigaikštystės 
tradicijų ir savo mokyklų bei 
spaudos turėjimą Lietuvoje, bet 
ne lenkų kokiame tai adminis
t rac in iame v iene te . Viešą 
pareiškimą t u o klaus imu 
pasū*ašė įvairių baltarusių, kaip 
jie save lietuviškai vadina, or
ganizacijų vadovai. 

— Vilniuje įvyko Kalinių 
globos draugijos, veikusios 
Nepriklausomybės meta is , 
suvažiavimas, kurį iniciatorių 
vardu pradėjo V. Petkus. Drau
gija žadėjo tęsti senąsias tra
dicijas — rūpintis kalinių ir jų 
šeimų narių teisių gynimu, 
švietimu ir amatų mokyklomis. 

Kijevas. Gegužės 4 d .— 
Spaudos konferencijoje su 
Amerikos žurnalistais Ukrainos 
prez. Leonidas Kravčiukas pa
sakė, jog jo vizitas tikriausiai 
pakeis ryšių pobūdį tarp Ameri
kos ir Ukrainos. Sis Ukrainos 
vadas, pirmas asmuo demokra
tiškai išrinktas toms pareigoms 
Ukrainoje, išvyko su vizitu į 
Ameriką. 

Iki šiol Amerika į Ukrainą 
žvelgė per Rusijos prizmę, 
taikindama tą pačią politiką 
kaip ir Rusijai. Jis pasisakė 
telefonu kalbėjęs su JAV prez. 
G. Bushu ir Valstybės departa
mento sekretoriumi J. Bakeriu 
ir jis supratęs, jog dabar JAV į 
Ukrainą žiūrės kaip į naują, 
demokratinę valstybę ir nepri
klausomą žemę. Gegužės 5 d. jis 
išvyko į Washingtoną. 

5 dokumentai 
Vienas faktas, kuris tuoj pat 

stiprins ryšius tarp Ukrainos ir 
Amerikos, bus atidarymas Uk
rainos Respublikos ambasados 
VVashingtone. Laikinai ji bus 
viename sostinės centro pastate, 
kurioje dirbs 12 apmokamų tar
nautojų. Ukrainos ambasado
rius atvyko į Washingtoną ba
landžio 28 d. ir juo yra Oleh 
Bilorus, 52 metų amžiaus amba
sadorius. Dr. Bilorus yra ekono
mistas ir jis jau paruošė 5 svar
bius dokumentus, kurie buvo 
pasirašyti prezidento Kravčiuko 
vizito metu. Tai prekybos su
tartis, kuri atidarys Ukrainai 
duris, kad Amerika traktuotų 
Ukrainą palankiai ir jai 
suteiktų lengvatų statusą pre
kyboje, kaip kad yra daroma 
su kitomis šalimis. Taip pat bus 
Peace Corps žmonės siunčiami 
į Ukrainą ir pasirašyti ekolo
giniai, moksliniai susitarimai ir 
pagalbos teikimas ne tik huma
nitarinėje, bet ir techninėje sri
tyje. 

Rusams nepavyko įtikinti 
Savo 90 minučių konferenci

joje prez. Kravčiukas pareiškė, 
jog jis manąs, kad dar prieš jam 
išskrendant į Ameriką, bus 

pasirašytas protokolinis susi
tarimas tarp be branduolinių 
ginklų valstybių — Ukrainos, 
Rusijos, Gudijos ir Kazachstano. 
„Iš principo mes išrišome savo 
skirtingas nuomones dėl ratifi
kavimo ir pasirašymo START 
sutarties", pasakė Kravčiukas. 
Tos keturios respublikos ir JAV 
bus to protokolo signatarai, pa
tvirtinantys tą START sutartį, 
kuri buvo sudaryta tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos. Iki šiol 
vis Rusijos Užsienio reikalų 
ministras Andrei Kozyrev norė
jo, kad tik viena Rusija pasi
rašytų tą sutartį už visas ke
turias respublikas. 

„Nuatominta" Ukraina 
Dabar Ukrainos statusas yra 

kaip „nuatomintos valstybės". 
Kozyrev sakė, kad reikia jiems 
prisiimti dalį buvusios Sovietų 
Sąjungos atsakomybės. „Bet tai 
nėra pasižadėjimas Rusijai, mes 
tik dalinamės lygiai ta atsako
mybe, kad nebūtų branduolinių 
ginklų", pažymėjo savo kalboje 
prez. Kravčiukas. Jis paaiškino, 
jog 46 taktinės branduolinės ra
ketos, kurios neįeina į START 
sutartį, bus tvarkomos atskira 
sutartimi. Čia problema yra pi
niguose, ir Kravčiukas paaiški
no, jog Ukraina prašys pagalbos 
iš Vakarų padėti sunaikinti ne 
tik sprogstamąsias raketų dalis, 
bet ir jų išmetimo į erdvę įrengi
mus, kurie yra pripildyti pavo
jinga degamąja medžiaga. 

Tačiau dar yra ir politinės 
problemos, su kuriomis susidu
riame, sakė prez. Kravčiukas, 
„tai yra valstybinio saugumo 
problema". Kaip beatominė 
valstybė, mes prarandame tam 
tikrą saugumo dalį. Problema 
esanti su Ukrainos kaimynais, 
kurie turi teritorinių reikala
vimų. Todėl, sakė jis, mes 
privalome kreiptis į tarptautinę 
bendruomenę ir prašyti garanti
jų mūsų tautiniam saugumui 
užtikrinti. Tik paskutiniu metu 
buvo pranešta, jog Rusijos prez. 
Jelcinas pagaliau pasirašė susi
tarimą, kad Ukraina perduos 
branduolinius ginklus Rusijai 
sunaikinti. 

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorius Daryli Johnson įteikė savo 
įgaliojamuosius kredencialus Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos prezidentui 
Vytautui Landsbergiui. 

— Maskvoje , nežiūrint 
pasiūlytos 27 milijonų dolerių 
kainos už Lenino išbalzamuotą 
kūną, Rusijos vyriausybės pa
reigūnai pareiškė, kad jokia 
valdžios įstaiga ar organizacija 
dar nesvarstė Lenino pardavimo 
ar jo perkėlimo į kitą vietą. 

— Ėstąja ir Azerbaidžanas pa
sirašė susitarimą, kad abi 
respublikos bendradarbiaus 
tarp savęs ekonominėje srityje 
ir kar tu eis prie laisvo verslo 
ekonomijos 

KALENDORIUS 

Gegužės 7 d.: Stanislovas, 
Danutė, Domicėlė, Butautas, 
Rimtė. 

Gegužės 8 d.: Mykolas 
arkangelas. Audrė, Džiugas, 
Dainora. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:41, leidžiasi 7:54. 
Temperatūra dieną 58 1., 

naktį 40 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. gegužės mėn. 7 d. 

E D V A R D A S SKIOTYS -
P E N S I N I N K A S 

Edvardas Skiotys, 41 metus ir 
7 mėnesius t a rnavęs Fordo au
tomobilių pramonėje, gegužės 1 
d. išėjo į pensiją. Ed. Skiotys 
mėgsta lietuvišką dainą ir mu
ziką. Laisvalaikį ski r ia vado
vaudamas Dievo Apvaizdos pa
rapijos bendram giedojimui ir 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlių ruošai. E. Skiotys 
yra šios valandėlės bendradar
bis nuo 1952 metų. 

METINIS B A L F O NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Balfo 76-to skyr iaus metinis 
narių susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 17 dieną, 12 
vai. vidurdienį, Sv. Antano 
parapijos patalpose. Bus valdy
bos metinis veiklos pranešimas, 
naujos valdybos i r revizijos 
komisijos r inkimai . Visi Balfo 
76-to skyriaus nariai ir norintie
ji tapt i nariais kviečiami susi
r inkime dalyvauti. 

PALAIDOTA A.A. 
J A D V Y G A 

ČERNIAUSKIENĖ 

A.a. Jadvyga Černiauskienė, 
mirusi balandžio 28 dieną, po 
gedulingų Mišių gegužės 1 d. 
buvo palaidota Duluth , Minne
sota. Paliko dukrą Aldoną ir 
žentą Kilis Viner, vaikaičius 
Lisą i r Jeff; seseris Kris t iną 
Daugvydienę ir Zitą Urmavi-
čienę, daug ki tų giminių ir ar
timųjų. Prieš išvykdama gyven
ti pas dukrą ir žentą Minneso-
toje, velionė buvo aktyvi Det
roito lietuvių telkinio narė. 

ILGIAUSIŲ METŲ 
SAVANORIUI K Ū R Ė J U I 

Lietuvos Savanoris Kūrėjas, 
teisininkas Stasys Šimoliūnas 
gegužės 1 d. šventė savo 90-tą 
gimtadienį. Gimtadienio proga 
Stasys Šimoliūnas susi laukė 
sveikinimų oro bangomis ne t ik 
iš savo sūnų Algio ir Saul iaus 
Šimoliūnų, bet iš organizacijų, 
kurioms sukaktuvininkas pri
klauso. Linkime ilgiausių metų, 
daug sveikatos ir geros nuotai
kos! 

PASIKALBĖJIMAS SU 
RAŠYTOJU 

JURGIU JANKUM 

Detroite pas savo gimines 
viešėjo rašytojas Jurg is Jankus . 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė pasikalbėjimą su ra
šytoju apie įspūdžius iš jo 
viešnagės Lietuvoje perdavė ge
gužės 5 dienos laidoje. 

„KOVAS" GAUSIAI 
DALYVAUS ŽAIDYNĖSE 

Į 42-trąsias Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sporto žaidynes Det
roito sporto klubas „Kovas" 
s iunčia ( k e t u r i a s k repš in io 
komandas) vyrų krepšinio A 
klasės komandą, kurios treneris 
yra Antanas Racka, vyrų B 
klasės komandą kurios treneris 
yra Vytautas Baukys, o vadovas 
Vytas Zubrickas, vyrų B klasės 
komandą, kurios t rener is Ro
ber tas Janukai t i s ir jaunių C 
klasės krepšinio komandą, ku
rios treneris yra Edis Sventic-
kas, o vadovas Ipolitas Janušis . 
Ledo ritulio komandą su trene
riu Just inu P ikūnu ir vadovu 
Gyčiu Udriu. Vyrų tinklinio ko
mandą su t rener iu Tomu Ged
vilą ir vadovu Vytu Zunderiu. 
Taip pat vyksta aštuoni lauko 
t en i so ža idė ja i ir ke l i 
kėg l iuo to ja i . Spo r to k l u b o 
„KOVAS" sportininkai žada ne 

t ik gerai pasirodyti, bet ii lai
mėt i . Linkime jiems sėkmės. 
Sporto klubo „KOVAS" pirmi
n inkas y r a Algis Rugienius. 

R A D I J O KLUBO 
P A V A S A R I O ŠVENTĖ 

Gegužės 3 dieną Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre Ame
r ikos Lietuvių Balso radijo 
k l u b a s suruošė „ P a v a s a r i o 
šven tę" , kurioje su da ina ir 
t a u t i n i a i s šokia i s pas i rodė 
Detroito ir apylinkių lietuviškas 
j aun imas , besiruošiantis vykti į 
IX Tau t in ių šokių šventę. 

„ A u d i n i o " t au t in ių šokių 
šokėjų grupei vadovauja Asta 
Puškoriūtė-Solt is . Pavaduotoja 
— N a t a Zarankaitė . Akorde
onistė Virga Šimaitytė. Šokėjos: 
D a n a Barauskai tė , Rima Idze-
l y t ė , Vi l i ja Idzelytė, Mėta 
L a n d y t ė , Lisa Manvyda i t ė , 
Audry tė Navasaitytė, L ina Pa
ce vičiūtė , Dana Petrusevičiūtė, 
G i n a Radzevičiūtė, Kr i s t ina 
S e a m a n , Roma Svėraitė, Rasa 
Vese lka i tė , Nata Zaranka i tė ir 
Violeta Zelwinder. Šokėjai — Li
n a s Barauskas , Linas Erlingis, 
Pau l iu s Juška , Karis Petruše
vičius, Saulius Polteraitis, Algis 
Rudis, Manvydas Šepetys, And
r i u s Viskantas , Vytas Viskan
t a s ir J aunu t i s Zubrickas. Liau
dies dainų mėgėjų grupė, kuriai 
vadovauja ir akordeonu dainas 
palydi Virga Šimaitytė. Vienete 
dalyvavo Dana Barauska i t ė su 
smuiku , Mėta Landytė su lumz
deliu, L inas Barauskas su būg
nu , ir Manvydas Šepetys su bir
byne . Choris ta i — A n t a n a s 
Bulota , Valent ina Bulotienė, 
L inas Erlingis, Rima Idzelytė, 
Vilija Idzelytė, Lina Pacevičiū-
tė , D a n a Petrusevičiūtė, Gailė 
Radzevičiūtė ir Gina Radzevi
čiūtė. Kost iumus pasiuvo Kazė 
Ba luk ienė ir Bronė Šopienė. 
J a u n i m a s su daina, liaudies ins
t rumen ta i s ir šokiais linksmino 
dalyvius . Popietės pelnas skir
t a s „Audinio" išlaidoms padeng
ti j i ems vykstant į IX Tau
t in ių Šokių šventę Chicagoje. 
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VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS 

Detroito Lietuvių Žurnalistų 
skyr ius kviečia visus spaudos 
bendradarbius dalyvauti visuo
t in i ame susirinkime sekmadie
nį, gegužės 17 d., 12:15 vai . p.p. 
Šv. Antano parapijos patalpose, 
1750 25-ta g-vė ir kampas W. 
Vernor Hwy., Detroit. 

Darbotvarkėje valdybos narių 
pranešimai, tolimesnis skyriaus 
gyvavimas, valdybos r inkimai 
i r ki t i organizaciniai reikalai . 
Pageidaujama, kad praretėju
s ias žurnalistų eiles papildytų 
nauji, susidomėję tolimesne mū
sų telkinio veikla spaudoje. Čia 
ku l tū r inė ir organizacinė veikla 
t ebė ra gyva, kur i paskatinimui 
ver ta paminėti spaudoje. Iki pa
s imatymo susirinkime. 

Skyriaus va ldyba 

Anykščiai. Kelias iš miesto j Puntuką. J . Junev ič iaus nuot r . 

NIEKAD NEPRARADOME 
VILTIES 

Pokalbis su Br. Juodeliu šokių reikalu 
Jau senokai skirt ingus klau

simus apie lietuvių Tautinių 
šokių šventes pasiunčiau Trečio
sios ir Ketvirtosios išeivijos 
lietuvių Tautinių šokių švenčių 
rengėjų komiteto pirmininkui 
dr. L. Kriaučeliūnui, Penktosios 
— Br. Juodeliui ir prieš akis 
esančios Devintosios — dr. P. 
Kisieliui. Tačiau iki šiol teatsi
liepė tik Br. Juodelis, Devin
tosios šokių šventės informaci
jos komisijos pirmininkas. Inter
viu su Br. Juodeliu man malonu 
skelbti ir todėl, nes jo rengtoje 
šventėje paskutinį kartą prieš 

LIUCIJA MINGELAITE-
GETTIER KONCERTUOJA 

Tautos fondo popietėje meninę 
programą atliko Detroite augusi 
i r h u m a n i t a r i n i u s moks lus 
Wayne State universi tete 1964 
m. baigusi, devynerius metus 
Detroi to Muzikos konservato
rijoje pianiną studijavusi Liucija 
Mingėlaitė-Gettier. Jaunystėje 
y ra dainavusi Detroito Birutie-
čių chore ir, kaip pianistė, atli
kusi menines programas įvai
riuose renginiuose. Užauginusi 
šeimą, vėl grįžo prie pianino stu
dijų ir kaip pianistė reiškiasi 
a t l i kdama pasaulio garso kūri
n ius . 

Detroito l i e t u v i a i t u r ė jo 
malonią progą pas iklausyt i 
Liuciją balandžio 26 d. kon
certuojančią Sv. Antano parapi
jos salėje. Programoje buvo pa
rinkti pagarbios scenos kūri
niai, kurių at l ikimas reikalau
ja daugelio metų studijinio dar
bo. Koncertą pradėjo Wolfgang 
A. Mozart'o Fantazija (D minor. 
K.397), ku r i parašyta laisvesne 
forma ir tur i improvizacinio 
charakterio. Garsusis klasikas 
atleido k las i c i zmo formos 
varžtus, nes panoro išreikšti 
savo kūrybinę vaizduotę. Liuci
ja, atlikdama tą kūrinį, parodė 
muzikinį brendimą, meniškai 
išryškindama svarbesnes temas 
ir jas derindama su antraeilėm 
temom. Gi muzikinis poetas 
Frederic Chopin savo kūr iniu 
,,Nocturne*' (C minor,Op27) 
išreiškė lyrinius su melancho-
liniu atspalviu nusiteikimus. 
Pianistė čia vykusiai išryškino 
melodines puošmenas ir charak
teringai pabrėžė dramat ines 
nuotaikas. Taip pat Mazurka 
(Op.7), lenkų taut inis šokis, tik 
per Chopin'ą nukeltas į koncer
tuojančią sceną, praskambėjo 
saikingu tempu ir ryškia is 
akcentais. Prancūzas Claude 
Debussy, buvęs F. Chopin'o 
mokinys nesilaikė tradicinės 
harmonijos ir akordų progre
sijos, nes buvo paveiktas, impre
sionizmo. Jo kūriniai yra įdo
mūs ir pa t rauk lūs savo gražiai 
skambančiomis melodijomis. 
Liucija at l iko ištrauką iš „Doc-
tor Gradus ad Parnassum". 

Liucijai l i n k i u n e p a i l s t i 
sunkiame menininkės kelyje, 
bręsti pagal įsigytą mokslą ir 
vidinį jausmą, kuris tiek grožio 
atskleidžia ir skatina žengti į 
meno galimybių pasaulį, pilną 
grožio, gėrio ir magiškos jėgos, 
neleidžiančios nustoti to, kas 
gražiausia ir ve r t ing iaus ia 
žmoguje. 

S. Sl ižys 

ilgesnę pertrauką teko aktyviai 
dirbti informacijos komisijoje. 

— Kolega Broniau, Jūs ge
riausiai lietuvių visuomenei ži
nomas kaip administracijos dar
buotojas amerikiečių mokyklų 
sistemoje ir lietuvių skautijos 
veikėjas-skautininkas. Penkto
sios šokių šventės .rengimo komi
tetui atėjot vadovauti tuo metu, 
kada tos šventės Br. Nainio ir 
ypač dr. L. Kriaučeliūno buvo 
įstatytos į deramas vėžes. Ar 
nebaugino tada rizika, kad 
Jums gali ne taip gerai pa
sisekti? 

— Administracijos mokslų 
studijų baigimas Illinois univer
sitete, administracinės pareigos 
Chicagos miesto švietimo valdy
boje ir ilgametis darbas Lietu
vių Skautų Brolijos vyriausio 
skautininko pareigose man su
darė pagrindą vadovauti Penk
tosios Tautinių šokių šventės 
komitetui be jokių sunkumų. 
Neturėjau ankstyvesnių šokių 
švenčių rengimo bylų, planų, 
sąmatų nei apyskaitų. Viską 
teko pačiam atl ikti su sumaniu 
ir darbščiu rengimo komitetu. 
Prieš šventę turėjau porą nemi
go naktų rūpintis , kad šventė 
pasisektų. Finansinės rizikos 
nebuvo. Visus bilietus išpar-
davėm dar prieš šventę, o šven
tės dieną žiūrovų buvom pri
versti pa rduot i stovinčiųjų 
bilietus, kas nebuvo pramatyta. 

—Penktosios šokių šventės 
išlaidų sąmata, kiek prisimenu, 
sukosi apie 100,000 doL, o 
aukomis reikėjo surinkti apie 
30,000 dol. Kaip visa tai sekėsi, 
ir kaip aukos plaukia dabar? 

— Penktosios šokių šventės 
sąmata, pažadant apmokėti 
pusę visų šokėjų kelionės išlai
dų, sumosiant JAV prezidento 
žmonos Betty Ford priėmimą 
buvo 120,000 dol. Aukomis ga
vome 4.416 dol.. nes jų rinkimas 
buvo siauros apimties. Visos 
šventės pajamos buvo 125,760 
dol., išlaidos - 116,203 dol. 
(įskaitant 40,000 dol. kelio
nėms). Likęs pelnas 9,255 dol. 
padėtas į Lithuanian Folk Dan-
ce Festivals, Inc.iždą ateinančių 
švenčių r eng imui . Nežinau 
tikslios jau surinktos sumos 
Devintajai šokių šventei. Gal 
tik penktadalis yra gautas (at
sakymai rašyti balandžio 2 d.— 
V.R.) reikiamos 100,000 dol. 
aukų sumos šventės sąmatą, 
kuri yra per 200,000 dolerių. 

(Šio interviu pravedėjui Vely
kų dieną teko VVashingtone kal
bėtis su Vasario 16 lietuvių gim
nazijos Vokietijoje t au t in ių 
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šokių mokytoja M. Dambriūnai 
te-Šmitiene. J i pareiškė, kad į 
šventę savo pinigais atvyks t ik 
12 gimnazijos šokėjų, nes rengė
jai neatsako į prašymą šokėjams 
apmokėt i kelionės išlaidas). 

— Jūsų vodovybėje rengtą šo
kių šventę Kaune susideginusio 
Romo Kalantos šūkiu „Laisvės 
Lietuvai" dedikavot JAV šven
čiančiom 200-ąjį gimtadienį. Į ją 
atvykus ir prezidento Fordo žmo
nai, buvo akcentuojamas ir po
litinis šventės aspektas. Jūsų 
manymu, ar tai galėjo turėti 
įtakos Lietuvos atgimimui, kuris 
pilnai išsiskleidė 1988 metų an
troje pusėje? 

— Romo Kalantos šauksmas 
„Laisvės Lietuvai", kuris buvo 
Penktosios šokių šventės šūkis, 
ka r tu minit JAV 200-ąjį gimta
dienį, buvo akcentuojamas ne 
tik šventės leidinyje, bet taip 
pat amerikiečių televizijoje ir 
spaudoje, tuo pasauliui iške
liant Lietuvos žiaurią okupaciją 
ir lietuvių tautos laisvės troški
mą. Manau, kad jis prisidėjo 
tiek, kiek ir kitos šventės, mi
nėjimai, demonstracijos prie 
Lietuvos laisvės vilties išlaiky
mo tautoje, išeivijos pastangas 
perduodant į Lietuvą Amerikos 
Balso ir kitų į Lietuvą transliuo
jamų laidų radijo bangomis. 

— Jūsų vadovaujamos šokių 
šventės leidinyje buvo paskelbti 
ir šie istoriniai žodžiai: „Penktoji 
tautinių šokių šventė nebus pas
kutinė, jų skaičius tesis, iki vieną 
dieną vėl galėsime susijungti 
didžiulei padėkos ir džiaugsmo 
šventei laisvoje Lietuvoje". 
Tamstos nuomone, ar toji 
džiaugsmo šventė jau įvyko? O 
gal galime tokia švente laikyti 
šią — Devintąją šokių šventę, 
pirmąją po Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo, paskelbto 
1990 kovo 11d.? 

— Dauguma lietuvių ir aš 
išeivijoje niekad nepraradome 
vilties, kad Lietuva a tgaus jai 
priklausančią laisvę ir nepri
k l ausomybę . Di rbdamas su 
skautišku jaunimu tvirtai tikė
jau, kad jie šoks padėkos ir 
džiaugsmo šventėje laisvoje 
Lietuvoje. Kol ji ateis, neabejo
jau, kad taut inių šokių šventes 
ruoš ime išeivijoje. Šiandien 
Lietuva nepriklausoma ir lais
va, nors joje dar stovi svetima 
okupacinė kariuomenė. Nors 
Devintoje išeivijos l ie tuvių 
Taut inių šokių šventėje šoksi
me Chicagoje, ne laisvoje Lie
tuvoje, bet ji mums bus džiaugs
mo šventė, kad Lietuva laisva 
ir nepriklausoma. Tą mūsų 
džiaugsmą išreiškia šventės 
šūkis: „Šokio sūkury — Lietuva 
širdy", — taip į mano klausimus 
a t sakė Br. Juodelis, šios šven
tės informacijos komisijos pir
mininkas . 

75-IEMS STUDENTAMS 
P O 2,000 DOL. 

Chicagos 5 studentai už savo 
nuopelnus moksle gaus po 2,000 
dol. mokslapinigių, vadinamų 
National Merit Scholarship. 

SEARS ATLEIS 4,900 

Sears Roebuck bendrovė mo
dernizuoja savo prekybą iš 
katalogų ir tuo būdu apie 4,900 
tarnautojų neteks darbo. 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straot, Chicago 
Tai . (1-312) 434-5M9 (veikia 24 vai.) 

|Pirm., antr , ketv., penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
pftaz. (708)244-0067; arba (704)244-4581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOR0 MEDICAL BUILOING 

4449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St T«t. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v., antrd. 12:30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p.p. penktd 

ir šeštd 9 v.r-12 v p p. 

6132 S. Kadzta Ava., Chicago 
{(1-312) 778-4949 arba (1-312) 449-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Kab. tai. (1-312) 548-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 43rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4| 

6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

K a b . ta i . ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — Š IRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . K a d z l a A v a . , 
Chicago , I I I . 6 0 6 5 2 

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. CHRISTOPNER CHIU, M.D 

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulatkl Road. 
Tai. (1-312) 545-2402 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tai. (704) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Namų (704) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

5132 S. Kadzla, Ch icago. III. 
Tol. (1-312) 925-2570 

1155 Dundea Ava., E lg ln . I I I . 00120 
Tol. (705) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborta Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (704) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. kablnoto Ir buto: (704)452 4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDCN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MIoMgan Ava., kulta 324 Ir 

5435 8. Pulaakl Rd., Chleago, IL 
41 St. Ir Koan Ava., Juatlco, IL 

Tai. (1-312) 565-2940 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Woat Ave., Oriand Parfc 
704-349-4100 

10 W Martin, NaparvHU 
704-355-8774 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 704-857-4383 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2415 W. 7 l a t St. 

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

Palo* Vlalon Contor. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v.v 

Tol. (704) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2455 W. 43rd Stroat 

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

Kablnoto tai . (1-312) 776-2940. 
Roz. (704) 448-5545 

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

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

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

ARAS Ž L I O B A . M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L I G O S 
Oood Samarttan Madlcal Contor-

Naporvll lo C t m p u i 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulta 310, 

Naporvlllo IL 60563 
Tol. 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . (1-312) 566-3166 
Namų (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wo*t 63rd Stroat 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Vakariečiams reikalingos 

RIAUŠIŲ PAMOKOS 
Pereitos savaitės įvykiai — 

r iaušės , prasidėjusios Los 
Angeles ir „užkrėtusios" eilę 
kitų miestų ir net perėjusios į 
Torontą Kanadoje, tėra tik dar 
vienas smūgis, išblaškantis iliu
zija, jog Amerika yra koks nors 
tobulas „demokratijos švytu
rys" pasauliui. Net Amerikos 
„draugai", kaip Britanijos John 
Major ir Prancūzijos Francois 
Mitterand pirštais badė į Ameri
ką, lyg užmiršę, kad jiems integ
ruoti savo kitarases mažumas 
dar blogiau sekasi. Tai tiek dėl 
prez. Busho taip rūpestingai 
kultyvuojamos ir plačiai trimi
tuojamos draugystės. 

Bet keista, kad begalinėse 
diskusijose masinėje medijoje, 
kodėl tai įvyko, girdėti tik 
nuolatinės kalbos apie , juodųjų 
teises", lyg tai būtų koks nors 
„engiamos klasės sukilimas". 
Visuotiniam pasipiktinimui, 
kurį sukėlė sprendimas, kad poli
cininkai, dar ilgai spardė ir 
mušę jau bejėgį žmogų, nekalti, 
tegalima t ik pr i ta r t i . Bet 
tuo tarpu norisi pagvildenti 
„engiamosios klasės sukilimo" 
aiškinimą šitiems įvykiams. 

Tik naivūs žmonės gali many
ti, kad tokio masto riaušės, pa
sklidusios po daugelį miestų 
buvo grynai spontaniškas pasi
reiškimas, nors kol kas 
masinėje medijoje niekas 
nekalba apie kokius nors 
sąmokslus, turbūt, nes tai 
skambėtų paranoiška. Antra 
vertus, tą galima ir pateisinti 
reikalingu medijos drovumu, 
nes dabar t in iame plataus 
nepasitenkinimo valdžia klima
te, ieškant „kaltininkų" už 
didėjančius ekonominius sun
kumus, tikrai yra pavojus kraš
tutinių dešiniųjų — nacistinių 
sąjūdžių įsiliepsnojimui (kad tai 
pagrįsta baimė, parodė nesitikė
tas David Duke pasisekimas). 
Bet Amerikos mediją visuomet 
pasirodė jautri, stengiantis iš
vengti nacizmo pavojaus, dažnai 
tikro, balansuoto patriotizmo 
sąskaiton. Taip ji sėkmingai pa
rodė David Duke blogąją pusę, 
kad žmonės jį pažintų. Taip ji, 
nors ir perduodama „America-
first" sentimentus, kurie ne
retai pasireiškia ir anti-japoniš-
komis gaidomis, vis dažniau 
rūpinasi rodyti ir teigiamąją 
japonų pusę, kad nepasikartotų 
anti-japoniška zenofobija, kuri 
Amerikoje pasireiškė II pasauli
nio karo metu. 

Bet Amerikoje dar nepripažįs
tama, kad krašte iš tikrųjų yra 
didelės gyventojų grupės, dau
giausia juodųjų bei ispaniškai 
kalbančiųjų tarpe, bet su vis au
gančiais skaičiais baltųjų, ku
rios nėra integruotos į pilną 
„amerikietišką" gyvenimą, ku
rios arba nėra išmokusios, ko 
reikia, norint produktyviai da
lyvauti Amerikos gyvenime, ar
ba dėl išvaizdos jie sutinka 
daugiau kliūčių darbe, negu pa
našesni į šviesiaodžius, arba jų 
turimi amatai nebeturi paklau
sos besikeičiančioje šio krašto 
pramonėje. Tokius sužavi dema
gogai kaip David Duke ar 
kitokie maištininkai. 

Nors dar esame per arti 
įvykių, nustatyti visas jėgas, 
kurios juos iššaukė, tuo tarpu 
gaunasi toks vaizdas: dauguma 
riaušininkų, atrodo, buvo gryni 
amoralūs oportunistai, neturin
tys jokių ideologinių įsitikini
mų, nebent šioks toks (kartais 
tik minimalinis) kriminalinio 
gyvenimo patyrimas. Bet riau
šininkų tarpe buvo matyti ir iš 
1960 dešimtmečio užsilikusių 
„revoliucionierių", dėvinčių 
marškinius su tos eros revoliu
ciniais, komunistiniais šūkiais, 
kaip Malcolm X „Bet kokiom 
reikiamom priemonėm". Jų 
tarpe buvo ir aiškiai komunis
tais besivadinančių. Spaudoje 
pasisakymuose vis tenka skai-
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tyti, nuraminimus, jog šią va
sarą nepasikartos 1960 dešimt
mečio riaušės, nes nebėra tų 
stiprių organizacijų, kaip „Juo
dosios panteros", kurios tuomet 
veikė. Vis tik įvykiai rodo, kad 
oportunistiškas „begalvių" gau
jas sukurstyti galinčių yra 
daugelyje miestų. 

Amerikai nebūtų grėsmingi 
visokie nacistiški ar revoliucio-
nieriški (komunistiški) „sąjū
džiai", jei nebūtų vis didėjančių 
skaičių faktiškų bemokslių ir 
beraščių, kurie nebuvo sociali-
zuoti krašto gyvenimui ir ne
tinka darbui, ir jei nebūtų vis 
augantys skaičiai tų, kurie 
nors yra baigę visą privalomą 
mokslą, neseniai tapo bedar
biais ir recesinėje, besikei
čiančioje ekonomijoje nemato 
perspektyvų gauti darbą. Kai 
tokių, dėl įvairių priežasčių nuo
skaudas kenčiančių, greito iš
gelbėjimo ieškančių, pasidaro 
daug, arba kai net ir mokslus 
baigusieji vis tiek lieka 
neišmokę kritiškai galvoti, juos 
lengva išnaudoti kraštutiniams 
demagogams ar net tik papras
tiems maištautojams. 

Tie, kurie teigia, jog šio kraš
to problemos yra „klasių skirtu
mų" ar rasinės problemos, per 
daug suprastina reikalą. Kaip 
teko paskutiniuoju metu girdėti 
per įvykius komentuojančią pro
gramą, riaušininkų tarpe buvo 
įvairių rasių žmonės ir nu
kentėjo įvairių rasių ir eko
nominių klasių žmonės. Taip 
pat įvairių rasių ir ekonominių 
klasių žmonės bendromis jė
gomis šiuo metu valo gatves, 
rūpinasi tvarkos atstatymu. Pa
gal 1960 dešimtmečio suprastin
tus problemos vertinimus buvo 
stengiamasi gerinti visuomenę 
jau virš dvidešimt metų. Nežiū
rint žymių, nors ir nepakan
kamų pasikeitimų juodosios ra
sės žmonėms, socialiniai susve
timėjusių (alienated) žmonių 
skaičiai nemąžta, o auga. Pro
blemos aiškiai peržengia ir 
rasės ir ekonominių klasių 
ribas. 

Sociologijoje pradedant dau
giau dėmesio kreipti į socialinę, 
bendruomeninę dinamiką, per
šasi mintis, jog viena didžiųjų 
viso šio nerimo ir maišto prie
žasčių yra individualizmas, su-
idealizuotas iki kraštutinumo, 
paminant po kojų visuomenines 
vertybes. Po II pasaulinio karo 
individualizmas buvo sąmo
ningai ugdomas Amerikos mo
kyklose, teisingai suvokiant, jog 
norint išvengti nacizmo ar 
komunizmo pavojaus, reikia 
išauginti žmones, mokančius sa
varankiškai, kritiškai galvoti. 
Išsigandę nacių Vokietijos, 
pamatę, kas gali atsitikti, kai 
patriotizmas — rasinis-tautinis 
sąmoningumas paverčiamas eli-
tizmu, arba to, kas atsitinka, 
kai socializmas paverčiamas to
talitarizmu, kaip įvyko komu
nistiniuose kraštuose, amerikie
čiai ir jų buvę aliantai metėsi į 
individualizmą ir štai matome, 
kas darosi visuomenėje, kai in
dividualizmas paima viršų. 

Visuomet, kai tik geras daly
kas, kaip tautinis sąmonin
gumas ar socialinis rūpestingu
mas ar žmogaus-individo verti
nimas padaromas „absoliutiška 
dorybe", paverčiamas stabu, dėl 
kurio verta viską paaukoti, žmo
nės nukenčia. Tikėkimės, kad 
nurimus šioms riaušėms, Ame
rikoje bus pradedama ieškoti 
kokio nors visų tų dorybių 
balansuoto derinio, kur gerbia
mas individas, bet rūpestingai 
siekiama tikros, bendros visų 
gyventojų gerovės, ugdant 
sąmoningą, savos visuomenės 
solidarumą, patriotiškumą, 
kuris atviras visiems krašto gy
ventojams, kurie kartu siekia 
visų gyventojų bendros gerovės 
per tikrą pagarbą individui. 

a.g. 

Reikia džiaugtis, kad po sovie
tinio tikėjimo persekiojimo 
Lietuvoje yra susidomėjimas 
tikybos dėstymu ir religiniu at
gimimu. Socialinis ir eko
nominis išsilaisvinimas neįma
nomas be šio atgimimo, kaip 
neįmanoma yra laisvė be de
mokratijos. Tačiau demokra
tiją juk sukūrė Kristaus moks
las, o ne pagonizmas ar ateisti
nis liberalizmas. Šv. Luko evan
gelijoje skaitome Kristaus žo
džius: „Kas vyriausias jūsų 
tarpe, tebūnie tarsi mažiausias, 
o viršininkas tebūnie lyg tar
nas". Argi tai nėra išraiška 
demokratijos principo, kad 
išrinktoji valdžia skirta tarnau
ti ją išrinkusiai visuomenei? 
Todėl džiugu, kad Lietuvos 
persi tvarkyme skir iama 
dėmesio ir religiniam at
gimimui. 

Tačiau ten didelis trūkumas 
pasiruošusių katechetų. Todėl 
lietuviai ir taip pat daug ameri
kiečių sveikino iš Lietuvos 
katechetus, kurių kelionės tiks
las — susipažinti su katechiza-
vimo praktika šiame krašte. 
Apie jų apsilankymą Naujoje 
Anglijoje skaitėme bent 
keliuose amerikiečių dienraš
čiuose. Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės vienuolyno provinci
jole seselė Igne rūpinosi jų at
vykimu ir jų viešnagės pro
grama. Ji taip pat pernai ir 
užpernai praleido Lietuvoje aš
tuonis mėnesius, besi
rūpindama religiniu auklėjimu 
bei katechizacija. Paprašyta 
pasidalyti savo žiniomis šioje 
srityje, ji mielai sutiko atsakyti 
į pateiktus kelis klausimus. 

Pirmiausiai ji paprašyta pa
aiškinti atvykusių katechetų 
kelionės tikslą, jos programą ir 
šios kelionės įnašą į Lietuvos 
katechizacija. 

— Kas organizavo ir finan
savo katechetų iškvietimą? 

— JAV Vyskupų konferencija 
paskyrė šimtą tūkstančių dole
rių pagalbai Lietuvos katechiza-
cijai atstatyti. Dalis šios sumos 
ir buvo skirta šių septynių ka
techetų apsilankymo išlaidoms. 
Kadangi aš kreipiausi į Vys
kupų konferenciją šiai pagalbai 
gauti ir buvau susipažinusi su 
Lietuvos padėtimi, man teko or
ganizuoti šių katechetų iškvie
timą vysk. P. Baltakio sielova
dos tarybos vardu ir jais rū
pintis. 

— Kaip Lietuvoje buvo pa
rinkti šios išvykos dalyviai? 

— Dar būdama Lietuvoje 
dalyvavau keliuose Respublikos 
tarpdiocezinio katechizacijos 
komiteto, kuriam pirminin
kauja vysk. J. Matulaitis, po
sėdžiuose ir ten paaiškinau JAV 
teikiamą pašalpą Lietuvai. 
Kiekviena vyskupija buvo įpa
reigota parinkti tinkamiausią 

asmenį iš savo vyskupijos vykti 
į JAV susipažinti su religiniu 
auklėjimu bei darbo organiza
vimu vyskupijų plotmėje. Buvo 
prašoma, kad siunčiami 
asmenys mokėtų bent kiek 
anglų kalbos ir kad būtų įsi
jungę į katechetinį darbą 
Lietuvoje. Tad asmenys buvo 
savo vyskupų siunčiami. 

— K a i p a p i b ū d i n t u m ė t 
šiuos katechetus? 

— Jie yra įvairaus amžiaus: 
trys tarp 3040, du 40-50 ir du 
50-60. Taigi du iš jų prisimena 
Nepriklausomą Lietuvą, o 
penki užaugo priespaudoj bei 
t ikėjimo niekinimo laiko
tarpyje. Alma Stasiulevičiūtė 
yra pedagogė, anglų kalbos va
dovėlių autorė bei katechete iš 
Vilniaus vyskupijos. Birutė Gri-
zienė — pedagogė iš Kaišiado
rių, Bernadeta Mališkaitė — pe
dagogė bei jaunimo auklėtoja iš 
Kauno, Rimantas Vagrys — 
katechetas iš Panevėžio, Zita 
Vitkuvienė — pirmosios atkur
tos katalikiškos mokyklos 
Telšiuose mokytoja, Stasys 
Pavilaitis ir Birutė Zalanskaitė 
— pedagogai iš Vilkaviškio 
vyskupijos. 

— Kokia buvo jųjų progra
m a Amerikoje? 

— Kadangi visos vyskupijos 
Lietuvoje yra naujai sukūrusios 
savo vyskupijose katechetinius 
centrus, kurie apima visą reli
ginį auklėjimą, tai buvo 
stengiamasi atvykusius kate
chetus supažindinti, kaip 
mažos, didesnės ir didelės 
vyskupijos sprendžia šį užda
vinį. Todėl jiems buvo suteikta 
galimybė aplankyti bent kelias 
vyskupijas. 

Antra, kadangi Lietuvoje atsi
kuria katalikiškos mokyklos, 
tai į jų programą buvo įtrauk
tas ir tokių mokyklų lankymas 
čia Amerikoje. 

Trečia, žinant, kad svarbiau
sia religinio auklėjimo dalis yra 
tėvų ir parapijos įsijungimas į 
visą auklėjimą, parapijos vaid
muo neišskiriamas, tad jie 
lankė parapijas, dalyvavo įvai
riose suaugusiems ruošiamose 
paskaitose, seminaruose, pro
gramose, kad patys patirtų 
tematiką bei darbo metodus. 

Ketvirta, jie dalyvavo grynai 
katechetams skirtose konfe
rencijose pamatyti, kaip la
vinami jau savo pareigas at
liekantys katechetai. Per visas 
keturias savo viešnagės savai
tes nuo ryto iki nakties jie klau
sėsi paskaitų, stebėjo kitus dės
tant ar pravedant programas 
vaikams, jaunimui arba suau
gusiems. Lankė Nonvich, Hart
ford, Worcester ir Bostono 
vyskupijų centrus, dalyvavo 
Providence, Rhode Island, ka
techetų konferencijoj, kurioje 
buvo arti 3000 dalyvių, taip pat 

ir kiek mažesnio masto Connec-
ticuto vyskupijos kongrese, 
kuriame dalyvavo 600 asmenų. 
Visur, kur tik jie lankėsi, 
amerikiečiai nepaprastai drau
giškai ir pagarbiai juos priėmė. 
Daug kur jie buvo sutikti aplo
dismentais. Viena mokykla 
netgi buvo savo mokytojus bei 
mokinius išmokiusi lietuviškų 
išsireiškimų, kad pabrėžtų savo 
dėmesį svečiams. Konfe
rencijose pranešus, kad tai yra 
svečiai iš Lietuvos, dalyviai 
spontaniškai atsistodavo 
plodami. Visur atrodė, jog 
žmonės gerai susipažinę su 
Lietuva, kuri išlaikė savo ti
kėjimą, nepaisant ilgus metus 
trukusios religijos priespaudos. 
Daugelyje vietų jie buvo pa
prašyti dalintis savo tikėjimu ir 
jį liudyti. Amerikiečių jau
nimas, mokytojai, netgi kuni
gai, seselės bei vyskupai 
žavėjosi jų liudijamo tikėjimo 
patvarumu. Kai pajudėjo visa 
grupė toliau nuo Putnamo 
seselių sodybos (čia buvo puikios 
sąlygos visus juos aprūpinti 
maistu ir nakvyne), visur ame
rikiečiai klebonijose, vienuo
lynuose, maldos namuose kuo 
nuoširdžiausiai juos priėmė su 
draugiškumu bei pagarba už jų 
„ačiū". 

— Kokie jų įspūdžiai ką jie 
išmoko ir kokią patirtį parsi
vežė namo? 

— Man būtų sunku į tai 
atsakyti. Čia jie turėtų patys 
kalbėti už save. Žinau tiek, kad 
įspūdžių buvo labai daug. Jau 
vien čia rastas laisvas bendra
vimas tarpusavyje, nesi
varžymas vienas kito, mokytojo 
pagarba mokiniams, pasau
liečių vaidmuo ir didžiulis 
skaičius etatinių darbininkų 
vyskupijose paliko jiems didelį 
įspūdį. Stebėjo jie kasdieninį 
gyvenimą, kasdieninę bažny
tinę veiklą, kai kur turėjo 
pakeisti sovietų propagandos 
melo įbruktus Amerikos gyve
nimo vaizdus. 

— Ar j ie turėjo p rogos 
bendrauti su išeivijos lietu
viais? 

— Šiek tiek. Daugiausiai su 
išeivijos lietuviais jie bendravo, 
būdami Putnamo sodyboje, kuri 
juos žavėjo iki ašarų. Čia jie 
pasijuto kaip namuose, ypač kai 
vis sugrįždavo po kiekvienos iš
vykos ar užsiėmimo. Čia susi
tiko su lietuviais pranciškonais, 
aplankė jų vienuolyną Kenne-
bunkporte, Maine, vieną dieną 
praleido tarp lietuvių Bostono 
mugėje, stabtelėjo Philadelphi-
jos lietuvių parapijoje, na, ir 
žinoma, prieš išvykdami iš New 
Yorko, pamatė Religinę šalpą. 

— Kaip šie katechetai pla
nuoja vykdyti savo uždavi
nius? 

— Atsakyti t iksliai į šį 

klausimą būtų sunku, nes ne
aišku, kaip jiems seksis panau
doti tai, ką čia patyrė. Daug kas 
priklausys nuo vietos vyskupų, 
jų katechetinio centro susiorga-
nizavimo ir nuo tam centrui 
vadovaujančiųjų sugebėjimų. 
Katechetams dar čia būnant, 
kalbėjome apie jų veiklos 
galimybes. Jie išsivežė glėbį 
pasiūlymų, ką reiktų organizuo
ti kitiems Lietuvos kateche
tams, kaip būtų galima praplės
ti katechizacijos apimtį, nes tai 
yra daugiau negu vien tik tiky
bos dėstymas .aokyklose. Į ją 
įeina ir parapijų bei vyskupijų 
uždavinys pasiekt i visus 
amžiaus sluoksnius. Be abejo, 
sugrįžę Lietuvon, jie tegali 
kalbėti, t.y. dalintis savo min
timis, apibūdinti naujas galimy
bes ir taip sudominti kitus ka
techizacijos klausimais, paska
tinti bendradarbiavimą, pa
drąsinti irtis į nežinomus van
denis ir siekti naujų veiklos 
galimybių. Jie atstovavo savo 
vyskupijoms, tačiau tai dar 
neužtikrina, kad sugrįžę turės 
sąlygas ir galimybes įvesti ar 
pravesti savo vyskupijose, kad 
ir geriausius savo sumanymus. 

— Kiek laiko jie patys skirs 
katechizacijai? 

— Sunku atsakyti į šį klau
simą, nes kiekvieno jų padėtis 
skirtinga. Nei vienas jų nėra 
savos vyskupijos pasamdytas 
pilnam etatui. Iš viso Lietuvos 
Bažnyčia dar turi pribręsti prie 
tos sąvokos, jog pasauliečiai 
samdomi pilnalaikiam darbui 
grynai bažnyčios tarnyboje. Da
bar jie užsidirba pragyvenimą 
kitais darbais. Valstybė moka 
tiems, kurie dėsto mokykloje 
tikybą, bet ir tai ne visiems yra 
pilną laiką užimantis darbas, ir 
jie negali pragyventi iš šios 
algos. Per akimirką viskas 
pasikeitė. Lietuvos vyskupijos 
pradeda vystyti įvairius pasto
racinius patarnavimus ir turės 
pradėti samdyti žmones pilnam 
laikui ne vien religiniam 
auklėjimui, bet ir kitiems aptar
navimams. Tik pagalvokim apie 
savas vyskupijas čia Amerikoje: 
turime suprasti, kad Lietuvos 
Bažnyčia turi pradėti viską vys
tyti iš pagrindų. Pati Bažnyčia 
neturi iš ko mokėti algas, ir ti
kintieji dar turi įprasti aukoti 
įvairiems Bažnyčios reikalams. 
Viskam reikia aukų: nebe
galima pasitenkinti metine 
rinkliava seminarijai paremti. 
Todėl kiek laiko čia viešėję ka
techetai skirs katechizacijai 
priklausys nuo vyskupų nuo
sprendžių, kokiems darbams ir 
kiek asmenų bus samdoma, ir 
nuo gaunamos algos pragyve
nimui. 

— Ar labai t rūks ta tikybos 
dėstytojų Lietuvoje ir kokios 
jų kvalifikacijos? 

— Kadangi šiuo metu visi, 
kurie dėsto tikybą, tai daro mo
kyklose (po naujai Lietuvoje 
išleisto įstatymo), visose vys
kupijose vyksta katechetams iki 
ketverių metų kursai. Visi, 
norintieji dėstyti mokyklose su 
valstybės mokama alga, įparei
goti baigti tuos kursus. Kursų 
lygis su kiekvienais patirties 
metais vis kyla. Mano žiniomis 
teologijos kursai katechetams 
jau gavę Vytauto Didžiojo uni
versiteto pripažinimą. 

Be abejo, trūksta kvalifikuo
tų pasauliečių katechetų, ir visi 
žinome, kad vien kunigystės 
šventinimai nepadaro kunigo 
pedagogu. Tuo tarpu Lietuvoje 
visi laukia, kad kiekvienas 
jaunas (ir ne tik jaunas) kunigas 
dėstytų mokyklose tikybą. 
Bažnyčiai nelengva spręsti 
visus šiuos uždavinius iš karto. 

— Kokia dar pagalba kate
chizacijos srityje pramatyta 
Lietuvai? 

— Šiuo metu dar kelis projek
tus vykdau, pasinaudodama 
JAV vyskupų konferencijos su
teikta finansine parama. Pir
mas yra tai, kad šį birželio mėn. 
t ik imas i sulaukti keturių 
jaunuolių dvejų metų kateche
tiniams kursams Notre Dame 
institute Arlington, Virginia. 
Sis institutas skiria joms pilną 
stipendiją. Trys iš parinktų 
kandidačių — jaunos vienuolės 
eucharistietės, ketvirtoji padeda 
steigti Vilniuje katalikišką pra
dinę mokyklą. Galimybė šioms 
keturioms jaunuolėms įsigyti 
diplomus katechizacijos srityje, 
bus Lietuvai labai naudinga. 

Antra , birželio pirmoms 
dviem savaitėms siunčiame pe
dagogą, teologą, religinių 
Amerikoj plačiai naudojamų 
vadovėlių autorių Thomas 
Groome'ą iš Bostono kolegijos 
skaityti seriją paskaitų. Jo 
paskaitos numatytos Vilniuje, 
Kaune, Telšiuose ir Kretingos 
katalikių mergaičių kolegijoje. 
Būdama Lietuvoje mačiau ir pa
tyriau, kaip įvairios konfesijos 
ir kiti atvažiuoja iš užsienio ir 
su lietuviais bendrauja per 
vertėjus. Pamaniau, mes išei
vijoje turime tarpininkauti ir 
pasiųsti Lietuvai geriausius 
religinio auklėjimo asmenis bei 
katalikus evangelistus ir jais 
t a ip pat pasinaudoti per 
vertėjus. Tai ir bus toks pirmas 
bandymas, siunčiant ten Tho
mas Groome. 

Buvo labai nuostabu, kad 
Thomas Groome savo iniciatyva 
atvyko iš Bostono į Putnamo 
seselių sodybą praleisti vieną 
dieną su atvykusiais iš Lietuvos 
katechetais susipažinti su 
Lietuvos religine padėtim, 
galvosena. Atvykęs čia jis pra
vedė viso pusdienio paskaitas 
bei diskusijas. Stebėjau ir ste
bėjausi, kaip atvykusiųjų tarpe 

(Nukelta į 4 psl) 

SEPTINTAME DANGUJE 
Novelė 

EDMUNDAS JAKAITIS 

* * * 

Kada ji įlipo į mašiną, Simas tuoj pastebėjo jos 
liūdną nuotaiką. Dingusi šypsena pakeitė jos išvaiz
dą. Kada ji buvo linksmai nusiteikus, Simas džiūgavo 
su ja. Dabar ji atrodė kažko prislėgta. Nekantriai jis 
užklausė: 

— Mieloji, kodėl esi šiandien taip pasikeitus? 
— Šiandien mano gimtadienis. 
— Puiku, — džiaugsmingai sušuko Simas. 
— Ar tu įsivaizduoji, kad šiandien baigiu savo 

39-tus metus ir pradedu 40-tuosius. Einu senyn, — pri
slėgtu balsu aiškino nuotaikos pasikeitimą. 

— Niekai, — ginčijo Simas. — Čia, Amerikoj, 
sakoma, kad moteris neina senyn, bet ji eina geryn, 
— juokaujančiai ramino Simas. 

Diena pasitaikė nepaprastai graži. Mėlyname dan
guje si ink i nėjo keli smulkūs debesėliai. Švelnus vėjelis 
plazdeno jos plaukus. Jie stovėjo ežero pakrantėj ir ste
bėjo tolumoj baltas bures. Paežerė buvo tuščia. Simas 
neišlaikė ir jis karštai ją pabučiavo. 

— Tai tavo gimtadienio dovanos dalis. Namie turiu 
tikrą siurprizą, — neišdavęs paslapties, sėdo prie vairo. 

Valentinos nuotaika taisėsi. O koks siurprizas jos 
laukė, ji sapnuote nesapnavo. Pas jį yra buvusi ir 
jautėsi, kaip namie. Ji žinojo tą jaukų kampelį. Tvarka 
ir švara jai patiko. Nevaržė ji nė savo apsilankymo. Išsi-
spyrus iš batukų, ilsino kojas ant minkšto kilimo. Čia 
jis gėrė pirmą „Bruderschaftą", po to bučkis ir^uo vis
kas pasibaigė. 

Šį kartą buvo kitaip. Šiandien buvo jos gimtadienis. 
Simas pripylė du stikliukus saldaus likerio. 

Pakilo stikliukai ir jų akys susitiko. Pakeltos 
taurelės artėjo. Sudaužti stikliukai dusliai nuskambėjo. 
Raudono gėrimo suvilgytos jos lūpos viliojo būti 
pabučiuojamos. Veidai artėjo. Akys užsimerkė. Lūpos 
susiliejo. Simas aistros pagautas bučiavo jos akis, 
kaklą, krūtis. Pritvinkę speniai išdavė jos jausmus. Nei 
patys nepajuto, kaip jie atsirado miegamajam. Meilės 
taurė buvo išgerta iki dugno. 

Iš radijo sklido Frank Sinatros serenada. Simas sė
dėdamas sofoj jautėsi kaip septintame danguje. Su pasi
gėrėjimu jis stebėjo Valentiną, kuri nusisukus nuo jo, 
skaitė sukrautų lentynoje knygų nugarėles. Vos tik 
pergyvens, ką ir jauni vyrai būtų jam pavydėję, jis jautė 
jos karštą kūną. 

Nutilo serenada ir kambaryje užviešptavo tyla. 
Staiga Velentina atsisuko ir nekantriai užklausė: 

— O kur tas siurprizas? 
Simas seniai laukė to klausimo. Jis buvo viską iš 

anksto paruošęs, bereikėjo tik įduoti tą voką. „Bet tegu 
ji pati pasiima", — pagalvojo Simas. 

— Tarp enciklopedijos knygų kyšo baltas vokas. Jis 
yra tau. — Nebuvo sunku jį surasti. Bekyšąs vokas 

vis dar buvo nusigręžus nuo jo. Bet jis įsivaizdavo, kaip 
ji skaitė įrašą ant voko: „Važinėk laimingai. Simas". 
Kada ji atidarė voką, Simas laukė, kada ji iš džiaugsmo 
šoks jam ant kaklo. Juk ten buvo pinigai, už kuriuos 
ji galėjo, parvažiavusi namo, nusipirkti automobilį, 
kurio ji taip geidė. Bet vietoj džiaugsmo, jos pečiai pra
dėjo trūkčioti. Simas prišoko prie jos ir ją apkabino. 
Kai jis atgręžė savo veidą, jos akys buvo pilnos 
ašarų. 

Simas, glostydamas jos plaukus, ramino: 
— Tai ne užmokestis. Negalvok, kad pardavei savo 

kūną. Tai mano dovana. Važinėk laimingai. 
— Koks tu geras, — prisiglaudus prie Simo 

krūtinės, šnibždėjo Valentina* 
Simas nebežinojo savaitės dienų ir jam tai buvo ne

svarbu. Realybė jam buvo svetima. Valentinos draugys
tėje jis jautėsi kaip septintame danguje. Laikas nebe
turėjo reikšmės. Bet su baime jis prisimindavo, kad jos 
viza ėjo prie galo. Tad ir skubėjo kuo daugiau pama
tyti, pergyventi. Buvo jie Atlantic City, New Yorke, 
VVashingtone. Pavargę nuo vaikščiojimo, džiaugėsi radę 
užkandinę, kur galėjo atsisėsti. Simas stebėjosi atsi
radusiom jėgom. Jos draugystėje jis jautėsi atjaunėjęs. 
Na, ir lakstė jie, kaip gimnazistai atostogų metu. 
Nerūpestingi, linksmi. Kaip debesėlis trumpam 
užtemdo saulę, taip ir ta mintis, kad netrukus reikės 
skirtis, aptemdydavo jų nuotaiką. Bet trumpam. Ne
galvoti, nekalbėti, neprisiminti, nustumti tą mintį į 
šalį — palaikė jų nuotaiką. 

(Bus daugiau) 

i 
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AVIACIJOS 
PULKININKAS 

JUNGIASI 
TALKĄ LIETUVAI 

I 

J . KONČIUS 

Malonu m a t y t i , kad vis 
daugiau tautiečių išsimoks
linusių aukšto lygio Vakarų 
pasaulio mokyklose ir tapę 
gerais savo srities specialistais. 
noriai jungiasi į besikuriančius 
profesinius sambūrius, norė
dami savo žiniomis ir patirtimi 
prisidėti prie atstatymo Lietu
voje tokių gyvenimo sąlygų, prie 
kokių esame mes įpratę.gyven
dami laisvame pasaulyje ir ką 
laikome natūral iu reiškiniu. 

Vienas iš tokių entuziastų, 
kurį mes čia norime paminėti ir 
kuris yra pasiryžęs savo patirtį 
ir įgytas žinias panaudoti dantų 
sveikatos pagerinimui Lietuvo
je, yra dantų gydytojas pulki
n i n k a s A r ū n a s Bužėnas , 
tirsdešimt vienerius metus dir
bantis Amerikos kariuomenės 
aviacijos dal iniuose. Pulki
ninkas dr. Arūnas Bužėnas yra 
Chicagoje p rak t ikuo janč io 
daktaro Romualdo Povilaičio 
mokslo draugas, abu yra baigę 
Loyolos universiteto Chicagoje 
odontologijos fakultetą. 

Pulk. dr. Arūnas Bužėnas 
gimė Tauragėje. Jo tėvas buvo 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas , tad nenuos tabu , kad 
k a r i š k a s gyven imas buvo 
įdiegtas Arūno širdyje. Karo 
audroms artėjant, vos spėjęs 
Tauragėje baigti porą skyrių, 
A r ū n a s su t ėva i s buvo 
p r i v e r s t a s ap le is t i J ū r o s 
pakrantes gimtojoje Tauragėje. 
Pokario metais Arūnas, kaip ir 
daugelis to meto vaikų, mokslą 
tęsė lager ių mokyklose, o 
vė l iau , še ima i emig ravus . 
Chicagoje. Loylolos universiteto 
odontologijos fakultetą jis baigė 
1962 metais. Baigus universi
tetą, Arūnas buvo pašauktas 
atlikti karinę prievolę, nuo 1963 
iki 1966 metų tarnavo aviacijo
je. Atlikęs karinę tarnybą. 
daktaras Bužėnas kurį laika 
ve r tės i p r ivač ia p r a k t i k a 
Bloomington mieste, Illinois. 
Tačiau kar iškas gyvenimas 
viliojo jį atgal ir 1970 metais jis 
grįžo vėl į aviaciją, kur tebedir
ba iki šių dienų dantistu ir yra 
išsitarnavęs pulkininko laipsnį. 
Dirbant aviacijos daliniuose, 
pulk. dr. Bužėnui ne kartą teko 

keltis iš vienos bazės į kitą. Jis 
praleido 9 metus pietrytinėje 
Azijoje, t r is kar tus tarnavo 
Filipinuose, vienerius metus 
Tailande ir ketverius metus 

nar io mokesčio mes sumokame 
savo ADA draugijai (American 
Denta l Association). O čia būtų 
t ik maža s u m a savam kraštui . 
Be to, paaukota suma nurašoma 
nuo pajamų mokesčių". 

Dirbdamas aviacijos daliniuo
se, d a n t ų sveikatos srityje, 
p u l k i n i n k a s B u ž ė n a s t u r i 
asmenin ių ryšių administraci
joje su aukš t a i s pareigūnais ir 
perjuos numato daug galimybių 
įsigyti vert ingos dantų taisymo 
technikos palankiomis sąlygo
mis , kas daba r labai praverstų, 
ger inant dan tų sveikatos sritį 
a ts ikuriančioje Lietuvoje. 

T ę s d a m a s savo m i n t i s , 
pu lk in inkas Bužėnas pridūrė: 
„Ka i įgyvendinsime šį projektą 
(American Dental Assistance 
to L i thuania )" , o pulkininkas 
Bužėnas y r a vienas iš šios 
organizacijos direktorių, „mes 
parūpins ime atminimo lentą su 
visų aukotojų pavardėmis ir 
p a s i s t e n g s i m e p a k a b i n t i ją 
ryškioje vietoje odontologijos 
faku l te te" . 

Piniginės aukos šiuo metu yra 
re ikal ingos, nes palyginti už 
n e d i d e l ę s u m ą g a l i m a iš 
varžytynių nupirkt i daug ver
t ingos apa ra tū ros ir instru
mentų, k u r i e dabar, Amerikai 
maž inan t kar ines pajėgas Eu
ropoje, b u s parduodami labai 
žemomis kainomis. Nemažas 
skaičius rėmėjų, į kuriuos buvo 
kre ip tas i , j au yra savo įnašą 
pr is iuntę . Tikimasi, kad at
silieps ir ki t i . Pulkininko dr. 
A r ū n o Bužėno pavyzdys ir 
t a l k a y r a labai paskat inantys 
re iškinia i mūsų išeivijos veik
loje ir b u s pozityvus įnašas į 
mūsų nuter ioto krašto atstaty
mo darbą. 

RELIGINIS AUKLĖJIMAS 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Alma Stasiulevičiūtė puikiai 
vertėjo paskaitas Žinodama abi 
kalbas gėrėjaus vertimu ir įsi
t ik inau, ka ip sklandžiai ir 
veiksmingai gali būti vertėjo 
perduodamas tur inys. 

Dar trečią projektą vykdysim 
šią vasarą evangelizacijos sri
tyje. Septyni jaunuoliai atvyks 
į St. P a u l - Minneapolis šešių 
savaičių evangelizacijos kur
suose pasimokyti, kaip jau
nimas evangelizuoja jaunimą. 
Tai turė tų įvykti rugpjūtį iki 
rugsėjo pabaigos. Šie projektai 
nemažai laiko atima, bet viskas 
labai svarbu Lietu vos Bažnyčios 
religiniam auklėjimui atstatyti. 
Yra dar keli kiti projektai, 
būtent video filmų technologijos 
panaudoj imas katekizacijai, 
religinių vadovėlių vertimai ir 
pan. Šie projektai dar pradinėje 
stadijoje ir juos vykdyti dar 
neturime lėšų. 

— Ar planuojate vėl vykti į 

Lietuvą? 
— Taip, gegužės pradžioj vėl 

vyksiu ten, bet t ik vienam 
mėnesiui, kad suspėčiau grįžti 
vasaros Neringos stovyklos dar
bams. Per tą laiką aplankysiu 
visus šešis vyskupijų kateche
t in ius centrus, pažiūrėsime, 
kokius vaisius nešė į čia siųstų 
asmenų kelionė. Be to, tuo pačiu 
metu atkeliaus kiekvienam ka
techetiniam centrui kompiu
ter ių sistema (taip pat finan
suojama JAV Vyskupų kon
ferencijos). Tai buvo įtraukta į 
patį pirmąjį Vyskupų konfe
rencijos projektą Lietuvos 
Bažnyčiai paremti. Ten bū
dama, baigsiu derinti Thomas 
Groome'o paskaitų ciklą, vyks-
tančiųjų į studijas ir evangeli
zacijos kursus keliones bei 
atliksiu keletą grynai mūsų vie
nuolijos uždavinių. 

Ačiū seselei Ignei už įdomius 
ir išsamius atsakymus. 

- Č . M. 

CLASSIFIED GUIDE 

Vokietijoje. Dabar j i s gyvena 
Maxwell A.F.B., Alabamoje, o 
ateinančiais metais i še ina į 
pensiją. Išėjęs į pensiją pulki
ninkas Bužėnas ke t ina vyk t i į 
Lietuvą ir, kaip ki t i kolegos 
dantistai iš Vakarų, o tokių j a u 
yra nemažas skaič ius , nor i 
padirbėti su kolegomis tėvynėje 
dantų klinikose ir pasidalinti su 
jais savo patirtimi bei įgytomis 
žiniomis. 

Šį pavasarį gegužės mėnesį , 
dr. R. Povi la i t i s v y k s t a į 
Lietuvą keletai savaičių ir tą 
laiką praleis keletoje k l in ikų, 
pasikeisdamas žiniomis su ko
legomis dantistais. Su savimi 
jis vežasi gerą bagažą prietaisų, 
vaistų ir medžiagų, kur ių šiuo 
metu taip t rūksta . Jo pėdomis 
paseks pulkininkas Bužėnas , 
kuris ten pirmą kartą po to, ka i 
apleido Tauragę. Vyksta atosto
gų į Lietuvą su savo 17-mečiu 
sūnumi. Jis yra paruošęs ir, 
būdamas Lietuvoje, s k a i t y s 
keletą paskaitų iš savo odon-
tologinės patirties. 

Paklaustas kodėl j i s t a ip en
tuziastiškai imasi iniciatyvos 
talkinti Lietuvos d a n t i s t a m s , 
pulkininkas Pužėnas nedvejoda
mas pareiškė: „Tai su te ik ia 
mums puikiausią progą padėt i 
mūsų krašto žmonėms, o t uo 
pačiu iškelti mūsų V a k a r ų 
pasaulyje įsigytos profesijos 
p r i v a l u m u s . Aš n e m ė g s t u 
maldauti , bet t ik iuos i , k a d 
panašiai pasielgs ir k i t i mūsų 
kolegos dantistai , da rydami , 
kas galima: paaukodami šiek 
tiek laiko Lietuvoje arba parem
dami f i nans i ška i šį v e r t ą 
dėmesio projektą (American 
Dental Assitance to L i thu
ania*. Aš linkėčiau, kad kiek
vienas lietuvių kilmės dantis tas 
p a a u k o t ų 150 d o l e r i ų a r 
daugiau ir padėtų pager in t i 
dantų sveikatą Lietuvoje. Aš 
pats pasižadu duoti daug iau . 
Neturėtume mes praleis t i šios 
progos. Tik pagalvokime, kiek 

MOTINOS D I E N O S 
DOVANA 

Chicagoje prae i ta is me ta i s 
buvo peršauta apie 100 vaikų. 
Motinos dienos proga skat inami 
š aunamus g ink lus pe rduo t i 
policijai, kad sumažėtų motinų 
skausmai. 

Lietuva laisva — džiaugiasi vaikučiai 
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„Mamografija išaiškino net mikro
skopinius auglius. Laimingu atveju, jie 
buvo nepiktybiniai. Aš noriu dar gyvent 
ir matyt, kaip auga mano anūkas! Mamo
grafija — saugiausias ir lengviausias bū-, 
das patikrint, ar krūtyse nėra vėžio. 
Mamografija gali surasti ligą ankstyvoje 
stadijoje ir išgelbėti jūsų gyvybę". 

Linda Thompson, RN 

„MAMMOGRAPHY SCREENING" PROGRAMA 
BALANDŽIO, GEGUŽĖS IR BIRŽELIO MĖN. - $70.00 

„The American Cancer Society" rekomenduoja mamografija: kiek
vienai moteriai virš 35 m. iki 39 m.; tarp 40 ir 49 m. kas antri metai, 
o moterims 50 m. ir vyresnėms — kasmet. 

Paskambinkite Šv. Kryžiaus ligoninei Šiandien (tel. 312-471-5605) dėl 
mamogramos. Balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais ligoninė siūlo 
mamogramas mažesne kaina. Mamograma apima šiuos patarnavimus; 
patikrinimą, rezultatų aiškinimą fatlieka radiologas) ir raportą jūsų 
gydytojui. Šv. Kryžiaus ligoninė turi moderniausią mamogramos apara
tūrą ir yra akredituota „American College of Radiology" and „The 
American Cancer Society". 

MOTINOS DIENOS PROGA PADOVANOK SAVO 
MAMYTEI ŠIĄ VERTINGĄ DOVANĄ! 

ZaibAŠ* 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

. .ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu j namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

• 8 2 5 S o u t h 7 t t h A v e n ų . M 3 K . |var t |ų g ^ y . 
Hlofcory HM, Mfciola 60457 YHnfcn. Lietuva 
Tetsfonaa (70§) 430-7272 Taletoiiaa 3*0-115 Ir 778-362 

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 voltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis 

Irena Bllnstrublanė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 8. Kedzle Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va Wost 95th Strot 
Tol. — (708) 424-8854 

(312)581-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

UTHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity. knyga 
anglų kalboje. Sis dr. D. Faintiauzo 
darbas apie lietuviu imigrantu 
Amerikoje etninę identifikaciją 
užpildo spragą, kuri egzistavo 
lietuvių istorijos moksluose, 
svarstant lietuvių tautinės sąmo
nės vystymosi eigą. Knyga svarbi 
tuo, kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.2C dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd SL 
Chicago. IL 60629 

REAL ESTATE 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ave., 

Chicago, IL 60629 

(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 

QntUQ£ 21 
M MLS y. 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

Bus. 312-585-6100, re* 312-778-3971 

Parduodamas dviejų kambarių 
butas Vilniuje, prie Vingio Parko. 
Skambinti NATALIJAI nuo 9 vai. 
vak 718-859-7416. 

FOR RENT 

Netoli , ,Margučio" išnuomo
jamas mieg. kamb. su privilegija 
naudotis virtuve ir visu butu. 

Kreiptis: 312-925-7612 

DĖMESIO! 
Turistams, vykstantiems į Lietuvą, 
Vilniuje, centre, pigiai išnuomojami pri
vatūs butai, su visais patogumais. 
Kreiptis: tai. 1-904-245-8017 — Flo
ridoje arba tel. 62-04-00 nuo 9 v.r. 
— 7 v.v., tai. 22-58-59 nuo 7 v.v. 
Vilniuje. 

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

FOR SALE 

Parduodamas Aeroflot lėktuvo 
bilietas New York-Maskva. Ga
lioja iki rugpjūčio mėn. Kreiptis po 
6 v.v , tel 312-779-1775. 

H E L P VVANTED 

Ieškoma moteris tarp 30-50 metų, pa
tyrusi slaugymo darbe, prižiūrėti vyr. 
amžiaus moterį ir gyventi kartu 
VVestchester. IL. Maisto gaminimas, lengva 
namų ruoša 6 dienas savaitėje. Trečd. 
laisva. $150 įsav. Kreiptis: 708-562-5583 
tarp 1 v. p.p. Ir 5 v. p.p. 

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 
Telefonų Kompanija 

PRANEŠA 
-

SKAMBINKITE Į LIETUVĄ TIESIAI — 
BE TELEFONISTĖS PAGALBOS! 

Dabar jau įmanomas greitas tiesioginis 
susisiekimas su Lietuva iš bet kurios JAV vietovės, 
kuri naudoja AT St T tolimo susisiekimo paslaugas. 

šiuo reikalu Millicom Intl. Cellular kompanija 
jau susitarė su Comliet Cellular telefono kompanija 
Lietuvoje. 

Suinteresuotieji tiesioginiu telefono ryšiu su 
savo giminėmis ir draugais Lietuvoje, skambinkite 

tel. 011-7-0128-290-000 tarp 6 v.r. — 11 v.r. 



NAMŲ STATYBA 
PENSININKAMS 

LIETUVOJE 
Šis klausimas buvo iškeltas 

Antano Juodvalkio straipsnyje 
„Lietuvių fondas ir pensi
ninkams namų statyba Lietuvo
je", išspausdintas „Drauge" 
1992 kovo 19 d. 

Techniškai ir finansiškai 
panagrinėti šios idėjos galimy
bes inž. Algis Žukauskas 
pakvietė Alytuje gyvenantį inž. 
Stasį Žukauską , staty-
bininkų-žinovą, atsakyti į pa
grindinius klausimus — kaip ir 
kur Lietuvoje būtų įmanoma 
tokį projektą gre i ta i įgy
vendinti. 

Žemiau spausdiname pokalbį 
su statybos inžinierium Stasiu 
Žukausku, gyvenančiu Alytuje 
ir turinčiu ilgametę darbo 
patirtį su panašiais projektais. 

— Ar J ū s skai tė te Antano 
Juodva lk io s t ra ipsnį „Lietu
vių fondas i r pens in inkams 
namų s ta tyba Lietuvoje"? 

— Taip! Aš palaikau glau
džius ryšius su mūsų išeivija 
Amerikoje, mes pastoviai 
keičiamės informacija. 

— J ū s , k a i p s ta tybos inži
nierius, k a i p ver t ina te idėją 
mūsų išeivijos pensininkams 
statyti n a m u s Lietuvoje? Ar 
ta i realu? 

— Manyčiau, kad realu. Bet 
įgyvendinti tokią sudėtingą 
idėją galima tiktai bendromis 
išeivijos ir Lietuvoje gyvenančių 
žmonių pastangomis. Veikiant 
atskirai t iek išeivijai, t iek 
Lietuvos žmonėms norimo 
rezultato sunku tikėtis. 

— Nuo k o re ikėtų pradėt i , 
real izuojant šią idėją? Ką 
t u r ė t ų a t l ik t i išeivija, ką 
Lietuvos žmonės? 

— Visų pirma išeivija turėtų 
sudaryti tikslų sąrašą vienišų ir 
porų pens in inkų , norinčių 
sugrįžti į Lietuvą, išsiaiškinti, 
kokiuose namuose jie norėtų 
gyventi, kiek norėtų turėti 
kambarių ir t.t. Po to paruošti 
bendrą namų statybos komplek
so architektūrinį konstrukcinį 
sprendimą, pagal kurį būtų 
galima nustatyti, kokio dydžio 
reikalingas sklypas, kiek ir 
kokių n u m a t o m a s ta ty t i 
pastatų. Paruoštą projektinį 
sprendimą apsvars ty t i su 
Lietuvos statybininkais, po to 
atlikti projekto koregavimą ir 
detalizaciją. Pagal atkoreguotą 
projektą mes paskaičiuosime 
statybos kainą. Statybos darbų 
f inansavimui išeivija t u r i 
sukaupti lėšas. Lietuvos staty
bininkai parenka ir suderina su 
išeivija statybos vietą, po to 
atlieka komplekso statybos dar
bus ir pastatytus pastatus per
duoda naudojimui išeivijos 
užsakovams. 

Užbaigus statybą, išeivijos 
atstovai organizuoja komplekso 
eksploatavimą ir pensininkų 
priežiūrą. 

— Kokia, J ū s ų nuomone, 
b ū t ų t i n k a m i a u s i a pen 
sininkų n a m ų komplekso sta
tybos vieta: pajūr io zonoje, 
Kaune , Vilniuje a r kitoje 
vietoje? 

— Manyčiau, kad tokios pa
skirties statyboms geriausiai 
tiktų Druskininkų kurortas. 
Miestas nedidelis, švarus, nėra 
stambių pramonės įmonių, nėra 
triukšmo, daug įvairios paskir
ties gydyklų, geras susisie
kimas. Aplink didžiuliai, gražūs 
miškai — pušynai , švarūs 
ežerai , sve ikas k l imatas . 
Gražios vietos ir prie Varėnos. 
Prieš karą čia buvo džiovininkų 
sanatorija. Bet čia daug sunkiau 
organizuoti tokio lygio medici
nos a p t a r n a v i m ą ka ip 
Druskininkų kurorte. Galima 
būtų paieškoti vietos ir Birštono 
kurorte. Bet ir ši vietovė, lygi
nant su Druskininkais, yra 
prastesnė. Kitur Pietų Lietuvoje 
daug gražių miškų, švarių 
ežerų, kur būtų galima rasti 
vietą statybai, bet būtų bran

gesnė pastatų eksploatacija, blo
gesnis susisiekimas ir sunku 
užtikrinti aukšto lygio medici
nos aptarnavimą. 

Nerekomenduočiau statybos 
vietą rinktis pajūrio zonoje, 
kadangi ši zona tinka poilsiui 
tik vasaros sezono metu. Liku
sius devynis mėnesius pučia 
šaltas vėjas, klimatas drėgnas. 
Netiktų ir mūsų didmiesčiai 
Vilnius, Kaunas, kadangi tatai 
pramonės miestai, daug triukš
mo, didesnis užterštumas. 

— Kaip Jūs manote, kokie 
didžiausi sunkumai gali iš
kilti statybos eigoje? 

— Nemanyčiau, kad statybos 
eigoje iškiltų tokių sunkumų, 
kurie galėtų sužlugdyti pačią 
statybos darbų eigą. Nepa
lyginamai sudėtingesni klau
simai iškilo dar prieš pradedant 
statybos darbus: kas išeivijoje 
suregistruos ir sudarys sąrašus 
žmonių, norinčių sugrįžti gyven
ti į Lietuvą, kas paruoš namų 
statybos komplekso projektą, 
kas finansuos projekto 
įgyvendinimą? Ir pats svarbiau
sias klausimas: tie žmonės, 
kurie panorės sugrįžti į Lietuvą, 
jau pusę šimtmečio pragyveno 
Amerikoje, yra pripratę prie 
Jūsų gyvenimo standartų. Kaip 
jie adoptuosis, ar bus laimingi 
Lietuvoje, ar nepasijus svetim
kūniais? 

— Kodėl Jūs manote, kad 
namų statybos komplekso 
projektą turtų sudaryti išei
vija? Ar negalėtų šį darbą 
atlikti Jūsų statybų specialis
ta i? 

— Neužmirškite, kad 50 metų 
mes gyvenome, projektavome ir 
statėme namus pagal sovie
t i škus standartus. Mūsų 
suprojektuoti namai gali būti 
geri, bet nepriimtini Jūsų žmo
nėms. Mes nejaučiame tų niu
ansų, prie kurių esate pripratę 
J ū s . Turėdami statybos 
komplekso bendrą architektūri-
nį-konstrukcinį sprendimą, mes 
galėtume atlikti tik projekto 
detalizaciją. 

— A n t a n a s Juodva lk i s 

būkštauja, kad medžiagų 
t rūkumas Lietuvoje šį pro
jektą gali paversti niekalu. 
Kokia šiuo klausimu Jūsų 
nuomonė? 

— Nemanau, kad iškiltų di
delių sunkumų dėl medžiagų 
trūkumo. Namų statybos apim
tys Lietuvoje mažėja ne dėl 
mežiagų trūkumo. Gali susi
daryti šiokių tokių sunkumų su 
specialiomis pagerintos apdailos 
medžiagomis ir medžiagomis, 
reikalingomis elektros ir san
technikos sistemų įrengimams. 
Bet apmokant užsienio valiuta, 
jas gauti nėra labai sudėtinga. 

— Šiuo metu vykstant Lie
tuvoje neregėto masto inflia
cijai ir nesant savos valiutos, 
kokiu būdu J ū s galėtumėte 
paskaičiuoti statybos kainą? 

— Pilnai sutinku, kad šiuo 
metu paskaičiuoti statybos 
vertę rubliais yra neįmanoma. 
Tačiau statybą vertinant dole
riais, kaina išlieka maždaug ta 
pati ir mažai priklauso nuo 
rublio vertės smukimo. Kiek 
buvo galima nupirkti medžiagų 
už dolerius prieš trejus metus, 
tiek galima ir šiandien, o atski
rais atvejais netgi daugiau. Tuo 
tarpu vertinant rubliais, medžia
gos pabrango 30 ir daugiau 
kartų. 

— Kiek, J ū s ų nuomone , 
šiuo metu Lietuvoje kainuo
tų vienabučio penkių kamba
rių namo statyba? 

— Nemačius projekto, at
sakyti sunkoka. Manyčiau, kad 
apytikrė mūrinio 5 kambarių 
namo statyba su privažiavimo 
keliais, išorės kanalizacijos, 
vandentiekio ir elektros tinklais 
kainuotų apie 60-70 tūkst. 
dolerių. Daugiabučiame name 
vieno buto kaina būtų žymiai 
mažesnė. Statybos kaina, 
priklausomai nuo privažiavimo 
kelių, išorės komunikacijų ilgio 
ir sklypo vertės gali svyruoti iki 
15 tūkst. dolerių. 

— Ir paskutinis Mausimas, 
ar J ū s asmeniškai palaikote 
tokią idėją ir ar sutiktumėte 
prisidėti prie jos įgyvendi
nimo? 

— Ši idėja yra tikrai graži ir 
remtina. Aš sutikčiau tvarkyti 
statybos reikalus Lietuvoje, 
tačiau Amerikoje mano galimy
bės labai ribotos. 

— Ačiū už pokalbį! 

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS APREIŠKIMO 

BAŽNYČIOJE 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. gegužės mėn. 7 d. 

P. PALYS 

Kažin, ar dar būtų galima 
išeivijoje surasti tokių chorų, 
kurie savo amžiumi pralenktų 
Apreiškimo parapijos, Brookly-
ne, NY., bažnytinį chorą, savo 
veiklą pradėjusį prieš 78 metus. 
To choro istorija yra gan tur
tinga su savo atlikta plačia 
kultūrine veikla. Buvo laikai 
kai to choro eilėse buvo apie 
šimtas dainininkų. Tuomet 
choras sugebėdavo paruošti 
operetes, misterijas, koncertus, 
su kuriais apvažinėdavo plates
nes lietuvių apgyventas vieto
ves. Dabar choras turi 38 
narius. Chorui vadovauja, Vil
niaus konservatorijoje chorinio 
dirigavimo klasę baigusi muzi
kė Gintarė Jakelaitytė-Bukaus-
kienė. 

Kiekvienais metais, ir tik su 
labai retomis išimtimis, choras 
suruošia religinės muzikos kon
certą. Šiais metais koncertas 
įvyko Verbų sekmadienį, balan
džio 12 d. Įvairią ir turtingą 
programą atliko smuikinin-
kas-virtuozas Vilhelmas Če
pinskis, sopranai Astra 
Butkutė ir Milda Motekaitytė ir 
Apreiškimo parapijos choras. 

Astra Butkutė atliko 
ištraukas iš A.L. Webberio, G. 
Pergolesi ir G. Rossini kantatų. 
Ji yra lyrinis sopranas. Jos 
stiprybė-aukštos gaidos, kurios 
ir į viršūnę iškilusios nepraran
da lengvumo ir skaidraus lyri
nio skambėjimo. Tai buvo 
galima jausti Butkutei giedant 
su choru „Inflamatum et Accen-
sus" iš Rossini kantatos „Stabat 
Mater". 

Milda Motekaitytė New 
Yorko lietuviams pasirodė 
pirmą kartą. Ji buvo pasirin
kusi vėlyvo 19 ir ankstyvo 20 
amžiaus klasikus: A. Dvorak, B. 
Britten, S. Barber ir P. Hinder-
mith. Tai modernios (išskyrus 
Dvorak) klasikos kompozitoriai. 
Jų kūriniams atlikti reikalinga 
skirtinga balso technika. M. 
Motekaitytė tą techniką žino. 
Jos balso mokykla ją yra 

paruošusi sceninių muzikinių 
veikalų pastatymams (M. Mote
kaitytė dalyvauja off Broad-
way" pastatymuose, NY). Jos 
koncerto metu atliktieji dalykai 
ir praskambėjo teatrinio dai
navimo įtakoje. Solistės lygaus, 
vengiant naudoti vibrato, balso 
interpretacijoje netikėtos stai
gios, trumpų kompozicijų baig
mės teikė intriguojantį patrauk
lumą. Solistes Butkutę ir Mote-
kaitytę vargonais palydėjo mu
zikė Gintrė Bukauskienė. 

Smuikininkas virtuozas Vil
helmas Čepinskis su savo smui
ko koncertais yra apvažinėjęs 
daugelį kraštų. Daug kas ir iš 
mūsų jį jau esame girdėję. Tai 
didelė meninė pajėga ir talen
tas. Jis dar ir toliau smuiko 
studijas gilina garsiojoje 
Julliard muzikos mokykloje, 
New Yorke. Apie Čepinskio 
talentą Lietuvos filharmonijos 
vyriausiasis dirigentas Juozas 
Domarkas išsireiškė: „Toks 
talentas, kokiu yra apdovanotas 
Vilhelmas, retenybė, kuri 
galbūt pasitaiko tik kartą ar du 
per ištisą šimtmetį". 

Vilhelmas Čepinskis, be 
akompanimento atliko dvi J.S. 
Bach kompozicijas. 

Po trumpos pertraukos choras 
giedojo Luigi Cherubini ,,Re-
ąuiem C moli". Cherubini yra 
sukūręs daugybę įvairaus žanro 
veikalų. Bet jis labiausiai 
sužibėjo su religinės muzikos 
kompozicijomis. Viena iš jų bu
vo pasirinkta ir šiam koncertui. 
Chorui dirigavo Gintarė Bu
kauskienė. Diriguojant jos ran
kų judesys yra skirtas ne vien 
ritmo kontrolei. Jos rankų jude
siai tikslūs, aiškūs, parodą ir 
reikalaują. Dirigentė gerai 
jaučia balsus ir juos sugeba su
jungti į darniai skambantį 
vienetą. Chorui puikiai pavyko 
išreikšti tragizmą „Dies irae" 
dalyje. Su didele dramatine 
įtampa buvo išsakyta garbė 
Kūrėjui, giedant „Sanctus". O 

kada, su nuolankaus maldavi
mo giedant „Agnus Dei" baig
mėje, žodžiams tirpstant gęstan
čioje melodijoje, negali nesutikti 
su prancūzų kompozitoriaus 
Berlioz pasakymu: „Tai pats 
gražiausias Cherubini religinės 
muzikos kūrinys, kuriam joks 
kitas neprilygsta". 

Chorą vargonais palydėjo 
svečias muzikas Steven Frank. 
Šis muzikas, reikalui esant, 
niekuomet neatsisako patalki
ninkauti. Su šios bažnyčios var
gonais yra puikiai susipažinęs ir 
juos pasigėrėtinai valdo. 

Į koncertą atsilankė apie 175 
asmenys. 

A.tA. 
PIJUI JURKŠAIČIUI 

išėjusiam į Amžinosios Ramybės pasaulį, jo gedinčiai 
šeimai - žmonai ADELEI, dukroms DANUTEI ir RA
MUTEI PETRUŠEVIČIENEI su vyru ir mieliems 
vaikaičiams - DANUTEI ir KARIUI, netekus 
senelio, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Vida, Vytenis, Andrea ir Lina Damušiai 
Jadvyga ir Adolfas Damušiai 
Izabelė ir Rimas Korsakai 
Angelė Kukučionienė 

Adv. J. Simpson, ginąs A. Gecevičiaus bylą Škotijoje, su Americans Due 
Process koordinatore Rasa Razgaitiene. 

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 

duoda paskolas žemais procentais. Užeikite, pasitei
raukite ir pasinaudokite šiuo nauju pasiūlymu. 

Čikagos KASOS darbo valandos: pirmadienį, 
antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 5, 
šeštadienį nuo 9 iki 2, trečiadienį uždaryta. 

KASA 
2615 W. 71 St. 

Chicago. IL 60629 
(312)737-2110 

BALTŲ PAPUOŠALAI 
Gintaras, „steriing" sidabras. 14 k. auksas. Turime katalogą. 
Taisome papuošalus. 

Krlkis J«w«lry 
910 Elm Grove Rd. St* 16 

Elm Grove. Wl 53122 
M L 414-821-1444 

Mielam čiurlioniečiui, jaunystės draugui 

A.tA. 
JUOZUI STEMPUŽIUI 

mirus, žmonai ALDONAI, sūnums ALMIUI, LINUI 
ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Buvę Čiurlionio ansamblio nariai Vokietijoje: 
Natalija ir Vytautas Aukštuoliai 
Vanda ir Gediminas Balukai 
Alė Daugvilienė 
Julius Savrimas 

A.tA. 
JUOZUI BUDREVIČIUI BUDRIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame liūdinčiai jo 
žmonai SOFIJAI ir visiems giminėms. 

XV-tos Laidos Karininkai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage 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 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest 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. 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71st Street 
Chicago, Illinois 6062^ 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir pr iemiesčiuose . 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. gegužės mėn. 7 d. 

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke šį sekmadienį, gegužės 10 
d., 10 vai. šv. Mišių metu, mi
nint Motinas, giedos sol. Vir
gilijus Noreika ir kiti dvylika 
dainininkų — giesmininkų iš 
Lietuvos. Tai bus lyg ir atsi
sveikinimas, nes jie visi gegužės 
12 d., antradienį, išvyksta į 
Lietuvą. Visi kviečiami šv. Mi
šiose dalyvauti ir pasiklausyti 
neįprasto giedojimo. 

x Žurn. Vladas Butėnas, 
Washington, D.C., žada netru
kus persikelti į Chicagą. Nors 
toli gyvendamas, jis aprašo IX 
išeivijos lietuvių Tautinių šokių 
šventės rengimo darbus. Šventė 
įvyks liepos 5 dieną Rosemont 
Horizon paviljone. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
moksleivės, studijuojančios 
lotynų kalbą, buvo pažymėtos 
kaip išlaikiusios valstybinius 
lotynų kalbos egzaminus. Lai
mėjo pirmą vietą — Magna Cum 
Laude Andrea Cipcich, Cum 
Laude — Cherry Delight, moks
leivė iš St. Joseph parapijos. 
Pažymėjimus įteikė mokytojas 
dr. VVickremeramtne. 

x Tauragės lietuvių klubo 
pusmetinis sus i r inkimas 
šaukiamas gegužės 9 d., šeš
tadienį, 3 v. p.p. Šaulių namuo
se. 

x Inž. Viktoras Veselka 
mokys „Lithuanian Heritage" 
stovykloje Dainavoje medžio 
pjaustinėjimo darbus su pjūk
leliu ir skaptukais. 

x Po Lietuvių Tau t in ių 
šokių šventės bus suaugusiųjų 
ir jaunimo banketai Hyatt 
Regency O'Hare viešbučio sa
lėje. Banketas prasidės 6 vai. 
vak., nors šokių šventė bus 2 
vai., bet nebus laiko grįžti 
namo. 

x „Pavasario žiedų" balius 
bus gegužės 30 d., 6 v.v., Sabre 
Room patalpose. Vietas prašo
me užsisakyti per Dalią Ance-
vičienę 708-636-2213. 

(sk) 
x Dr. Albina Prunskienė 

(IL) parėmė IX Tautinių Šokių 
Šventę 250 dolerių auka, o 
nuolatinė LB darbų rėmėja Ona 
Siliūnienė (VA) paaukojo 200 
dolerių. Šventės lėšų telkimo 
komisija nuoširdžiai dėkoja už 
paramą. 

(sk) 
x Kelionių agentūrai rei

kalingas tarnautojas/a, kuris 
moka naudoti oro linijų rezer
vacijų sistemas. Kreiptis: tel . 
708-422-3000. 

(sk) 

x Susitikimas su Rimantu 
Smetona, Lietuvos tautininkų 
sąjungos pirmininku, bus 
sekmadienį, gegužės 10 d., 5 vai. 
p.p. Lietuvių Taut iniuose 
namuose. Svečias nušvies 
padėt; Lietuvoje, tautininkų s-
goje ir atsakinės į paklausimus. 
Plačiosios Čikagos lietuvius 
kviečia A.L.T.S-gos Čikagos 
skyrius. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 
x Kaip ir anksčiau, Atlanta 

laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x Atsisveikinimo koncerte 
su svečiais dainininkais iš 
Vilniaus šio šeštadienio vakare 
Jaunimo centre dainuos Algis 
Drevinskas, Audronė Gaižiū-
nienė, Laima Jonutytė, Vytau
tas Juozapaitis, Arvydas Mar 
kauskas, Erika Navickaitė, 
Mikas Nechajus, Virgilijus 
Noreika, Liudas Norvaišas, 
Irena Zelenkauskaitė, Operos 
choras. Koncerte diriguoja Alvy
das Vasaitis ir Vytautas 
Viržonis. Fortepionu groja 
Ričardas Šokas. Programoje ari
jos, duetai, sekstetas, choro 
dainos. Dainuoja ir vaikų 
choras, kuris dainavo ir „Otel
io" operoje, paruoštas Rasos 
Poskočimienės. Koncertą rengia 
Lietuvių Opera Chicagoje ir 
kviečia lietuvių visuomenę gau
siai ats i lankyti . Bilietai 
gaunami Vaznelių prekyboje, o 
koncerto vakarą prie įėjimo į 
salę nuo 6 vai. vak. Policija sau
gos mašinas. Motinos dienos 
proga būtų gražu ateiti su savo 
mamytėmis, nes tai bus reto 
grožio koncertas. 

x Marąuette Parko Lietu-. 
vių namų savininkų organiza
cijos narių susirinkimas bus 
gegužės 12 d., antradienį, 6:30 
vai. vakare parapijos salėje. Na
riai ir svečiai kviečiami daly
vauti, nes bus svarstomi labai 
aktualūs Marąuette Parką 
liečia reikalai. Taip pat visi 
kviečiami dalyvauti pavasari
niame renginyje, kuris bus 
gegužės 16 d. parapijos salėje. 

x Skautų,-čių registracija 
vasaros stovyklai Rakė bus 
vykdoma šį šeštadienį, gegužės 
9 d., tarp 1-3 vai. p.p. Lietuvių 
centre Lemonte. Chicagoje 
registracija bus vykdoma 
gegužės 16 d. Jaunimo centre. 
Registruojantis būtina turėti 
pilnai užpildytus ir tėvų pasi
rašytus su registracija susiju
sius lapus. Registruojantis 
sumokamas pilnas stovyklos ir 
kelionės autobusu mokestis. 

x Anglijos lietuvių klubo 
Chicagoje pusmetinis narių 
susirinkimas ir Motinos dienos 
minėjimas bus šį sekmadienį, 
gegužės 10 d., 1 vai. p.p. Jau
nimo centre. Visi nariai kviečia
mi susirinkime dalyvauti. 

x Kurtas Vėlius iš Lombard, 
111., nekilnojamo turto agentas, 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkas, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 

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

(sk) 

x Maistas pristatomas į na
mus Lietuvoje. 55 SVARAI: 
dešros, sūris, aliejus, kava, 
cukrus, vaisiai ir kt. — $85. 22 
SVARAI vien tik mėsos gami-
nių - $85; 11 SVARŲ dešrų, 6 
dėžutės amerikietiškos kavos — 
$58. Prie visų siuntinių galite 
užsakyti aspiriną ir vitaminus. 
Transpak, 2638 W. 69 St., Chi
cago, IL tel. 312-436-7772. 

(sk) 

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

(sk) 

Po „Draugo" koncerto Lietuvių Katalikų spaudos draugijos pirmininkas su viešniomis iš Kanados. 
Iš kairės: R. Karasiejienė, dr. Antanas Razma ir ..Volungės" vedėja Dalia Viskontienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VILNIAUS SOLISTŲ 

KONCERTAS 

Lietuvių opera po „Otelio" 
spektaklio gegužės 3 d. Jaunimo 
centre surengė ypatingai pa
trauklų Vilniaus solistų kon
certą. Programą atliko eilė 
Vilniaus operos solistų pro
fesionalų drauge su naujai 
konservatorijoje paruoštais 
jaunesniais solistais. Iš viso 
susidarė 14: Alg. Drevinskas, L. 
Jonutytė, V. Juozapaitis, Arv. 
Markauskas, E. Navickaitė, M. 
Nechajus, V. Noreika, L. Nor-

x LFK „Lituanica — Liths" 
vyrų komanda trečiąsias futbolo 
pirmenybių rungtynes žais šį 
sekmadienį, gegužės 10 d., prieš 
lenkų „Royal Wowel'\ Rungty
nės vyks Marąuette Parko aikš
tėje. Pradžia 1 vai. p.p. Visi fut
bolo mėgėjai kviečiami savo at
silankymu paskatinti „Litu-
anicos" vyrus laimėjimui. 

x Lietuvių Tautinių šokių 
šventėje iš Chicagos ir jos apy
linkių dalyvaus dešimt šokių 
grupių — Gija, Grandis, Lė-
tūnas, Lietuvos Vyčiai, Per
kūnas, Pro-Patria, Spindulys, 
Vijūnas, Viltis ir Vytis. Daly
vaus ir lit. mokyklos — Dariaus-
Girėno, K. Donelaičio, Lemon-
to Maironio ir Marąuette Parko 
vaikai. Mokytojai bus pagerbti 
liepos 4 d. Jaunimo centro 
kavinėje. 

x Elizabeth Treinavičius, 
Chicago, 111., p ra tęsdama 
prenumeratą viener iems 
metams, pridėjo ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Dėkojame. 

x „Aušra", Lenkijos lietuvių 
leidinys, šių metų 2 nr., pasiekė 
skaitytojus. Žurnale daugiau
siai liečiami Lenkijos lietuvių 
reikalai, susiję su lietuvybe. 

x DLK Kęstučio Saul ių 
kuopa, Racine, Wisc, per kuo
pos ižd. Vladą Vilčiną atsiuntė 
50 dol. auką su tokiu laiškučiu: 
„siunčiame mūsų šaulių kuopos 
auką „Draugo" palaikymui. 
Dėkojame, kad Tamstų 
pastangų dėka, „Draugas" 
lanko pasaulio lietuvius". Labai 
dėkojame už paramą ir gražius 
žodžius. 

x Bronė Mataitis iš Crystal 
Lake, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorė, nuoširdi 
rėmėja, pratęsė prenumeratą su 
50 dol. auka dienraščio stip
rinimui. Už realią paramą savai 
spaudai tariame nuoširdų ačiū. 

x Tautos Fondo atstovybė 
Michigan valstijai, ižd. Vladas 
Staškus rašo: „TF atstovybės 
Michigan valstijai pavedimu 
siunčiu dienraščiui .Draugui' 
paremti 20 dol. iš mūsų š.m. 
balandžio 26 d. suruoštos 
kultūrinės popietės pelno". 
Dėkojame už auką. 

vaisas, L. Sprindys. V. Vaičiu
lytė, V. Vyšniauskas, G. Zeicai-
tė, I. Zelenkauskaitė ir Z. 
Žemaitis. 

Labai retai kada būna taip 
turt inga programa, kaip šį 
kartą, pasižyminti įvairumu ir 
melod ingumu. Daugiausia 
kūrinių atlikta solo. Čia buvo 
operų arijų ir ištraukų iš Karna-
vič iaus „Gražinos" , Bizet 
„Carmen", Puccini „Mergelė iš 
v a k a r ų " , Cileos „Adr iana 
Lecouvreur", Giordano „ An
drea Chenier", Karnavičiaus 
„Gražina", Wagnerio „Tan-
nhauser", Rossini „Sevilijos 
kirpėjas", Dvariono „Dalia", 
Verdi „Don Carlo", Offenbacho 
„Hofmano pasakos", Puccini 
„Tosca". Tai buvo skambiųjų, 
mūsų pamėgtų operų arijų 
šventvakaris. 

Tačiau čia buvo ir kitų, lietu
vio širdžiai malonių kūrinių, 
kaip harmonizuotps liaudies 
dainos: „Kur tas šaltinėlis" 
(Kačanausko), „Vai ir prijojau" 
(Karoso), „Oi žinau, žinau" 
(Šimkaus), „Močiute, širde
l e " (Gailevičiaus) „Saulelė 
raudona" (Karoso),. „Koks ten 
lengvas poilsėlis" (Tallat Kelp
šos), „Augo kalneliai" (Vir-
žonio). Šių liaudies melodijų 
skambesys jungė su tolima 
tėviškės žeme, su sunaikintais 
Lietuvos kaimais. K 

Malonu, kad buvo ir ori
ginalių lietuvių kompozitorių 
kūrinių, kaip Kairiūkščio „Vy
tur ia i" ir „Nukelk man saulę" 
Gorbulskio „Dainuoju Lietuvą", 
Kačanausko „Tėviškės vaizde
lis", „Pradalgiuos", Raudonikio 
„Kur balti keliai". 

Koncertas buvo patrauklus 
l ietuviška muzika ir tarp
tautinėmis visame pasaulyje 
nuo scenų neišnykstančiomis 
melodijomis. Klausantis buvo 
labai miela stebėti, kiek daug 
naujų jėgų Vilniuje priauga 
Lietuvos operai. Jie dainavo su 
išgyvenimu, melodingai. Gali
ma pramatyti, kad muzikos 
specialisai negailės jiems pelny
to šilto įvertinimo. 

I pabaigą buvo A. Drevinskio 
ir V. Juozapaičk) due tas , 
atliekant V. Viržonio harmo
nizuotą liaudies dainą „Augo 
kalneliai", pačiam V. Viržoniui 
akompanuojant, G. Zeicaitė su 
L. Jonutyte melodingai atliko 
„ B a r k a r o l ę " iš „Hofmano 
pasakų". Pati pabaiga teko 
pamėgtam V. Noreikai, pagavu
siam publikos dėmesį, dainuo
jant liaudies melodiją „Koks ten 
lengvas poilsėlis", Schuberto 
„Serenadą" bei Cavaradosi ariją 

iš „Tosca". 
Vilniaus svečiams fortepijonu 

palydą sudarė R. Šokas, Alv. 
Vasaitis ir V. Viržonis. Nors 
gaila, kad nebebuvo antro 
„Otelio" operos seanso, tačiau 
tą puikiai papildė šis Vilniaus 
solistų koncertas, kurį publika 
sekė su dideliu susikaupimu ir 
gausiai reiškė savo susižavėji
mą. 

Pačioj pradžioj koncertą 
atidarė Lietuvių operos pirm. V. 
Radžius ir pakvietė prof. V. 
Viržonį supažindinti su solis
tais. Prof. Viržonis pažymėjo, 
kad koncertą pradės patys 
jauniausieji — dar konserva
torijos studentai. Čia buvo V. 
Vyšniauskas, G. Zeicaitė, L. 
Sprindys. Dainas atliko labai 
pasigėrėtinai. Toliau buvo jau 
pakviestieji dainuoti operose: L. 
Jonutytė, M. Nechajus, E. Na
vickaite, Z. Žemaitis. Pirmą 
dalį užbaigdamas A. Markaus
kas pagavo publiką, bet ir visų 
kitų išklausius publika kartojo, 
kad šviesi Lietuvos operos 
ateitis. 

Ir antrą koncerto dalį pradėjo 
V. Noreikos studentas A. Dre
vinskas. Jau konservatorijoje 
dirbantieji ar į Lietuvos operą 
įtraukti V. Vaičiulytė, V. Juo
zapaitis, J. Zelenkauskaitė, L. 
Norvaiša, A. Drevinsko ir 
Juozapaičio duetas, o G. Zeicaitė 
ir L. Jonutytė po savo dueto net 
bisui turėjo kartoti. 

Užbaigai pasirodė V. Noreika, 
kuriam už dainas, serenadą, 
ariją publika trenksmingai plo
jo. Solistai apdovanoti gėlėmis, 
o dr. J. Adomavičius paskyrė 
jiems net po šimtinę, kurias 
įteikė A. Kirvaitytė ir dr. Ulin-
skas. 

Lietuvių operos pirm. V. Ra
džius padėkojo solistams ir 
publikai, užkviesdamas atei
nantį šeštadienį, gegužės 9 
d., į atsisveikinimo koncertą, 
kur naują programą atliks solis
tai ir Lietuvių operos choras. 

Retai čia turime tokio aukšto 
lygio ir tiek įvairumų turinčius 
koncertus, kaip šį kartą. Po 

koncerto mažojoj salėj svečiams 
iš Vilniaus suruošta vakarienė. 

Juoz . Pr . 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS DARIAUS 

GIRĖNO LIT. MOKYKLOJE 

Lietuvišku papročiu, Motinos 
diena minima pirmąjį gegužės 
sekmadienį. Todėl Dariaus 
Girėno lit. mokykla šį minėjimą 
atliko išvakarėse, gegužės 2 d., 
Jaunimo centro apatinėje salėje. 
Minėjimą 11 vai. pradėjo ir įžan
ginį žodį pasakė mokyklos ve
dėjas Juozas Plačas, iškeldamas 
motinos re ikšmę šeimoje, 
primindamas, kad gerbtinas ir 
tėvas, bet Tėvo ir diena būna 
jau mokslo metams pasibaigus, 
todėl jis jau mokinių pager
biamas individualiai šeimoje. 
Palinkėjęs visoms mamytėms 
džiaugsmo ir ištvermės, minėji
mui pravesti pakvietė I. Žu
kauskaitę ir B. Jurjonaitę. 

Po ilgesnę ar trumpesnę pro
gramos dalį atliko visi skyriai. 
I sk. mokiniai, paruošti mokyt. 
S. Jonynienės, padeklamavo 
eilėraščių pynę „Mūsų mamy
tėms". Jaunesni šokėjai, paruoš
ti N. Pupienės gyvai pašoko du 
šokius — žaidimus: „Trauki
nuką" ir „Garnys, garnys". III 
sk. mok., padedant aštunto
kėms, suvaidino mokyt. Jūratės 
Dovilienės režisuotą ir insce
nizuotą J. Aisčio „Lopšinę". IV 
sk. mokinius deklamuoti eil. 
„Mamytei" paruošė mokyt. Č. 
Kamiene. V sk. mokiniai suvai
dino „Dovaną mamytei": vaiz
davo, kiek mažieji turi rūpesčio, 
norėdami apdovanoti savo 
mamytes. Paruošė mokyt. S. 
Gūdis, kuris ir visą minėjimo 
programą koordinavo. Besimo
kančiųjų lietuviškai klasė, 
kurią sėkmingai moko J. Jan
kauskaitė, gražia lietuviška tar
sena padeklamavo eil. „Ma
mytei". Mokyt. R. Blekienės VI 
s. padeklamavo eil. pynę 
„Mama", o VII sk., paruoštas 
mokyt. V. Dumašiaus, suvai
dino kovą dėl Lietuvos laisvės: 
„įjojo" ant lazdinių žirgų, prie
šus kapojo „kardais". VIII sk., 
kaip ir reikėjo tikėtis, nuo
taikingai suvaidino V. Nemu
nėlio populiarųjį „Meškiuką 
Rudnosiuką". Ne tik deklama
vo ir vaidino, bet dar rodė ir 
pačių nupieštus spalvotus 
meškos šeimos paveikslus... 
Jiems akompanavo R. Marčiu
lionis. Vyresnieji mokiniai pa
šoko „Suktinį". Juos išmokė 
mokyt. N. Pupienė. 

Po įvairios žodinės ir taut. 
šokių bei žaidimų programos 
sekė dainavimas. Patys mažieji, 
vadovaujami mokyt. Jūratės 
Tautvilaitės-Fisher (dirba be 
atlyginimo!), pritariant jai gi
tara, gražiai padainavo keletą 
dainelių. 

Po to visi mokiniai, išmokyti 
F. Strolios ir jam pritariant 
pianinu padainavo keletą 
dainų: „Aš esu muzikantas", 
„Vijo vilkas voverai tę" , 
„Plaukė žąselė", „Grybs, 
grybs", „Mes užaugsim dideli". 
Vyresnieji padainavo šias 
dainas: „Mamytė" „Ar atsimeni 
namelį", „Pilki keleliai", „Kaip 
verkiančio smuiko", „Pražydo 

x Pra tęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: dr. J. Makštutis, 
Palos Hts., 111., Juozas Vilutis, 
Chicago, 111., Liudvikas Morkū
nas, Etobicoke, Ont„ Kanada, 
Jonas Pipiras, Southhamton, 
Mass., Sophie Bacevičius, Cor-
ona del Mar, Cal. Dėkojame. 

jazminai" ir „Grįšim, grįšim". 
Pabaigoje padėkos žodį tarė 

mokyklos ved. J. Plačas: pro
gramos paruošėjams ir atlikė
jams, G. Plačui, R. Saib ir A. 
Užgirienei už salės papuošimą, 
gėlytes, Tėvų komitetui už 
visokeriopą pagalbą. Visus 
pakvietė pasivaišinti. Vaišės 
buvo gausios ir skanios. Nenuo
stabu, kad jose praleista beveik 
tiek pat laiko, kiek ir programos 
bežiūrint ir beklausant. 

Kiekvieną šeštadienį besimai
šydama Jaunimo centre, stebiu 
malonų vaizdą, kaip Dariaus 
Girėno lit. mokyklos Tėvų komi
tetas atvyksta į kavinę, atsineš
dami visa, kas reikalinga 
mokinių priešpiečiams paruošti. 
Per ilgąją pertrauką kavinėje 
vyksta tvarkingas poilsis ir įvai
rus užkandis. . . Mokyklai 
daugelį metų vadovauja J. 
Plačas, gražiai bendradarbiau
damas su Tėvų komitetu. 
Nenuostabu, kad mokykla, per
gyvenusi mokinių mažėjimą, 
stabilizavosi, o paskutiniaisiais 
metais pradėjo ir augti. 

P . M. 

ALTOS ATSTOVAI 
VIEŠAME CICERO MIESTO 

VALDYBOS POSĖDYJE 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Cicero skyrius daugelį metų Va
sario 16-tos minėjimo proga kar
tu su jūrų šauliais iškelia tri
spalvę prie Cicero miesto 
valdybos pastato. Iškelta vėlia
va išbūna ištisą savaitę. Mies
to vyriausia galva — preziden
tas, kaip čia jį yra priimta 
vadinti, paskelbia tą savaitę 
„Lietuvių savaite" ir pasirašo 
proklamaciją, visuomet paminė
damas lietuvių veiklą šiltais žo
džiais. Vėliavos pakėlimo iškil
mę miesto atstovai pagerbia 
asmenišku dalyvavimu. Lietu
vos okupacijos metais prezi
dentas Henry Klosak jautriai 
suprato Lietuvos priespaudą ir 
morališkai rėmė laisvinimo 
pastangas. Lietuvai atgavus 
laisvę, atėjo laikas kuriuo nors 
būdu už tai padėkoti. Taip 
balandžio 14 d. Cicero Altos ats
tovai pirmininkas Andrius Juš
kevičius, Viktoras Motušis, Zu
zana Juškevičienė, Bronė Mo-
tušienė ir Augustinas Ašoklis 
miesto valdybos viešo posėdžio 
metu įteikė miesto prezidentui 
Henry Klosak simbolinį žymenį 
— įgraviruotą plokštelę. A. Juš
kevičius pasveikino prezidentą 
ir miesto valdybos narius, 
pare ikšdamas nuoširdžią 
padėką už nepaliaujamą lietu
viškų reikalų rėmimą. Už 
žymenį prezidentas H. Klosak 
maloniai padėkojo. Savu keliu 
kalbėtojai iš publikos Cicero 
l ie tuvius paminėjo gerais 
žodžiais. 

Pažymėtina, kad balandžio 1 
d. Cicero-Bervvyn „The Life" 
laikraštyje buvo išspausdintas 3 
skilčių, beveik pusės lapo ilgio 
straipsnis pavadintas „Lithua
nian Spirit Long Felt in Town". 
Straipsnis apžvelgia lietuvių 
veiklą Cicero mieste, jų čia 
įsikūrimą, sumini organizacijas, 
Šv. Antano parapiją ir jos kuni
gus, dėtas pastangas dėl 
Lietuvos laisvės atgavimo ir 
džiaugsmo nuotaikas ją at
gavus. Pamini Chicagos Lietu
vių Operą, kuri stato spek
taklius J. Sterling Morton 
Chodl auditorijoje. Pažymi, kad 
Cicero miesto administracija ir 
apylinkės politiniai veikėjai 
taip pat prisidėjo prie bendrųjų 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo pastangų. Spaudoje 
dažnai pasitaiko netikslumų, 
neišvengta ir čia. Apskritai, 
s t ra ipsnis objektyvus ir 
pa lankus ats ikuriančiai 
Lietuvai, žengiančiai demokra
tizacijos keliu. D \ j 

Lietuvių Operos suruoštame koncerte praėjusį sekmadienį dainuoja solistės 
Giedrė Zeikaitė ir Laima Jonutytė duetą iš „Hofmano Pasakų" operos. Forte
pionu jas palydi Ričardas Šokas. Nuotr. M. Vidzbelio 
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