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Prancūzijos prezidento 
vizitas 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gegužės 14 d. (Elta) 
— Vakar į Lietuvą su oficialiu 
vizitu atvyko Prancūzijos prezi
dentas Francois Mitterrand su 
žmona Danielle, užsienio reika
lų ministras Roland Dūmas, 
pramonės ir užsienio prekybos 
ministras Dominiąue Strauss-
Kahn, Prancūzijos valstybės 
sekretorius gynybai Jacąues 
Mellick ir kiti lydintys as
menys. Prancūzijos prezidentą 
Vilniaus aerouoste sutiko Lie
tuvos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, Lietuvos 
Respublikos ministrai, Pran
cūzijos nepaprastasis ir įga

liotasis ambasadorius Lietuvo
je Philippe de Suremain, Lie
tuvos Respublikos nepaprasta
sis ir įgaliotasis ambasadorius 
Prancūzijoje Osvaldas Bala
kauskas, kiti diplomatinio kor
puso atstovai. 

Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko kabinete įvyko V. 
Landsbergio ir F. Mitterrand 
pokalbis dviese. Tuo pat metu 
AT rūmuose vyko trijų Lietuvos 
ir trijų Prancūzijos ministrų 
susitikimai. 

Šiandien numatomas F. Mit
terrand pokalbis su B. Vag
noriumi, trumpa pažintis su Vil
niumi. 

Lietuvos pilietybės 
pažymėjimai 

gyvenantiems JAV-ose 

Pasitarimų vaizdas Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje, kai'vyko trečiasis Lietuvos ir Rusi
jos valstybinių delegacijų ekspertų grupių susitikimas dėl kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. 
Lietuvos ekspertų delegacijai vadovauja min. Aleksandras Abišala, o Rusijos delegacijai -
įgaliotasis pasiuntinys Viktor Isakov. E l t o s n u o t r a u k a 

Pavojingas precedentas 
Lietuvos Žurna l i s tų d r a u g i j o s p a r e i š k i m a s 

Šių metų balandžio 30 - gegu
žės 4 dienomis Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiajame 
Teisme įvykęs teismo posėdis 
dėl garbės ir orumo gynimo 
(ieškovai — AT deputatai A. 
Sakalas, E. Vilkas, R. Valatka, 
J. Tamulis, A. Januška, R. Ozo
las, V. Andriukaitis, V. Pleč
kaitis, A. Rudys, atsakovas — 
laikraštis „Lietuvos aidas", 
tretysis asmuo — straipsnio 
autorė AT deputatė R. Gajaus
kaitė — aiškus pavyzdys, kad 
vėl, pasitelkus teismus, bando
ma užgniaužti spaudos ir žodžio 
laisvę. 

Ieškovai, pripažindami faktus, 
reikalavo paneigti straipsnio 
autorės, savo kolegės, politinius 
vertinimus, išplaukiančius iš 
vardinio balsavimo rezultatų. 

Užuot apgynęs individo teisę į 
žodžio laisvę, teismas ėmėsi 
nagrinėti politinius vertinimus, 
paversdamas teismo salę politi
nių diskusijų arena. 

Manoma, kad šis precedentas 
labai pavojingas mūsų demo
kratijos plėtotei. Antra vertus, 
teismo reikalavimas, kad laik
raštis paneigtų savo rinkėjams 
atstovaujančios deputatės žo
džius (politinių frakcijų bei jų 
narių vertinimas), yra absurdiš
kas ir juokingas. Tai rodo, kad 
Lietuvos teismai dar neišsiva
davo iš sovietinio mąstymo. 
Raginame visas Lietuvos de

mokratines jėgas pasisakyti 
prieš tokį žodžio laisvės var
žymą. 

LŽD centro valdyba 

Lietuvos referendumas 
JAV gegužės 23 dieną 

V. Landsbergio kelionė 
į Stokholmą 

Pirmadienį Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis išvyksta 
į Stokholmą. 

Jis susitiks su Švedijos prem
jeru Carl Bildt, ekspremjeru, 
socialdemokratų partijos 
lyderiu Ingvar Carlsson ir 
Riksdago užsienio reikalų komi
sijos nariais. 

V. Landsbergiui bus įteikta 
Švedijos Muzikos akademijos 
premija. Ji paskirta visoms 
Baltijos šalims. Milijono kronų 
premija kiekvienai šaliai 
skiriama muzikos kul tūra i 
ugdyti. 

Delegacijų susitikimas 
Gegužės 13-ąją į Vilnių at

vyko grupė Rusijos Federacijos 
Aukščiausiosios Tarybos, St. 
Peterburgo miesto tarybos 
deputatų. Lietuvos ir Rusijos 
delegacijų susitikime, kuris 
truks dvi dienas, bus aptarti 
atsiskaitymų tarp įmonių, kon
sulatų steigimo, kiti konkretūs 
klausimai. 

Raitoji policija 
Vilniuje tarnybą pradėjo rai

toji policija. Kasdien budėti Vin
gio ir Sereikiškių parkuose, 
Markučiuose bei Valakampiuo
se išjoja dvylika patrulių. 

Studijos Nidoje 
Nidoje toliau vyksta prieš ket

virtį amžiaus Chicagoje įsteigto 
„I laisvę" fondo studijų savaitė 
tema „Pilnutinė demokratija: 
idėjos, realijos, perspektyvos". 
Bus diskutuojama politinės ir 
socialinės demokratijos, Lietu
vos Konstitucijos klausimais. 
Pranešimus skaitys ir diskusi

jose dalyvaus žinomi Respubli
kos filosofai, istorikai, rašytojai, 
kultūrininkai, gyvenantys Lie
tuvoje ir išeivijoje. Vyks litera
tūros ir muzikos vakarai, doku
mentinių filmų peržiūros. 

Prisimenamas 
Romas Kalanta 

Lygiai prieš dvidešimt metų 
Romas Kalanta paaukojo savo 
gyvybę, bandydamas atkreipti 
Vakarų pasaulio dėmesį į ken
čiančius Lietuvos žmones, pa
vergtus komunizmo. Kauniečiai 
šiandien rinksis prie Vytauto 
Didžiojo paminklo į mitingą pa
minėti Romo Kalantos. Mitingą 
rengia krikščionys demokratai. 

(V. BU.) 

Baltijos kraštai prašo 
NATO pagalbos 

Briusselis, Gegužės 13 d. — 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas kar
tu su Estijos ministrais Jaan 
Manitsky ir Latvijos Janis 
Jurkans tarėsi su vyriausiais 
NATO vadais vyriausioje įstai
goje Briusselyje, pranešė anglų 
Reuterio žinių agentūra. Jis 
prašė padėti, kad sovietinės 
likusios pajėgos, kurių esama 
daugiau kaip 100,000, pasi
trauktų iš tų valstybių teri
torijų. NATO šaltiniai pranešė, 
jog į tai bus atsižvelgta, kad 
finansiškai šalys padėtų, kai 
bus žinomos de ta lės dėl 
išvežimo kareivių, nors pati 
NATO organizacija negali kištis 
j ginčus, bet paskiros NATO 
šalys gali padėti. 

— Kinijoje vėl sustiprinta 
kontrolė pr ieš religiją ir 
Bažnyčios rolę, 

W a s h i n g t o n a s , 1992 m. 
gegužės mėn. 13 d. — Lietuvos 
ambasada VVashingtone prane
ša, kad Lietuvos piliečiai JAV 
galės dalyvauti šių metų ge
gužės 23 d. Lietuvos referen
dume. 

Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba paskelbė referendumą dėl 
prezidento institucijos atkūri
mo. Šiuo metu prezidento funk
cijas Lietuvoje dalinai vykdo iš 
sovietinės santvarkos paveldė
tas kolektyvinis organas — 
Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumas, kuriam pirmininkau
ja Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas. Antrosios Respubli
kos laikotarpiu, 1920-1940 me
tais, Lietuvos valstybę atstova
vo ir jai vadovavo Respublikos 
prezidentas (Lenkijos-Lietuvos 
Respubliką 1569-1795 m. lai
kant pirmąja respublika). Lietu
vos piliečiai referendumu turės 
nuspręsti ar Lietuvai vėl reika
lingas prezidentas. Referen
dumas įvyks šių metų gegužės 
23 dieną, šeštadienį. 

Referendume turi teisę 
dalyvauti Lietuvos piliečiai 
besilankantys ar nuolat gyve
nantys užsienio valstybėse. Tai 
apima ir visus tuos Amerikos 
lietuvius, kurie pagal 1991 m. 
gruodžio 11d. Lietuvos Respub
likos pilietybės įstatymą gali 
atstatyti Lietuvos pilietybę ir 
kurie nori tuo įstatymu pasi
naudoti. Pilietybę atstatyti gali 
lietuvių kilmės asmenys, turėję 
Lietuvos piletybę ir okupacijos 
metu, nuo 1940 m. birželio 15 d. 
iki 1990 m. kovo 11 d., pasitrau
kę iš Lietuvos, šiuo metu gyve
nantys kitose valstybėse ir 
turintys kurio nors kito krašto 
pilietybę. Įstatymas nereikalau
ja, kad šie asmenys grįžtų gy
venti į Lietuvą ar atsisakytų 
turimos kitos valstybės piliety
bės. 

Lietuvos Respublikos rin
kiminė komisija pavedė 
Lietuvos diplomatinių įstaigų 
vadovams pravesti referendumo 
balsavimus užsienyje, bendra
darbiaujant su kraštų Lietuvių 
Bendruomenėmis. Todėl Lietu
vos Ambasada Washingtone 
kartu su Generaliniu konsulatu 
New Yorke, bei Garbės genera
liniais konsulatais Chicagoje ir 
Los Angeles vadovaus referen
dumui Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir prižiūrės jo 
vykdymą. JAV LB krašto val
dyba organizuos balsavimus, 
kuriuos vietovėse vykdys Bend
ruomenės apylinkės. 

Balsuotojas pirmiausia turės 
įsirašyti į balsuotojų sąrašą. Tai 
bus atliekama atvykus balsuo
ti referendumo dieną, j sąrašą 
įrašomi asmenys ne jaunesni 
kaip 18 metų, kurie turi Lie
tuvos Vidaus reikalų ministe
rijoje ar ambasadose, pasiunti
nybėse arba konsulatuose užsie
nyje išduotą Lietuvos pasą arba 
piliečio pažymėjimą. 

Taip pat įrašomi nespėję 
pasą ar pažymėjimą išsiimti, jei 
jie turi teisę į Lietuve* pilietybę 
ir nori ją atstatyti. Šie asmenys 
turės užpildyti pareiškimą, 
kuriuo prašo atstatyti Lietuvos 
pilietybę, ir pateikti dokumen
tus, kurie rodo, kad iki okupa
cijos pradžios, t.y. 1940 m. bir
želio 15 d., jie buvo Lietuvos 
piliečiais. Įrodymais gali būti gi
mimo metrikų išrašai, seni, 
nebegaliojantys Lietuvos pasai, 
liudijimai, kitų valstybių pasai 
ir bet kurie kiti dokumentai, 
rodantys gimimo vietą ir datą. 
Jei asmuo gimęs ne Lietuvoje — 
dokumentai, kurie rodo, kad 
bent vienas iš tėvų buvo Lietu
vos pilietis. Pareiškimai dėl 
Lietuvos pilietybės atstatymo 
bus persiųsti į Lietuvos ambasa
dą Washingtone ir į Generalinį 
konsulatą New Yorke. 

įrašyti i balsuotojų sąrašą 
asmenys galės balsuoti referen
dume. Balsai skaičiuojami vie
šai. Skaičiavimą gali stebėti 
spaudos ir radijo programų 
atstovai, balsuotojai ir bet kurie 
kiti referendumu besidomintys 
asmenys. Stebėtojų skaičių gali
ma riboti, jei jie netelpa turi
mose patalpose, tačiau tuo at
veju turi būti sudarytos sąlygos 
dalyvauti bent jų atstovams. 

Raginame 
Lietuvos Aukščiausioji Tary

ba, Lietuvos ambasada VVa
shingtone, Generalinis konsu
latas New Yorke ir Garbės 
generaliniai konsulatai Chica
goje bei Los Angeles kviečia ir 
ragina visus, turinčius teisę 
balsuoti, dalyvauti referendume 
ir savo balsais prisidėti prie šio, 
Lietuvos ateičiai labai svarbaus 
klausimo sprendimo. 

— Cape Canaveral NASA 
vadovybė leido trims astronau
tams vaikščioti erdvėje, kad jie 
sulaikytų iš savo orbitos 
išsiveržusi satelitą, kurio 
vienas žmogus negali suvaldyti. 
Tai jiems puikiai pasisekė 
atlikti — satelitas vel skris jam 
nustatytoje orbitoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos Valstybės sekre
torius Gennady Burbulis pasa
kė, jog vyriausybė nenutrauks 
suplanuoto modernių raketų 
pardavimo Indijai. JAV Valsty
bės departamentas įspėjo galįs 
nutraukti Amerikos technologi
jos susitarimus Indijai ir Rusi
jai , jei tai bus padaryta . 
VVashingtono pareigūnai mano, 
kad Indija gautas Rusijos 
modernias dalis panaudos savo 
raketų programai. Tačiau Indi
ja sako, kad bus visa tai nau
dojama žmonių gerovės reika
lams. 

— Jadvyga Bieliauskienė, 
buvusi politinė kalinė ir 
disidente, gegužės 9 d. buvo 
išrinkta Lietuvių partijos — 
Brolijos apginti nepriklauso
mybei organizacijos vadove jos 
suvažiavimo metu. Vienas iš 
nutarimų yra, kad referen
dumas būtų vykdomas birželio 
6 d. ir ragina kunigus bažny
čiose per pamokslus paaiškinti 
situaciją žmonėms ir kad būtų 
pasisakoma už Prezidento insti
tuciją. 

— Pentagonas paskelbė, jog 
galutiniai apskaičiuota, kad 
Persų įlankos karas išlaisvinant 
Kuvvaitą nuo Irako okupacijos 
mokesčių mokėtojams kainavo 
7.4 bilijonus dolerių. 

— Izraelio karo lėktuvai 
puolė už Iraną pasisakančius 
šiitų musulmonų partizanus 
Libane ir subombardavo 5 nu
matytus taikinius. Nepraneša
ma, ar yra žuvusių. 
— Prez. G. Bushas pakvietė 

čia važinėjantį buvusį Sovietų 
prezidentą M. Gorbačiovą su 
žmona į Baltuosius rūmus 
papietauti. Jis čia mano surink
siąs 3 milijonus dolerių savo 
tarptautinių studijų biurui, 
kuris turės veikti Maskvoje 
fondacijos pavyzdžiu. Jungti
nėse Tautose, jis susitiko su 
Generaliniu sekretoriumi Bout-
ros Boutros-Ghali. Reporte
r iams jis čia pasakė, kad 
Saugumo taryba turėtų būti 
praplėsta dar ir kitomis valsty
bėmis. 

— Prancūzijos prezidentas F. 
Mitterrand pradeda atgauti 
didesnį prancūzų populiarumą, 
kai jis nusprendė nominuoti 
Pierre Beregovoy ministro pir
mininko pozicijai, kuris anks
čiau buvo Finansų ministru. 

— Prezidentas G. Bushas 
vyks į Rio de Janeiro dalyvauti 
Jungtinių Tautų rengiamoje 
Žemės viršūnių konferencijoje 
aptarianti aplinkos svarinimo 
klausimus. 

VVashingtonas, 1992 m. 
gegužės mėn. 13 d. — Lietuvos 
Ambasada VVashingtone prane
ša, kad nuo šių metų gegužės 
mėn. 12 d. — Lietuvos diploma
tinės ir konsulinės įstaigos 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
pradeda išduoti Lietuvos pilie
tybės pažymėjimus. 

Pagal Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymą, kur is 
įsigaliojo 1991 m. gruodžio 11 d., 
lietuvių kilmės asmenys, turėję 
Lietuvos pilietybę ir okupacijos 
metu, nuo 1940 m. birželio mėn. 
15 d. iki 1990 m. kovo 11 d., 
pasitraukę iš Lietuvos, šiuo 
metu gyvenantys kitose valsty
bėse ir turintys kurio nors kito 
krašto pilietybę, gali atstatyti 
Lietuvos pilietybę. Įstatymas 
nereikalauja, kad šie asmenys 
grįžtų gyventi į Lietuvą ar atsisa
kytų turimos kitos valstybės pi
lietybės. 

Norėdami atstatyti Lietu
vos pilietybę ir gauti piliečio 
pažymėjimą, minėti asmenys 
turi pateikti šiuos dokumentus: 

1. Pareiškimą su atsakymais 
į 10 klausimų. Pareiškimo an
ketos gaunamos Lietuvos Am
basadoje VVashingtone, Gene
ral iniame konsulate New 
Yorke, Garbės generaliniuose 
konsulatuose Chicagoje ir Los 
Angeles, o taip pat lietuvių 
organizacijose ir centruose. 

2. Dokumentų nuorašus, 
kurie rodo, kad šis asmuo iki 
okupacijos pradžios, t.y. 1940 m. 
birželio 15 d., buvo Lietuvos 
pilietis, įrodymais gali būti 
gimimo metrikų išrašai, seni, 
nebegaliojantys Lietuvos pasai, 
liudijimai, kitų valstybių pasai 
ir bet kurie kiti dokumentai, ro
dantys gimimo vietą ir datą. Jei 
asmuo gimęs ne Lietuvoje — do
kumentai, kurie rodo, kad bent 
vienas iš tėvų buvo Lietuvos 
pilietis. Dokumentų originalų 
nereikia siųsti. Užtenka nuo-

Rusija kaltina 
Lietuvą, Estiją ir 

Latviją 
Maskva. Gegužes 11 d. — Tuo 

pačiu metu, kai Vakarai vis 
ragina Rusiją išvesti buvusius 
sovietų dalinius iš Baltijos 
kraštų, Maskva pradėjo kaltin
ti Estiją, Latviją ir Lietuvą 
diskriminacija prieš rusų 
tautybės žmones, gyvenančius 
tose respublikose. Rusijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
spaudos sekretorius Sergei Jas-
trzembsky išsakė kaltinimus 
spaudai, jog Baltijos valstybėse 
pažeidžiamos žmonių-mažumų 
teisės ir kad Rusijos Užsienio 
reikalų ministras Anderi Kozy-
rev įteikė oficialų memorandu
mą Europos Bendrijos tarybai 
Strasbourge gegužės 7 dieną. 
Memorandume sakoma, jog su
daromos tokios sąlygos, kad 
įvyktų masyvūs žmogaus teisių 
pažeidimai Baltijos valstybėse. 
Visus šiuos kaltinimus demen 
tavo Baltijos atstovai Stras
bourge, kaip vienapusišką 
beviltišką politišką sąmokslą 
diskredituoti pabaltiečius tautų 
forume, paskelbė gegužės 8 die
ną Vakarų žinių agentūros Eu
ropoje. 

— Washingtone prez. Bushas 
nominavo Peeter Teeley amba
sadoriaus pareigoms Kanadai. 
Jis yra buvęs vienas Busho 
spaudos sekretorių. 

rašų, kurie liks pažymėjimą 
išduodančioje įstaigoje. 

3. Tris 2.5 x 3.5 cm dydžio foto 
nuotraukas. 

4. Pažymėjimo mokestis 20 
dol., kurį galima siųsti čekiu ar 
pašto perlaida. Nepajėgiantys 
mokėti, nuo mokesčių atleidžia
mi. 

Piliečio pažymėjimai nereika
lingi asmenims, kurie turi galio
jančius Lietuvos pasus, išduotus 
Lietuvos ambasadose, pasiunti
nybėse ar konsulatuose arba vi
daus reikalų ministerijoje Vil
niuje. Jie taip pat nereikalingi 
asmenims, kurie turi Lietuvoje 
išduotus piliečio pažymėjimus. 

JAV Lietuvos piliečių pažy
mėjimus išduoda Lietuvos am
basada VVashingtone, Generali
nis konsulatas New Yorke, bei 
Garbės generaliniai konsulatai 
Chicagoje ir Los Angeles. Jų 
adresai: 
Embassy of Lithuania 
2622 16th St., N.W. 
VVashington, DC 20009 
Consulate General of 
Lithuania 
41 VVest 82nd St. 
New York, NY 10024 
Consulate General of 
Lithuania 
10000 South Bell Ave. 
Chicago, IL 60643 
Consulate General of 
Lithuania 
3236 N. Sawtooth Court 
VVestlake Village, CA 91361 

Rusijai pagalba 
surišta su Baltijos 

valstybėmis? 
VVashingtonas. Gegužės 6 d. 

— Helsinkio komiteto pirminin
ko pavaduotojas senatorius 
Dennis DeConcini Senato ap
klausinėjime liudijo, jog jis ir 
kiti senatoriai bus prieš bet 
kokią tolimesnę paramą Rusi
jai, jei tai nebus surišta su Rusi
jos politika ryšium su Baltijos 
valstybėmis, pranešė RFE/RL 
korespondentas iš VVashingtono. 
Savo laiške senatoriams jis rašo. 
jog „Nežiūrint kad Estija, Lat
vija ir Lietuva atgavo savo 
nepriklausomybę, daugiau kaip 
100,000 kareivių iš buvusios 
Sovietų Sąjungos dar tebeoku-
puoja Baltijos kraštų teritoriją, 
tęsia manevrus ir artilerijos 
pratimus, o jų lėktuvai skraido 
virš jų teritorijų, net nepap
rašydami leidimo ir net nepain
formuodami Baltijos vyriausy
bių". Sen. DeConcini ir dar kiti 
trys senatoriai pasiūlė prijung
ti specialų papildymą prie 
prezidento pagalbos akto, kad 
Rusija padarytų žymų progresą 
dalinių išvedimo reikalu iš tų 
valstybių dar prieš tą pagalbą 
siunčiant rusams. Priešingu 
atveju — jokios paramos nesiun-
čiama. 

KALENDORIUS 

Gegužės 15 d.: Izidorius, 
Jaunutė, Algedas, Sofija. 

Gegužės 16 d.: Ubaldas, 
Bazilė, Bitė. Augmantė, Ger-
tautas, Inga, Vaidmantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:02. 
Temperatūra dieną 71 1., 

naktį 53 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

LIETUVA OSLO TURNYRE 
Lietuvos krepšininkai atidarė 

duris į Vakarų pasaulį! Kaip ir 
dera, pirmą savo išėjimą pradėjo 
bendradarbiaudami su Skan
dinavijos ir Baltų šalių sporti
ninkais; šalių, kurios pirmosios 
parodė nuoširdžias simpatijas 
Nepriklausomai Lietuvai atsi
kuriant. Kiek žinome, tai pir
mas toks artimas šių aštuonių 
tautų bendradarbiavimas tokiu 
plačiu mastu. 

Kaip antradienį pranešėme, 
Lietuva šiame turnyre užėmė 
antrą vietą, finale pralaimėjusi 
Latvijai 80:95. Prieš patenkant 
į finalą Lietuva paklupdė 
Daniją 89:86, prašvilpė pro Nor
vegiją 142:94 ir susitvarkė su 
Estija 98:90. Šis pasirodymas 
Norvegijoje buvo pirmas krikš
tas Nepriklausomos Lietuvos 
rinktinei. Gaila, kad jame 
negalėjo dalyvauti mūsų krep
šinio tūzai Marčiulionis, Sa
bonis ir Chomičius. Kad koman
da neturėjo sąlygų tinkamai 
pasiruošti, labai išryškėjo finale 
susitikus su latviais. 

Finansinių trūkumų varžoma, 
į Oslo Lietuva atsiuntė tik de
šimties vyrų komandą, jų tarpe 
tris gan jaunus žaidėjus — 
Pazdrazdį. Knyzą ir Tarailą. Iš 
mums pažįstamų žaidė vete
ranai: Jovaiša, Kurtinaitis, 
Krapikas, Šimkus bei anksčiau 
JAV lankęsi Einikis, Liuk-
minas ir Visockas. Trečią vietą 
turnyre užėmė Estija, 
nugalėjusi savo kaimynus 
suomius. 

LIETUVA - DANIJA 

Šių gražių žaidynių pirmosios 
rungtynės pasibaigė Lietuvos 
rinktinės laimėjimu. Čia žibėjo 
Kurtinaitis, sumetęs 23 taškus, 
taip pat Krapikas su 21 ir Visoc
kas su 15 taškų ir 10 nuimtų 
kamuolių. Lietuviai pasižymėjo 
ir baudų metime, iš 20 įmes
dami 16. 

LIETUVA - NORVEGIJA 

Šios rungtynės lietuviams 
buvo gera treniruotė, nes norve
gų krepšinio lygis dar nepakilo 
iki pietų ar rytų Europos krep
šinio lygio. Savo ranką išmė
ginti čia turėjo progą Krapikas, 
įmesdamas 15 iš 20 bandytų 
dvitaškių ir 5 iš 8 tritaškius bei 
5 iš 5 baudas, bendrai sukal
damas 40 taškų. Gynime gerai 
darbavosi Rolandas Knyza, 
kuris per savo žaistas 20 
minučių spėjo užblokuoti 3 
metimus ir nuimti 7 kamuolius 
nuo lentų. 

LIETUVA - ESTIJA 

Ši dvikova buvo geriausiai 
lietuvių sužaistos rungtynės. 
Išskyrus vieną žaidėją — centrą 
Babenko — Estija, dalyvavo su 
savo pilna rinktine: ta pačia 
komanda, kuri pernai, lietu
viams jau nedalyvaujant, 
laimėjo Sov. Sąjungos pirmeny
bes. Žaidė ir jų olimpietis Sok. 
O pats žaidimas priklausė 
Šimkui. Sukalė jis 21 tašką — 
daugiausia iš mūsiškių, mė
tydamas į krepšį 75% tikslumu. 
Be to, jis dirigavo ir gynybą, 
nuimdamas 9 kamuolius nuo 
lentų. 

LIETUVA - LATVIJA 

Žaisti ir laimėti prieš Latviją 

Lietuva atsivežė ne tą 
komandinį sąstatą. Mat, latviai 
buvo puikiai susižaidę ir jų 
zoninė gynyba su dviem aukš
taūgiais 6'10" ir 6'11" aukščio 
žaidėjais, užstojančiais priėjimą 
prie krepšio, privertė mūsų 
rinktinę vesti tolimų metimų 
žaidimą. Rungtynių pobūdį 
liudija ir faktas, kad per visas 
rungtynes lietuviai gavo mesti 
tik šešias (!) baudas, tuo tarpu 
latviai metė 24, o mūsų didieji 
— Šimkus ir Einikis (abu po 
6'9") — greit pelnė po 5 baudas 
ir „atsisveikino" su aikštele. Oi, 
kaip šiai komandai trūko 
Marčiulionio ar Chomičiaus, 
kurie savo veržlumu būtų 
pakeitę visą žaidimo eigą. Rei
kia paminėti, kad abu latvių 
aukštaūgiai yra ukrainiečiai, 
neseniai gavę latvių pilietybę. 
Šios rungtynės lietuviams buvo 
gera pamoka, kad vien tri
taškiais rungtynių nelaimėsi. 

Californi joje b e s i t r e n i r u o j a n č i o s L i e t u v o s l e n g v a a t l e t ė s L a i m u t ė 
Ba ikauska i tė ir Regina Nuderytė-Čist iakova prieš s t a r t ą Carsbade . Los 
Angeles „Bangos" pastangomis sport ininkės ir treneris buvo apdovanoti N i k e 
apranga ir avalyne. 

PO 38 METŲ 

TORONTO „VYTIS" VĖL 
LAIMI TITULĄ 

V. GRYBAUSKAS 

ŠIMKUS RINKTINĖJE? 

Lietuvoje vykusioje pa
ruošiamoje stovykloje mūsų 
atstovas Ričardas Šimkus pasi
rodė puikiai ir pateko 
Pridėjus jo žaidimą Oslo, jam 
kelias į olimpinę rinktinę atvi
ras. Vieno lietuvių trenerio žo
džiais: „Pastatytume du tokius 
vyrus — Sabonį ir Šimkų — ir 
be vargo galėtume tvarkytis". 
Gaila, kad jam liko dar viena 
kliūtis. Nors Ričardas turi 
Lietuvos pilietybę, dar nėra 
gautas FIBA sutikimas jam 
žaisti Olimpiadoje. Panašų 
Aleksyno prašymą FIBA 
atmetė, motyvuodama, kad jis 
Lietuvoje prieš tai nėra gyve
nęs. Dabar Lietuvos krepšinio 
federacija kreipėsi į patį A. 
Samaranch, aiškindama, kad 
Lietuva tik dabar atgavo Nepri
klausomybę. Okupacijos ir 
karo metu daug jos gyventojų 
buvo išsklaidyti po visus 
kraštus: ir Sovietų Sąjungoje ir 
Vakarų pasaulyje. Tik dabar at
sirado proga sukviesti tuos 
išblaškytus lietuvius bei jų 
vaikus ir įtraukti juos į sportinę 
šeimą. Savo vizito Vilniuje metu 
Samaranch išklausė šio pra
šymo su dideliu susidomėjimu, 
bet galutinio sprendimo dar 
nėra. Nuo šio parėdymo priklau
sys, ar Ričardas galės patekti į 
Olimpinę rinktinę, ar ne. Po 
Oslo turnyro jis grįžo namo ir 
laukia atsakymo iš FIBA. 

42-jų ŠALFAS s-gos metinių 
žaidynių krepšinio čempiono 
titulu, po dramatiškų kovų, vėl 
pasipuošė Toronto „Vytis". 
Paskutinį kartą, kai komando
je žaidė keli buvę Kempteno 
„Šarūno" žaidėjai, kurių tarpe 
buvo Mamertas Duliūnas. Šį 
kartą su „Vyčio" komanda tuo 
ti tulu pasipuošė jo sūnus 
Ričardas. 

Šioms žaidynėms į Torontą iš 
16 klubų, net iš tolimos Los 
Angeles, suplaukė beveik 600 
lietuviško jaunimo. Vien 
krepšininkų buvo 300. Reiškia 
— sąjunga, kurios greitą mirtį 
jau prieš daugelį metų pranaša
vo vienas rešeiva, ne tik gyva, 
bet entuziastingai renkasi į 
žaidynes ir jau galvoja apie atei
nančias Pasaulio Lietuvių 
žaidynes Lietuvoje 1995 metais. 
Naujoje sąjungos valdžioje šį 
kartą daugiau jaunesnių jėgų, 
norinčių dirbti, ne vien vado
vauti. Pirmąjį egzaminą jie 
išlaikė, turbūt be priekaišto, į 
žaidynių organizavimą su
traukę penkių Toronto klubų 
darbuotojus. Žaidynes pagyvino 
ir paįvairino sportininkai iš 
Lietuvos, šį kartą Panevėžio 
„Lietkabelio" vyrų krepšinio 
komanda. Turėjo dar dalyvauti 
du geri tenisininkai, besilanką 
Floridoje, deja, negavo vizų į 
Kanadą. 

Vienintelis nepatogumas, kad 
8-nių sporto šakų varžybos buvo 
toli viena nuo kitos, ir 
trūkumas, kad po finalinių 
krepšinio rungtynių tų šakų 
vadovai nepristatė varžybų pa
sekmių. Todėl šį kartą visų 
laimėtojų ir nepristatysime. 

„Lithuanica" paklupdo 
„Lietkabelį" 

Krepšinio pirmenybės šį kartą 
ypatingos. Vyrų A klasėje daly
vavo Panevėžio „Lietkabalis", 
laimėjęs trečią vietą pernai 
Lietuvoje vykusiose Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėse. Šį 
kartą varžybose dalyvavo 9 
komandos — neįprastas skai

čius, privertęs pakeisti varžy-
binę sistemą ir varžybas pirmą 
kartą pradėti penktadienio 
vakare. Iš tų 9 komandų tik 
Chicagos „Neris" ir New Yorko 
„Atletų" klubas, dalyvaudami 
nepilname sąstate, buvo silp
nesni. Visos kitos, įskaitant 
Clevelando „Žaibą" ir Hamil
tono „Kovą", buvo gero pajė
gumo, todėl eilė rungtynių bu
vo įtemptos ir įdomios. 

Pirmojo rato trijų grupių 
varžybos vyko taškų sistema. 
Pirmosios dvi iš kiekvienos 
grupės žygiavo tolyn, o su varžy
bomis atsisveikino New Yorkas, 
„Neris" ir Clevelando „Žaibas". 
Šiame rate pažymėtina pergalė 
Hamiltono „Kovo" prieš New 
Yorką — 79:73 ir labai įdomios 
rungtynės tarp Panevėžio „Liet
kabelio" ir Toronto „Aušros". 
„Aušra" buvo pasistiprinusi 
Aleksiūnu, 6 '10" ūgio ir ypa
t ingai s t ipraus sudėjimo, 
dvejetą metų žaidžiusiu Italijoje. 
Jis yra kviečiamas žaisti už 
Lietuvos olimpinę rinktinę, turi 
jau net ir Lietuvos pasą, laukia 
tik leidimo iš Tarptautinės 
krepšinio federacijos. O „Lietka-
beliui" reikėjo parodyti savo 
tikrąjį veidą, nes draugiškose 
rungtynėse prieš varžybas buvo 
pralaimėjęs Hamiltono „Kovui" 
ir estų komandai. Lygios ir 
įtemptos rungtynės vyko iki 
paskutinių dviejų minučių, kai 
„Aušra" truputį pasimetė ir 
„Lietkabelis" nusinešė pergalę 
103:96. 

Antrame rate rungtynės vyko 
jau vieno minuso sistema, kai 
pralaimėtojas iškrenta iš 
varžybų. Pirmose rungtynėse 
Toronto ..Aušra" turėjo gerokai 
padirbėti, kol įveikė Hamiltono 
„Kovą" 108:95. Antrose įvyko 
netikėta žaidynių staigmena, 
kai Chicagos „Lithuanica" pa
klupdė Panevėžio „Lietkabelį" 
77:76. „Lithuanica" jau žinoma 
panašiomis išdaigomis, su 
trimis medicinos daktarais 
komandoje, pademonstravo 
priklų gynimą, anuliuodami 
„Lietkabelio" tritaškius, o po 

len tomis agresyvia i rinko 
kamuolius ir taškus. Tai dar 
kartą parodo, kad skirtumas yra 
žaidžiant savo namuose, kai tuo 
tarpu Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynėse „Lithuanica" liko 
16-je ar 17-je vietoje. 

Pusfinalių rungtynės buvo į-
domios, gan gero lygio, net 
dramatiškos, ypač pirmosios, 
kur susitiko seni pažįstami — 
Toronto „Vytis" ir Toronto 
„Aušra". Rivalitetas tarp tų 
dviejų klubų nesumažėjo per 40 
metų; ir šiose rungtynėse įtem
pimas prasidėjo nuo pirmos 
minutės. Aštri kova vyko už 
kiekvieną tašką, o labiausiai, 
prie lentų. Žymiai silpnesni 
broliai Karpiai, pasikeisdami 
lygiai kovojo su didžiuoju Alek
siūnu. Pirmas kėlinys baigėsi 
48:47, o a n t r a m e vaizdas 
pasikeitė. Pasekmė svyravo čia 
vienų, čia kitų naudai iki 
paskutinių dviejų sekundžių. 
Čia „Vytis" turėjo 85:84 savo 
naudai, bet „Aušra" turėjo ka
muolį. „Aušros" Balaišis ban
do prasiveržt i , ir „Vyt i s" 
prasižengia. Dvi baudos — 
pirmąją Balaišis sodina ir 
pasekmė 85:85. Su sekančiu 
metimu jis galėjo užfiksuoti 
„Auš ros" laimėjimą. Deja, 
kamuolys išsisuka iš krepšio, ir 
pratęsimas. Čia „Vytis" ge
resnėje fizinėje kondicijoje tuoj 
įgauna persvarą, o kai nuvargęs 
Aleksiūnas apleidžia aikštę už 
p e n k i a s baudas , „Vyčio" 
pergalė jau aiški — 98:89. 

Antrame pusfinalyje Detroito 
„Kovas" turėjo daugiau jaunys
tės ir pirmavo per visas rungty
nes. Tačiau „Lithuanicos" geras 
gynimas ir kovos dvasia nelei
do jam atsiplėšt. Apylygė kova 
baigėsi „Kovo" pergale 84:81. 
Dėl trečios vietos Toronto 
„Aušra" neturėjo daug vargo su 
nuvargusia „Lithuanica" ir 
užsitikrino laimėjimą 91:78. 

Nekantr ia i visi laukė fi
nalinių rungtynių. Favoritas 
lyg buvo Detroito „Kovas" su 
geresniais tolimais metimais ir 
daugiau pakaitų. Greitas ir įdo
mus pirmas kėlinys baigiasi 
maža „Vyčio" persvara 37:32. 
Antrame jaučiasi nuovargis, 
žaidimas lėtesnis. Po truputį 
ryškėja „Vyčio" persvara, kai 
Karpis puikiai dirba po krepšiu, 
o trys nuolat besikeičią gynėjai 
vadovauja žaidimui. 8 min. iki 
pabaigos, „Vytis" turi 67:53. 
„Kovo" paskutinės pastangos 
prisiveja 75:70, bet paskutinėse 
minutėse jo žaidimas pakrinka 
ir „Vytis" užsitikrina užtarnau
tą pergalę ir titulą rezultatu 
83:74. 

38-rius metus „Vytis" ir jo 
rėmėjai laukė šio momento ir, 
žinoma, apsidžiaugė. Tuo tarpu 
Detroito „Kovas" jau eilę metų 
turi gerą komandą, daug kartų 
atkopė į finalą, net turėjo per
galę savo rankose, bet kažkur 
kažko pritrūkdavo — likimas 
nusišypsodavo kitiems. 

Vyrų B klasėje susirinko net 
13 komandų, iš kurių Detroito 
„Kovas" ir Chicagos „Neris" 
iškopė į finalą. Moterų klasėje 
po ilgų metų pasirodė dvi 

Futbolas Chicagoje 

„LITHS" NERADO 
„ROYAL WAWEL" VARTŲ 

Ričardas Š i m k u s 

Sabonis jau Lietuvoje, o 
ateinančią savai tę grįžta 
Marčiulionis ir Chomičius, kaip 
tik laiku į prasidedančią sto
vyklą Druskininkuose. Ten jų 
laukia daug prakaito liejimo, 
nes yra nemažai spragų, kurias 
reikės užpildyti. 

Remigijus Gaška 

Beveik po metų pertraukos, 
praėjusį sekmadienį, gegužės 10 
dieną, „Lituanica — Liths" vėl 
žaidė pirmenybių rungtynes 
Marąuette Parke prieš lenkų 
komandą „Royal Wawel". Gau
siai susirinkę futbolo mėgėjai 
tikėjosi „Liths" komandos per
galės, tačiau teko truputį ap-
sivilti, nes „Liths" nesurado 
„Royal Wawel" vartų. Rungty
nės baigėsi 0:0. 

Žaidžiant tokioje sudarkytoje 
ir nualintoje aikštėje visko 
galima tikėtis, tik nerezultaty-
vaus žaidimo. Žinoma, ne vien 
aikštė kalta. Komandos 
puolimas taip pat nepasižymė
jo dideliu taiklumu. Tenka 
džiaugtis ir lygiosiomis. 

Rezervas laimėjo rezultatu 
3:2. 

Po trejetos sužaistų rung
tynių, „Liths" komanda jau turi 
5 taškus ir šiuo metu stovi pir
moje vietoje tarp dešimties 
Metro lygos major divizijos 
komandų. 

RUNGTYNĖS PRIEŠ 
„EAGLES" 

Šį sekmadienį, gegužės 17 
dieną, 3 vai. po pietų, „Lituani-
ca-Liths" žais pirmenybių rung
tynes prieš lenkų „Eagles". 
Rungtynes vyks Buffalo Grove, 
IL, Schvvaben Center aikštėje. 

Rezervas žais 1 vai. po pietų 
ten pat. 

PORTUGALIJOS I R 
ITALIJOS FUTBOLO 

RINKTINĖS CHICAGOJE 

JA Valstybių futbolo rinktinė 
(US National Soccer Team), 
prieš išvykdama dalyvauti 
Olimpinėse žaidynėse, š.m. 
birželio mėnesio pradžioje pasi
rodys Chicagoje. Birželio 3 
dieną, trečiadienį, 7:30 vai. 
vak.žais prieš Portugalijos 
rinktinę ir birželio 6 dieną 2 vai. 
p.p. prieš Italijos rinktinę. 
Rungtynės vyks Soldier's Field. 

Futbolo klubas „Lituanica", 
2614 West 69 St„ tel. 476-9100, 
savo rėmėjų patogumui or
ganizuoja kelionę autobusu į 
rungtynes. Rezervacijos pri
imamos dabar — po trečios 
valandos po pietų — minėtu 
adresu. Vietų skaičius ribotas. 

J . J . 
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komandos — Hamiltono „Ko
vas" ir Toronto „Aušra". 
„Kovas" nusinešė laimėjimą. 
Net 3-se klasėse varžėsi jauniai. 
C klasėje laimėjo Detroito 
„Kovas", o D ir E klasėje — 
Hamiltono „Kovas". 

(Bus daugiau) 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Ponatninkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5556 

507 8 . GHbart, LaGranga, IL. 
T a i . (708) 352-4487 

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 Straat, Chicago 
Tai . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penki nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312) 7354477; 
Rez. (708)2484)087; arba (708)248-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir seštd 9 v.r -12 v p.p. 

6132 S. Kedzle Ava. , Chicago 
(1-312) 778-8989 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 3. Pulaakl Road. 
Tol. (1-312) 5852802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į 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 . (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. t o l . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLC J A S — ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S. K o d z l o Ave . . 
C h i c a g o , 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. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago, III. 
Tol . (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL 
1 myha ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: (708)852-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MtcMaen Ava., SuHe 324 Ir 
5835 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava. , Juatlce IL 

Tai. (1-312) 585-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Or. Adam* 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

1S300 Weat Ava., Orland Park 
708-349-8100 

10 W Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-657-8383 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

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

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

A R A S Ž L I O B A . M.D. 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervltle Campua 
1020 E. Ogden A v e . , Sulte 310, 

Napervllle IL 80583 
Tai . 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Moteriškas įnašas į 

SOCIALINĘ) SĄRANGĄ 
LIETUVOS ŽMONIŲ 

RŪPESČIAI IR VILTYS 
SPAUDIMAS IŠVESTI 

SANDRAUGOS KARIUOMENE 

Nežiūrint kiek mes domimės 
savo tikėjimu ir jį pažįstame, 
kai palyginame kaip mūsų dar
bai atitinka mūsų tikėjimui, ne
retai randame, kad melstis, 
kalbėti su Dievu yra lengviau, 
negu gyventi Jėzaus pavyzdžiu. 
Būdamas žemėje, tačiau, Jėzus 
visu savo gyvenimu rodė, kad 
tikro santykiavimo su Dievu pa
grindas yra kaip tik ne bažny
tinių pareigų vykdymas, bet 
teisingas, pagal Dievo nuro
dymus santykiavimas su žmo
nėmis. Žydų tautos vadams 
parūpo Jėzaus atsikratyti ne dėl 
to, kaip jis meldėsi, ne dėl jo 
pamokslų, o dėl to, kad jis Įsta
tymo religines pareigas vi
suomet statė antroje vietoje po 
artimo meilės reikalavimų. 

Jis gydė žmones ir šeštadienį, 
nežiūrint, kad fariziejai jį pa
smerks, nes savo siauru įsta
tymo interpretavimu jie norėjo 
žmones engti šeštadienį. O 
Dievas norėjo, kad šeštadienį 
žmonės ne engiami būtų, o kad 
ilsėtųsi ir pajustų Dievo malo
ningumą. Ir iš tiesų, Jėzus 
laikėsi Dievo įstatymo ir gydy
damas, nes jo gydymas šeš
tadienį tebuvo tik tartas žodis, 
ir kaip tik dėl jo tarto žodžio jie 
galėjo pirmą kartą gyvenime 
šeštadienį ilsėtis ir jausti Dievo 
maloningumą. Jėzus nepa
naikino nė vieno Dievo įsta
tymo, bet savo gyvenimo pavyz
džiu iššaukė žmones permąstyti 
savo religinę praktiką, ar nebus 
ji per ilgą laiką nutolusi nuo 
Dievo tikrosios minties. 

Norėdamas nusakyti, kas yra 
dangaus karalystė, jis ją prily
gino ne liturginėms pamaldoms, 
kurios tuo metu daug žmonių iš
skyrė, o puotai, į kurią visi yra 
kviečiami: vargšai, nusidėjėliai, 
ligonys, raupsuotieji, mui
tininkai, svetimšaliai, moterys, 
vaikai ir vergai. Su juo bendrau
dami ligonys pasveiksta, nusi
dėjėliai tampa teisūs, visi yra 
sulyginami ne su žemiausiu, bet 
pakeliami į paties Jėzaus bend
rystės su jo dangiškuoju Tėvu 
lygį. Jie ne tik yra pakeliami į 
jo lygį, bet taip pat gauna galią 
taip pat bendrauti su kitais kaip 
ir jis bendrauja: visus priimti 
kaip sau lygius brolius ir se
seris. Draugaujant su Jėzumi iš
nyksta luomo skirtumai, iš
nyksta stipresniųjų domina
vimas silpnesniųjų, žmonės san
tykiauja nebe hierarchiškai: 
aukštesni su žemesniais ar 
atvirkščiai, o lygūs su lygiais. 

Savo laiške Galatams, šv. 
Paulius priminė Galatijos tikin
tiesiems Krikšto apeigų žodžius: 
„Visi, kurie esate pakrikštyti 
Kristuje, apsivilkote Kristumi. 
Nebėra nei žydo, nei graiko; ne
bėra nei vergo, nei laisvojo; ne
bėra nei vyro, nei moters: visi 
jūs esate viena Kristuje Jėzuje!" 
(Gal 3:27-28). Tame laiške jis 
griežtai barė galatus, kadangi 
jų tarpe kilo nesantaika kaip tik 
dėl to, kad įvairios grupės, save 
laikančios aukštesnėmis, norėjo 
atsiriboti nuo „žemesniųjų" 
grupių: žydai norėjo save laikyti 
geresniais tikinčiaisiais už nežy-
dus — graikus; „ponai" nenorėjo 
bendrauti su vergais tikinčiai
siais. Žydų tradicijoje moterys 
neturėjo jokio vaidmens vado
vaujant viešoje liturginėje 
maldoje, gi graikų slaptose reli
gijose moterims kaip tokioms 
būdavo duodamos pirmenybės, 
kaip jautresnėms dvasiniams 
dalykams. Krikščionių — Kris
taus sekėjų tarpe tačiau visi 
turėjo būti lygūs Kristuje, jokia 
grupė kaip tokia neturėjo būti 
pranašesnė už kitas, o Dievo 
duotos dovanos įvairiems asme
nims turėjo būti naudojamos 
visos tikinčiųjų bendruomenės 
labui. 

Jautrumas šiai krikščioniškai 
įžvalgai yra dar vienas feminis

čių teologių įnašas į šiandie
ninės krikščionybės lobyną, 
kaip rašo viena tų teologių — 
Kathleen Fischer paskutiniame 
Praying žurnalo numery. Ypač 
šiandieniniame pasaulyje, kai 
visuose kraštuose yra tokia įvai
rovė rasių, kultūrų, tautų, pasi
daro net gyvybiškai svarbu 
mokėti pagarbiai bendrauti su 
įvairiais žmonėmis, nė vienos 
grupės nežeminant. Itin svarbu 
ir išmokti ne tik toleruoti skir
tingumą, bet net vertinti skir
tingų žmonių kūrybinį įnašą 
kaip Dievo dovanas. 

Kalbėdamos apie žmonių san
tykiavimą, moterys dažniau
siai vartoja ne piramidės ar 
kopėčių įvaizdžius, kur vieni 
žmonės yra aukščiau, kit i 
žemiau, o apskritimų ar spiralių 
įvaizdžius. Tai dėl to, kad mo
terys būdingai supranta žmonių 
santykius ne stipresnio-silp-
nesnio ar aukštesnio-žemesnio 
sąvokose, o lygių asmenų pasi
tarimo, bendravimo pobūdžiu, 
vienas nuo kito bendro priklau
somumo pobūdžiu. Hierarchinis 
įvaizdis neišvengiamai veda 
prie dominavimo, tad ir reikalo 
įrodyti, kuris s t ipresnis , 
nugalėjimu. 

Apskritimo modeliu bendra
vimas skatina partnerystę ry
šiuose, į vaizdiną rato narių 
įgalinimą, kad kiekvienas galė
tų kuo didesnį įnašą padaryti, 
nes tai bus naudinga visai 
grupei, skatina susitaikinimą ir 
vienas kito supratimą. Tokioje 
sąrangoje, kur yra tikra pagar
ba ir vertinimas visų grupės na
rių, nepavojinga pripažinti savo 
silpnumus, nes kai niekam ne
rūpi įrodyti viršumo, nebus 
pagundos tai išnaudoti. Vi
suomenėje, kur visi nariai yra 
lygiai gerbiami, yra žinoma, 
kad kiekvienas narys taip pat 
yra kuo nors apdovanotas visos 
bendruomenės labui — t ik 
reikia tas dovanas atpažinti ir 
norėti priimti. „Apsivilkus Kris
tumi" — krikščioniškoje bend
ruomenėje, kur Prisikėlęs Kris
tus gyvai veikia, jis padeda žmo
nėms tas dovanas atpažinti, jas 
iššaukti, vertinti ir priimti. 

Geroje šeimoje motina taip 
veikia šeimos narius: padeda 
šeimos nariams vienas kitą su
prasti ir atjausti, sutaikina 
vienus su kitais. Motina padeda 
tiek savo vaikams, tiek ir savo 
vyrui „būti geriausiu, kuo jie 
gali būti", ji juos visaip remia, 
myli ir tuo savo elgesiu juos 
pačius išmoko tokiais pačiais 
tapti. Gera motina visus savo 
vaikus myli lygiai ir daro, kad 
jie taikiai sugyventų. 

Moterys panašias vertybes 
atsineša ir į savo santykiavimą 
su kitomis moterimis —jos su
geba pastebėti kitų gabumus ir 
juos iššaukti, moka skatinti, 
puoselėti juos. Moterims vis di
desniais skaičiais išeinant į 
profesinį gyvenimą, į „darbo 
pasaulį", tos vertybės po trupu
tį pradeda būti vertinamos ir 
įmonėse, nors čia tos vertybės 
tik labai lėtai, labai palaipsniui 
pradeda prigyti. Tuo tarpu „dar
bo pasaulyje" persvarą tebeturi 
tam pasauliui įprastinė kova už 
būvį, nors vis daugiau įmonių 
mato, kad yra ir kitas būdas 
priešų — konkurentų atsikra
tyti: ne juos „praryti", su
naikinti, o iš jų padaryti prie-
telius, taikiai pasidalinant sfe
romis ir tuomet jau net pa
dedant vienas kitam tose sfe
rose, vert inant kiekvieno 
unikalų įnašą ir ieškant būdų 
tas vertybes, tą įnašą įjungti ne 
į „mano kūrinį", bet į mūsų 
kūrinį, kuris nuolat keičiasi, 
įvairėja, gražėja, nes visuomet 
yra atviras naujoms Dievo dova
noms, ateinančioms per kitus, 
naujus žmones. 

a.j.z. 

Lietuvos parlamentas ir vy
riausybė turi daugybę užda
vinių ir rūpesčių, kuriuos sten
giasi kaip galima palankiau ir 
teisingiau išspręsti. Bene patys 
aktualiausi šio meto rūpesčiai 
y ra svetima kar iuomenė 
Lietuvos teritorijoje ir žemės, 
nuosavybių bei pramonės 
įmonių privatizavimas. 

Svetima kar iuomenė 
Lietuvoje esanti svetima ka

riuomenė yra tartum svetimkū
nis, kuris nedelsiant turėtų būti 
pašalintas. Rusija yra perėmusi 
buvusios Sovietų Sąjungos ka
rinių dalinių, esančių Pabaltijo 
valstybėse, vadovavimą. Apy
tikriai skaičiuojant, Lietuvoje 
tuose daliniuose yra apie 60-80 
tūkstančių karių. Į tą skaičių 
įeina apie 5000 karininkų, kiti 
— jauni 17-19 metų jaunuoliai, 
pašaukti atlikti 2 metų karinę 
prievolę. Rusijos ir Lietuvos 
delegacijos principe yra sutaru
sios, kad šie daliniai bus išvežti 
iš Lietuvos, bet detalės paliktos 
tolimesnėms deryboms. 

Savaime suprantama, kad 
tiems jauniems vyrams atlikus 
privalomą tarnybą ir išvykus į 
savo kilmės kraštus, kareivių 
skaičius žymiai sumažės. Bet 
Lietuvos žmonėms rūpi, kad tie 
svetimos valstybės kariai kuo 
greičiau išvyktų ten, kur jie iš 
tikrųjų priklauso. Svetimos ka
r iuomenės buvimas kraš te 
pažeidžia Lietuvos suverenumą. 
Ne te i sė tas svetimos ka
riuomenės pasilikimas Lietu
voje sukelia daug problemų. Tie 
daliniai tampa autonomiška 
politine jėga, kurią sunku su
kontroliuoti , nes neleidžia 
Lietuvos valdžios atstovams in
spektuoti jos teritorijoje esančių 
Rusijai, pavaldžių kariuomenės 
dalinių ir jų bazių, net neži
nomas tikslus tų karių skaičius 
ir kokius ginklus jie turi. 

Neteisėtas tos kariuomenės 
dalinių pasilikimas sukelia ir 
kitų rūpesčių — kariai nele
galiai pardavinėja ginklus, ku
rie gali patekti į pavojingų 
asmenų rankas, taip pat kenkia 
gamtos aplinkai ir sutrukdo 
užsienio kapitalo investavimą 
Lietuvoje. Vakarai pripažįsta, 
kad rusų divizijų buvimas 
Lietuvoje yra nenormalus 
dalykas, tačiau bijo smarkiau 
paspausti, kad jos iš nevilties 
nepavirstų paprastais banditais 
su pavojingais ginklais rankose. 

Žemę grąžinant ūkininkui 
Lietuvoje yra apie 1200 

IGNAS MEDŽIUKAS 

kolektyvinių ūkių. Praėjusiais 
metais jau buvo apie 5000 pri
vačių ūkių, iš kurių 4300 jau 
gavo derlių. (1939 m. Lietuvoje 
buvo 200 tūkstančių ūkių). 
Nusiskundžiama, kad ūkiuose, 
apdirbant žemę, vartojamai 
technikai trūksta degalų ir 
tepalų, nes Rusija ir kitos 
buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikos neišpildo pasirašytų 
kontraktų. 

Svarbi problema — ūkių pri
vatizavimas, grąžinant žemę 
ūkininkui, kuris ją pajėgtų 
tinkamai apdirbti, kad ji duotų 
gerą derlių. Jau sėjos laikas čia 
pat, o žemės laukiančių yra 
daug. Viename laiške iš 
Lietuvos rašoma: „Ją (žemę) 
laiko kruvinomis rankomis įsi
kibę į krūvą susimetę kolūkių 
pirmininkai, jų draugai, kūmai, 
pusbroliai ir jau daugiau kaip 
pusės susidaro to dvaro žmonių. 
Jie ir trukdo žemės grąžinimą 
ūkininkui. Kol juos sutvarkys, 
praeis ir sėjos laikas". 

Ryšium su privatizavimu, 
dabar atsišaukia įpėdiniai dėl 
paliktų kadaise dvarų, rūmų ir 
kitų nuosavybių. Pavyzdžiui, 
grafo Tiškevičiaus palikuonys 
pareiškė pretenzijas į kuone 
visą Palangą, Šuazelio — į du 
dvarus Švėkšnos apylinkėse ir 
pan. Taigi, atrodo, sukeltas 
triukšmas dėl išeivių pilietybės 
ir su ja surištos nuosavybės 
teisės buvo nereikalingas, nes 
tuo buvo norėta apsisaugoti nuo 
nepageidaujamų asmenų, kad į 
jų rankas nepatektų žemė ir kiti 

turtai. Išeiviai, kurie pasi
traukė, gelbėdami savo gyvybę 
nuo bolševikų, nebus 
nuskriausti. 

P e r daug patarėjų 

Pramonės įmonių privatiza
vimas vyksta pamažu. Užsienio 
investi toriai dėl netikros 
politinės padėties neskuba j 
Lietuvą su savo kapitalu. Vis 
tik kuriasi naujos bendrovės, 
biržos ir kitokios įmonės. „O pa-

* tarėjų, kad užplūdo. Iš viso 
pasaulio. Lyg į džiunglių žemę. 
Ir visi žada padėti, bet vieną akj 
primerkę žiūri, kokia nauda bus 
jo kišenei. Miestiečiai, žinoma, 
neprapuls — jie slidūs kaip 
unguriai. Mieste turi namus, o 
kaime sodina į ūkį anūką ir dar 
dairosi gauti kokį dešimtį hek
tarų miško. Blogiausia, kaip 
visuomet, užguitam kaimo 
pastumdėliui žmogeliui. Ypač 
sunku ten, kur tik vienos 
moterys yra likusios. Ar kaimie
tis gali suprasti daugybę įsta
tymų, ir jų nuolatinių 
papildymų ir pataisymų?" — 
rašoma tame laiške iš Lietuvos. 

Prezidento institucija 
Lietuvoje laukiama refe

rendumo prezidento institucijai 
įtvirtinti. Prezidentas su pla
tesnėmis vykdomomis teisėmis 
reikalingas jau seniai. Savi
valdybėse sėdi seni komunistai, 
kurie trukdo bet kokias re
formas. Jų niekas negali 
pašalinti, nes tai laikoma de
mokratija. 

Nusiskundžiama ir Lietuvos 
parlamento liberalų frakcija, 

Šiuo laiku JAV „Senate Fo-
reign Relations Committee" ir 
„House Foreign AfTairs Com
mittee" svarsto ir balsuos už 
suteikimą 24 bilijonų dolerių 
paramą Rusijai. Senate tai yra 
Senate Bill 2532, o atstovų rū
muose tai yra House of Repre-
sentatives Bill 4547. Senatoriai 
Dennis De Concini (D-AZ) ir 
Larry Pressler (R-SD), remiami 
senatorių Riegle (D-MD, D'Ama
to (R-NY) ir Helms (R-NC) nori 
pridėti pataisą („amendment"), 
jungiant paramą su buvusios 
Sovietų Sąjungos kariuomenės 
išvedimu iš Pabaltijo. Atstovų 
rūmuose tokį priedą siūlo R. 
Durbin (D-IL). Visuomenė yra 
prašoma skambinti savo sena
toriams ir kongresmanams, 
kad paremtų šią pataisą, t.y. 
„become co-sponsors of the 
amendment, linking Russian 
aid to removal of armed forces 
from Lithuania, Latvia and 
Estonia". Visus kongresmanus 
ir senatorius galima pasiekti 

kuriai priklauso buvę partijos 
nariai, ateistai. Kai parlamen
to sesijas transliuoja — rašoma 
laiške iš Lietuvos — net gėda 
klausytis. Daug kas skambina 
ir reikalauja išjungti mikrofo
nus. 

Tas pats laiško autorius 
prisimena ir kitus kasdieninius 
vargus. Nors pakilo atlyginimai 
ir pensijos, bet kylančių kainų 
negalima pasivyti. Žmonės 
laukia savos valiutos ir kainų 
nusistovėjimo. Pagaliau iš
reiškiama viltis išlįsti iš visų bė
dų ir raminamasi, kad Rusijoj 
yra dar blogiau. 

skambinant 202-224-3121. 
Nors Jelcinas buvo žadėjęs ka

riuomenę palaipsniui išvesti iš 
Lietuvos, Rusijos užsienio reika
lų ministro pavaduotojas Fedor 
Šelov-Kovedyev pareiškė 1992 
m. gegužės 4 d., kad kariuome
nės negali išvesti iki 1997-tųjų 
galo, teisindamasis apgyvendi
nimo vietų stoka. Šis argumen
tas skamba patikimai, faktas, 
kad kareiviams trūksta gyvena
mųjų vietų, nes Rusija tebelai
ko per didelę kariuomenę. 

1991 metų gale Sandrauga pa
veldėjo 4 milijonų sovietų ka
riuomenę. JAV karines jėgas 
sudaro 2.5 milijonų savanorių, 
o 80% Sandraugos kariuomenės 
yra jaunuoliai priversti tarnau
ti dvejus metus. Leidus šiems 
jaunuoliams grįžti į savo na
mus, o 1992 metais priimant 
mažesnį skaičių, kariuomenė 
automatiškai sumažėtų. Šiuo 
metu apie 100,000-200,000 
karių tebėra Pabaltijy. 

Gegužės 7 d. Jelcinas pasirašė 
dekretą sumažinant Rusijos mi-
litarinę jėgą iki 1.5 milijono 
žmonių. JAV finansinė parama 
Rusijai turėtų sąlyginiai remti 
šį Jelcino nusistatymą, nes ma
žesnė karuomenė padės Rusijos 
ekonomikai. 

Rugsėjo mėnesį Rusijos val
džia buvo sakiusi JAV diploma
tams, kad planuoja mažinti ka
rių skaičių Pabaltijy, palei
džiant atlikusius dvejų metų įsi
pareigojimą, ir nebeatsiunčiant 
naujų. Tačiau, atrodo, kad šio 
pažado nesilaikoma, nes ba
landžio 26 d. 600 naujų kareivių 
helikopteriu atvežti į Rusijos 
bazę Kazlų Rudoj, Lietuvoje. Pa
našiai įvyko Kėdainiuose ir Tel
šiuose. 

Rusija turi atsiimti savo ka
riuomenę iš Pabaltijo. Puiki pro
ga padėti Jelcinui ir Lietuvai, 
tai prašant senatorių ir kongres-
manų, kad JAV finansinė para
ma rištųsi su kariuomenės išve
dimu iš Pabaltijo. 

J Indrė 

Po atlaidų, Kražiai. Dabar galima pašnekėti ir pasiginčyti. 
Romualdo Požerskio nuotr. iš albumo ..Atlaidai". 1990 

Jeigu kiekvienas rašytojas 
saugotųsi kartoti tai, ką jau ki
tas yra pasakęs, bibliotekos da
bar būtų mažesnės, bet naudin
gesnės, ir žmonių gyvenimas, 
nors trumpas, būtų pakanka
mas perskaityti ir suprasti, tai, 
kas gero parašyta; dabar gi, kad 
surastume vieną dalyką, turime 
skaityti dešimtį tūkstančių kitų 
nereikalingų dalykų, kurie nie
kam nereikalingi, kurie jau 
skaityti ir perskaityti tiek kartų 
ir tik sudaro tokj gaištą. 

T. Gautier 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
PETRAS MATEKŪNAS 

19 šimt. pradžioje buvo sutvarkyti katedros rūsiai, 
esantieji po vidurine nava, apdengtas varine skarda 
stogas, atnaujintas jos vidus ir perstatyti kai kurie 
altoriai. Darbus vykdė arch. P. Rose. arch. K. Pod-
časinskis ir dailininkas K. Ruseckas, M. Januškevičius 
ir M. Andriolis. 

1917 m. vokiečiai nuo katedros stogo nuplėšė varinę 
skardą ir ją išvežė į Vokietiją. Stogą apdengė toliumi. 
Po I pasaulinio karo katedros stogas buvo apdengtas 
cinko skarda. 

Katedros vidus erdvus, šviesus ir aukštas, susi
dedąs iš trijų navų, kurias skiria keturkampiai pilio
riai, po penkis piliorius kiekvienoje pusėje (vidus užima 
virš 700 kv m). Iš navų plačiausia vidurinė. Jos lubos 
cilinderio skliautų su ornamento arkomis. Jos trečda
lį užima presbiterija, kurioje stovi vyskupo sostas, 
kanauninkų ložos (suolai) prie frontinio fasado, du 
altoriai ir vargonai. 

Šoninėse navose yra įrengtos koplytėlės, kurių visų 
įėjimo portalai įrengti klasikiniame stiliuje, o sienos 
tiek vidurinėje, tiek ir šoninėse navose papuoštos pa
veikslais, statulomis ir vietomis klasikiniais ornamen
tais, sukurtais vietos ar užsienio menininkų. 

Neskaitant koplyčių, katedroje yra du altoriai, stovį 
vidurinėje navoj. Didysis altorius vadinamas Kanau
ninkų, o mažesnis, kuris stovi 3.5 metrai nuo grindų 
pakilęs, vadinamas Vikaru, kuris gerai matomas, nors 
prieš jį stovi didysis Kanauninkų altorius. Virš Vika

rų altoriaus buvo pakabintas dailininko Smuglevičiaus 
nupaišytas paveikslas, kuriame atvaizduotas Šv. 
Stanislovo nužudymas, kurio vardu pavadinta katedra. 
Žiūrint į tuos altorius prisimena dorėnų šventyklos por
tiką. Pastatyti, kaip ir katedra, klasikiniame stiliuje. 
Didysis Kanauninkų altorius, pavertus katedrą muzie
jumi, nugriautas, o paliktas tik Vakarų. Po altoriais, 
kaip legendoje sakoma, buvusi stabmeldžių šventovė, 
kurios vyriausias kunigas buvęs Krivių Krivaitis. 
Buvęs šventyklos aukuras yra įrengtas po altoriais. 
Gerai matomas įeinant į kriptą, esančią po Šv. Kazi
miero koplyčia. 

Vykdant 1930-1933 m. laikotarpy katedros remonto 
darbus, buvo rasti D.L.K. Aleksandro Jogailaičio ir Zig
manto Augusto žmonų palaikai užmaskuotoje kriptoje, 
tvarkant požemius. Prie Zigmanto žmonų buvo rastos 
geležinės karališkos karūnos, o prie Aleksandro — kar
das. Jiems pagal prof. Klaso projektą po Šv. Kazimiero 
koplyčia buvo įrengta kripta. Vėliau kriptą dar restau
ravo inž. H. Vensavičius ir St. Sukovskis. Kriptos 
kolonos, piliastrai ir grindys padarytos iš raudono ir 
juodo Volynės granito. 1964-1965 m. laikotarpyje krip
toje buvo įmūrytos naujos paminklinės lentos ir įves
tas naujas apšvietimas. 

Kriptoje palaidotos abi Zigmanto Augusto žmo
nos: austrė Elzbietė Habsburgaitė ir lietuvaitė Bar
bora Radvilaitė-Goštautienė, D.L.K. Aleksandras Jo
gailaitis ir karaliaus Vladislovo Vazos išvaizdos urna, 
kurioje sudėti jo širdis ir viduriai, miręs 1649 m. 
gegužės mėn. 20 d. Merkinėje. Jis buvo didelis meno 
globėjas ir gerbėjas. Dažnai iš Italijos j Vilnių jis 
atsikviesdavo muzikus, operos solistus ir aktorius. Mir
damas prašė, kad jis būtų palaidotas Vilniuje. 

Barboros Radvilaitės-Goštautienės palaikus, kaip 
rašo J. Dainauskas savo straipsny „Parūpo kilnoti Bar
boros Radvilaitės palaikus" (Draugas. 1982 m. liepos 

mėn. 24 d., Nr. 153). Tame straipsny rašoma, kad 
Lenkijos moterų susivienijimas nori jos palaikus 
perkelti į Vavelį ir palaidoti greta Zigmanto Augusto 
sarkofago. 

Barbora Radvilaitė yra vyriausiojo Lietuvos het-
mano ir Vilniaus kašteliono Jurgio Radvilos duktė, 
gimusi apie 1520-1522 m. Už Zigmanto Augusto 
ištekėjo 1547 m. Vedybos buvo slaptos, sukėlusios 
audrą politiniame lietuvių-lenkų valstybės gyvenime. 
Ji buvo palaidota 1551 m. birželio mėn. 23 d. greta 
Zigmanto Augusto pirmos žmonos Elzbietos. 

Kurioje katedros vietoje yra palaidotas Vytautas, 
žinių nėra, bet tik manoma, kad dešinėje altoriaus 
pusėje, netoli tos vietos, kur įmūryta grafo Eustacho 
Tiškevičiaus rūpesčiu memorialinė lenta su lotynų 
kalba įrašu ir virš tos lentos pakabintas Vytauto 
portretas. 

Prie paminklinės lentos buvo daromi tyrimai ir prie 
dabartinės rusų okupacijos1, bet Vytauto palaikų 
nesurado. Toje vietoje, kaip tyrimai parodė, buvęs 
altorius. 

Apie Vytauto palaikus yra įvairių nuomonių: vieni 
mano, kad jo palaikai įmūryti katedros sienoje, bet 
nežinomoje vietoje, kiti — katedroje jo palaikų visai 
nėra (jis mirė Trakuose), o treti — jo palaikai buvo iš
barstyti kitų palaikų tarpe. Tai yra tik spėliojimai. 
Tikrų žinių nėra, ar jis buvo palaidotas katedros 
požemy, kur karalienė Bona su vyskupu Valerijonu 
Protasevičiumi (Vilniaus akademijos įsteigėjas), 1573 
m. įmūrijo dešinėje pusėje didžiojo altoriaus paminklinę 
lentą su įrašu. Iš to galima padaryti išvadą, kad 
vyskupas, matyt, žinojo tą vietą, kurioje Vytautas buvo 
palaidotas. Be jų, be abejo, žinojo ir kiti didikai, bet 
vieni iš jų žuvo karo metu, o kiti išmirė. 

(Bus daugiau, 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gegužės mėn. 15 d. 

LIETUVA -
TARPTAUTINĖS 

PARODOS DALYVĖ 
VACYS ROCIŪNAS 

Š. m. gegužės 19-21 dienomis 
Clevelando tarptaut iniame pa
rodų centre (I-X Center) rengia
ma jau plačiai spaudoje, radijo 
ir televizijoje iš reklamuotą 
„Business & Industry 2000" pa
rodą, kurioje dalyvauja per 400 
JAV firmų. Pagal 1991 m. gruo
džio 21 d. pasirašytą I-X Cen
tro ir Lietuvos parodų centro 
,,Litexpo" sutartį , dėl kurios 
Ingrida Bublienė sėkmingai ko
vojo net su Lietuvos vyriausybe 
dėl jos neperdavimo į privačias 
rankas, šiame didžiausiame 
pasaulyje parodų komplekse 
Lietuvai atstovaus 18 firmų. 

Tai bus pirmoji po 50 metų 
Lie tuvos g a m i n i ų p a r o d a 
Amerikoje. Kaip žinome, tokios 
parodos iki 1940 metų buvo 
reguliariai rengiamos. Dabar 
toks ankstyvas, t iktai prieš dve
jus metus atstačiusios nepri
klausomybę Lietuvos verži
masis į tarptaut inę pramonės ir 
prekybos areną net Amerikos 
biznio sluoksniams kelia nuo
stabą. J a u oficialioje pla
tinamoje parodos programoje 
kviečiama aplankyti „pirmąją 
Baltijos biznio parodą Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Pri
statoma Lietuvos produkcija ir 
biznio galimybės". 

Tauta per pusę šimtmečio 
užgožta komunistinio režimo ir 
nerealių marksizmo ekonomi
nių doktrinų, d a r neturėdama 
net savo tvirtos valiutos, ryžosi 
savo kaštais ir rizika dalyvauti 
šioje didžiulėje tarptautinėje 
biznio-pramonės -ekspozicijoje. 
„ I X centras" Lietuvai padarė 
nuolaidą, neskaitydamas tiktai 
už parodos plotą gaminiams 
išstatyti. 

Jau ..Lietuvos rytas" kovo 31 
d. žurnalisto Virgaudo Gudo 
straipsniu ..Kas anksčiau pra
deda, tas ir laimi" pokalbyje su 
Ingrida Bubliene. Amerikos LB 
krašto valdybos vicepirmininke 
ir „Litexpo" atstove Amerikoje 
grįžta prie minties, kad dabar 
jau atėjo laikas veikti. Kartu su 
parodos eksponatais atvyksta ir 
parodoje dalyvaujančių firmų 
specialistai užmegzti kontaktų 
bei dabar ir ateityje sudaryti 
konkrečių sandėrių. O šių metų 
rudenį, rugpjūčio ar rugsėjo 
mėnesį, bus surengta Amerikos 
paroda Vilniuje. Ir tas pats 
žurnalistas V. Gudas taip pat 
tame pačiame dienraštyje ba 
landžio 30 d. straipsnio antraš
te skelbia „Piršlybos Ameriko
je: simpatijos, atrodo, mezgasi". 
Čia teigiama, kad kai kurios 
Amerikos f irmos, da lyvau
jančios šioje parodoje reiškė net 
nepasitenkinimą, kad tiek daug 
dėmesio sk i r i ama Lietuvos 
ekspozicijai. Bet Ohio pramoni
ninkų sąjunga išsiuntinėjo 
visiems savo nariams kvietimus 
a t v y k t i ir su s ipaž in t i su 
Lietuvos gaminiais. „Business 
& Industry 2000-Expo of the 
future" — pamfleto pirmajame 
puslapyje kviečiama atsilankyti 
į Baltijos paviljoną, kuriame 
savo gaminius išstatys Lietu
vos firmos, ir dalyvauti semina
re, kur bus supažindinama su 
hiznio galimybėmis Lietuvoje. 

E k s p o n a t a i 

Eksponatai j au pasiekė ,.I-X' 
parodų salę. Ką tūkstančiai 
lankytojų matys Lietuvos pa
viljone? Meskime labai trumpą 
žvilgsnį į šį pirmą naujai atsikū
rusios Lietuvos gaminių paroda. 
„Alita" — valstybine firma su 
vynu ir šampanu; Alytaus vals
tybinis kombinatas su medvilni
niais audiniais; Vilniaus vals
tybinė įmonė „Audėjas" rodys 
audinius minkštiems baldams. 

automobilių, lėktuvų sėdynėms 
ir pan.: „Drobė" išstatys grynos 
vilnos ir pusvilnės medžiagų 
kostiumams ir rūbams; „Ekra
nas " demonstruos elektroninių 
komponentų gaminius spalvo
toms televizijoms ir pan. „Grąž
t a i " ir „Vega" — spiralinių 
grąžtų gamintojas ir „Vega" 
pardavimo agentūra . „Grikiš-
kės", bendra Lietuvos-JAV įmo
nė, demonstruos medžio plau
šo plokštes, popieriaus filtrus 
cigaretėms, kartoną, vyniojamo 
popieriaus gaminius ir pan.; 
„J iesa" — porcelano ir kera
mikos gaminiai; „Lentvaris" de
koratyvinių kilimų gamintojas; 
„Liteksas" — Kauno valstybinis 
įvairių rūšių vilnonių medžiagų 
gamintojas; „Mėsa" — mėsos ir 
dešrų gaminiai; „Rokiškio sū
r i s " — sū r ių p r o d u k t a i ; 
„Runa Expo-Tour" — tekstilės, 
medžio ir gintaro gaminiai, 
turizmas: „S tumbras" išstato 
l ikerių, degt inės ir spirito 
gaminius. „Ula" — Druski
ninkų valstybinė įmonė su gin
taro, medžio dirbiniais; „Vai
r a s " — Šiaulių valstybinė ga
mykla dviračių ir varikl ių 
gamykla; „Vingis" — elektros 
k o m p o n e n t ų g a m i n t o j a s . 
,.World Data Business" — kera
mikos, medžio, gintaro, odos 
p r o d u k t a i ; , , L i t e x p o " — 
Lietuvos parodų cen t ras — 
pilnas pa tarnavimas rengint 
vietines ir tarptautines parodas. 

Visa ši informacija specialia
me trijų lapų leidinyje paskleis
ta Clevelande. 

Spec ia lus s e m i n a r a s 

Per visas tr is dienas — „I-X 
Center" patalpose vyks semina
rai ir konferencijos rytais iki 
pietų. Paroda lankoma nuo 1 
vai. p.p. iki 8 vai. vak. 

Pirmąją p a r o d o s dieną, 
gegužės 19, rengiamas semina
r a s , pavad in tas „L i thuan i a 
seminar". Pradžia 8:30 vai. r. 
J a m e dalyvauja: Gail ius Drau
gelis, specialus Lietuvos amba
sadoriaus Washingtone asisten
tas komercijai ir ekonomikai; 
Antanas Rygelis — Kanados LB 
ekonominės komis i jos pir-
min inkas^a lbės apie prekybos 
kontaktų sudarymą Lietuvoje: 
. .F inans in ia i p a t a r n a v i m a i 
Lietuvai" — tema kalbės detroi-
t iškė, Manufacturers Banko 
viceprez. Ms. Blair Houchesns 
Miller. Clevelando uosto dir. 
Mr. Roy Kanpp palies laisvas 
prekybos zonas: bus kalbama 
apie Amerikos valdžios pro
gramas ir paramą. Apskrito 
stalo diskusijoms vadovaus Ri
mantas Aukštuolis. Bank One 
viceprezidentas tarptautiniams 
reikalams. 

Parodų lankytojai gaus įspū
dingą g a u s i a i i l i u s t r u o t ą 
informaciją apie ,.Litexpo" pa
rodų rūmus Lietuvoje. 

Šia paroda Lietuva prista
toma biznio pasauliui. Lietuvos 
menininkai, ansambliai šiek 
t iek supažindino Amerikos 
v i suomenę su k u l t ū r i n i u 
Lietuvos gyvenimu. Parodos 
surengimas, skelbimai komuni
kacijos tinkle, programos ir spe
cialūs leidiniai yra graži propa
ganda Lietuvai, vaizdus patarna 
vimas Lietuvai šiuo pereinamuo
ju laikotarpiu iš socializmo į 
rinkos ekonomiją. Visi dirbą ir 
talkiną šiame darbe yra verti 
padėkos ir pagarbos. 

CLASSIFIED GUIDE 

Vincas Svirskis (1835-1916), originalus, nepakartojamas kryžių dirbėjas, vidurio Lietuvą išpuošęs 
per 150 originaliais kryžiais su gausiais puošmenimis. Nuotraukoj jo darytas kryžius Berlainių 
km. Josvainių vals., Kėdainių aps. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
INSTITUTAS IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Tautinių šokių šventė įvyks 
liepos 5 d. Jos rūpesčiais gyvena 
ne tik JAV LB ir Kanados LB 
kraštų valdybos, devintajai Tau
t in ių šokių švente i ruoš t i 
komitetas, bet ypač sunki darbų 
našta krenta ant Tautinių šokių 
šventės vyr. meno vadovės 
Dalios Dzik ienės . Šventei 
ruošti komitetas rūpinasi, kad 
šventė pasisektų, kad visos 
komisi jos savo uždav in ius 
atliktų gerai ir kad pačiai 
šventei sudarytų visas reikia
mas sąlygas. 

Tuo tarpu meno vadovei kren
ta visa atsakomybė už šventės 
meninę dalį, už jos grožį, 
spalvingumą , už dviejų tūks
tančių įvairaus amžiaus šokėjų 
t a u t i n i ų šokių m e n i š k ą 
atlikimą. Šis darbas reikalauja 
ryžto, pat i r t ies , sugebėjimų, 
tau t in ių šokių--meno gilaus 
pažinimo. 

Gautitt,,^a1p*iBp'afudos darbuo
tojas, išeivijos Lietuvių Tauti
nių šokių šventės komiteto pro
tokolus. Tiesa, jie naudingi, 
tačiau po įvykusių posėdžių jie 
pasiekia mane po poros mėn. 
Todėl kar ta is ir protokoluose 
sužymėti nutarimai, svarstybos, 
projektai jau gali būti pakitę ir 
abejojama.ar spaudoje beskelb-
tina tokia informacija. Tačiau 
protokolus, kad ir vėluojamus 
kartais tenka panaudoti. 

Įdomų klausimą komite te 
iškėlė devintosios Tau t in ių 
šokių šventės meno vadovė 
Dalia Dzikienė vasario 22 d. 
posėdyje. Ji pareiškė: „Lietuvių 
Tautinių šokių instituto vaid
muo, r e n g i a n t šventę nė ra 
min imas nei spaudoje, nei 
l anks t inuke . Ins t i tu t a s y ra 
vadovų ir mokytojų profesinė or
ganizaci ja , j u n g i a n t i v i sas 
išeivijos tautinių šokių grupes. 
Per institutą buvo susisiekta su 
grupėmis. Inst i tuto valdyba 

J U R G I S JANUŠAITIS 

pakvietė šokių šventės meno 
vadovę, sus ta tė repertuarą, 
surengė taut inių šokių kursus. 
Be viso to, Tautinių šokių 
šventės nebūtų". 

Meno vadovės pareiškimas la
bai svarbus ir pačią šventę, joje 
programą atlieka tautinių šokių 
vienetai — pora tūkstančių 
šokėjų, o jų darbus kaip tik 
koordinuoja, tautinius šokius 
aprašo, paruošia mokytojus 
Tautnių šokių institutas. Komi
te tas t ada savo posėdyje tarė : 
, ,Nu ta r t a ateityje a tkreipt i 
dėmesį j Lietuvių Tautinių 
šokių i n s t i t u t o ypa t ingą 
vaidmenį į traukiant institutą 
rengėjų tarpan" . 

Tau t in ių šokių ins t i tu tas 
veikia daugelį metų, jam vado
vavo Tautinių šokių specialistės 
ar specialistai, patys dirbę su 
savo grupėmis. Taigi Tautinių 
šokių instituto darbas šokių 
šventėse ypač svarbus ir ateityje 
komitetai dirbs drauge su in
stituto vadovybe, o ne vien su 
vyr. meno vadove. Ateityje 
visada tektų užsiminti ir apie 
d a r b u s šventes r u o š i a n t 
spaudoje. 

Toliau meno vadovė Dzikienė 
posėdyje painformavo, kad į 
šventę neatvyks nei Australijos, 
nei Anglijos, nei Šveicarijos 
šokių vienetai. Jos teigimu, 
abejojama, ar ten dar veikia 
šokėjų g rupės , nes nė ra 
a t s i l i epus ios . Iš Lie tuvos 
laukiama vieneto, o taip pat 
t i k i m a s i su laukt i ir Pietų 
Amerikoje veikiančių grupių. 
Užsienio vienetų atvykimui gali 
prireikti 60.000 dol. išlaidų. 
Meno vadovė Dalia Dzikienė 
pažymi, kad repertuarą vienetai 
paruošę, susipažinusi su Rose-
mont Horizon pa ta lpomis , 
sup lanavus i visus įėjimus. 

išėjimus, šokių s u j u n g i m u s . 
Šventei pasiruošta t i n k a m a i , 
visi vienetai dirba su dideliu 
a t k a k l u m u . Taip p a t m e n o 
vadovė g laudž ia i d i r b a su 
muzikinės dalies vadovu muz. 
D. Polikaičiu, a p t a r t a šventės 
programos eiga. Meno vadovė 
koordinuos visą šventės eigą. 

Žvilgtelėję į Taut in ių šokių 
i n s t i t u t o pask i r t į , r u o š i a n t 
šventes, t enka sus imąsty t i ir 
apie šventei ruošti komiteto dar
bus, jų gausą. Komite tas di rba 
ryžtingai, darbai koordinuojami 
pat ies komiteto glaudžiai dir
bant su gausiomis komisijomis. 
Bet visuose posėdžiuose iškyla 
t a s s u n k u s lėšų s u t e l k i m o 
klausimas, mecenatų suradi
mas, aukotojų aukos ir pan . 

Tai vienas taip pat iš sunkiųjų 
darbų. O pinigų p r a š a n č i ų 
nestokojama. Tur in t galvoje 
pa t į įvykį T a u t i n i ų š o k i ų 
šventę, jos re ikšmę išeivijai, 
dalinai ir Lietuvai, t ik imės, kad 
į lėšų t e l k i m o k o m i t e t o 
prašymus tėvynainiai atsilieps, 
atsilieps visuotinai, kad ir su 
mažiausiomis aukomis. Komi
te tas išsiuntė vienuolika tūks
tančių laiškų ir gal t iek pat 
laimėjimam bilietėlių. Didelis 
darbas, didelis prašymas, o kaip 
būtų gražu, kad ir šiais me ta i s 
sukrus tume didžion t a lkon — 
vienam iš gražiausių Tau t in ių 
šokių šventės renginių. Savo, 
kad ir menkiausia auka , atsi
dėkosime Taut in ių šokių in
st i tutui už rūpestį iš laikyt i 
gyvus taut inių šokių jungin ius , 
jų paruošimą šventei, komitetui 
už dovanotą mums vieną iš 
gražiausių kul tūr inių renginių. 

Valdyki savo prigimtį . Kur 
geiduliai, kerštas , p i k t u m a s ir 
pavydas šėlsta, ten gyvulys tur i 
viršų žmoguje. 

Vydūnas 
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L V M O « « 

Garbė, jei tik pelnyta, yra pat
vari. Nevisada taip su populia
rumu: kartais jis patvarus, lyg 
mozaika, o kar ta is išblėsta, lyg 
kreidiniais pieštukais piešinys. 

St. -/. Boufflers 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ^ a Ib^S* 

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

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

• 8 2 8 South 7 t t h A v e n u e 
Htcfcory H M , HHnoto 6 0 4 5 7 
T e l e f o n a s (70§) 4 3 0 - 7 2 7 2 

223 KaJvarlfc gatve 
VUniue, Lietuva 
Tetefonaa 350-115 Ir 778-392 

REALESTATE 

^ ^ ^ GREIT 
fyįs^^^ PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Vik to ras Š i m a i t i s 

I r a n ą Bl inet rabtene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzle Ava. 
Tai. 436-7878 

Ontuifc KMIEC1K REAIFORS 
'ryt 7922 S. Pulask. U. 
e £ l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei nor i te parduoti ar p i rk t i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer . Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in i nga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimai 
veltui . 

GREITAM PARDAVIMUI NA
MAS ir 5 akrai žemės Lemonte. 
Sav. išvyksta į Škotiją. Skam
binti nuo 4 v. p.p. iki 8 v.v. 
708-257-2696. 

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

Remontuojame 
namus viduje ir iš lauko. 

Taisome „p lumbing". 

Kreiptis: 312-776-8340 

Richard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Surte 2100 

Chlcago, II 60806 
Ta i . 312-464-2380 

LORETTA'S—LTD 
DOMESTIC EMPLOYMENT 

AGENCY 
• Nannles • Babysitting 

• Companlon • Elderly Care 
• Home Health Care* 

• House Keepers • 
Licensed & Bonded 

(312)523-3575 
(312)523-3767 

REAL E S T A T E 

• •irai-H 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6 5 2 9 S. K e d z l e Ava., 

C h l c a g o . 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 

Qrrtui£ 

LB 

O f l REAIMART, INC. 
* £ l 6602 S. Puljski, 

Chicago, U 60629 

MIS <u->8>-6ino 

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

Buv 312-58Vb 100, '< v 312778-3971 

Sav. parduoda namą. 6500 W. 64 St. 
51'2 kamb mūrinis ..raised level ranch 
stiliaus; 1V2 vonios: (rengtas rūsys; 2 auto 
garažas: oro vėsinimas Puikia' išlaikytas 
Arti mokyklos, transportacija ir krautuvės 
k r e i p t i s : 312-586-5339 (palikite 
..message") ka lbėk i te angliškai. 

FOR SALE 
Retirmg ovvner vvants to sell Berwyn hair 
saton on heavily travelled Rocseve't Rd 
3 chairs with establ'shed clients Lcw 
rent vvith favorable lease Affordablv 
priced 

708-749-9747 

FOR S A L E 

Nebrangiai parduodami 
dveji tautiniai rūbai. 

Kreiptis: 708-403-4136 

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

Į i Į 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vs West 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Crvcngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR RENT 

I šnuomojamas 31
 2 kmb. moder

nus butas Marquette Pk. apylinkėje, 
pirmame aukšte. Su š : , , jma ir oro vėsi
nimu: modern i v i rykla ir šaldytuvas. 
S k a l b y k l a su maš inomis . 
Suaugusiems. 

kre ip t is : t e l . 708 -361 -5594 . 

V i l n i u i * , ne to l i cen t ro . Išnuo
mojamas butas arba kambariai su vir
tuve ir visais patogumais Taip pat Molė
tų rajone, prie g ražaus ežero, vasar
namyje išnuomojami butai ar kambariai 
Informaci jai skamb. Emai: Vilnius 
76-70-51 arba 76-71-51. 

HELP W A N T E D 

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

MEŠKOS MAURO 

U.S. SAVINOS SOMOS 
THE GKEAT AMERICAN INVESTMENT 

Romanas , k u r i a m e XX amž iaus 
geležiniai ratai rieda mažojo žmogaus 
širdimi. 

Šis 444 psl Ateities Litora'ūros Fon 
do leidinys gaunamas ir Drauge" 
4545 VV 63rd St.. Chicago. IL 606?9 
Kaina 15 dol . su persiuntimu — 17 
dol . I l l inojaus gyventojai dar prideda 
1 dol 20 centų valsti jos mokesčių 



A.A. KLEOPAS GIRVILAS 
Paliko Lietuvių fondui 100,000 dol. 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gegužes men. 15 d. 

Su šiuo savo palikimu j is įėjo 
į didžiųjų Fondo aukotojų šeimą. 
Per ilgą eilę metų jis buvo 
aktyvus Fondo darbuotojas ir jo 
rėmėjas. Gimęs 1899 Kavolių 
km., Eržvilko valsč., Tauragės 
apsk. (iki 1954 Matusevičius) 
1924 baigė Aušros gimnaziją 
Kaune ir įstojo į Lietuvos uni
versitetą, Humanitarinių moks
lų fakultetą. 1936-37 studijavo 
Londono universitete fonetiką. 
1940 gavo Vilniaus universitete 
anglų kalbos ir l i teratūros 
specialybės diplomą. 1931-33 
di rektor ius Rietave ir Giedrai
čiuose, 1933-36 redaktorius 
valstybės radiofone, Britų -
Lietuvių d-jos reikalų vedėjas. 
1940-44 Vilniaus universitete 

Priėmime pas Jūrmalos miesto merą. Iš k. j d.: Jūrmalos meras Guntis Grinbergas, L. Kojelis, 
Kauno miesto tarybos pirmininkas V. Grinius ir A. Pakštienė. 

KAD DEMOKRATIJA 
IŠSILAIKYTŲ 

Trečioji US-Baltic Fundacijos 
konferencija 

Kovo 15-18 d. Jūrmalos kuror
tiniame mieste, Latvijoje, įvyko 
trečioji Lino Kojelio įsteigtos 
organizacijos US-Baltic Founda
tion suruošta konferencija tema 
„Savivaldybių administravimas 
demokratinėje santvarkoje ir 
laisvosios r inkos bendruome
nė". Po to dviejų dienų seminare 
Vilniuje buvo a p t a r t a s be
da rbys tės k l a u s i m a s . Iš 
Vilniaus organizacijos įkūrėjas 
L. Kojelis ir programų direktorė 
Audronė Pakštienė drauge su 
Lietuvos delegacija autobusu 
nuvažiavo į Krokuvą, k u r vyko 
prie Rutgers universi teto JAV 
veikiančios fundacijos Demok
ratija Lenkijoje suruošta konfe
rencija tema „Vietinių savi
valdybių reformos Centro ir 
Rytų Europoje". 

Į konferenciją Jūrmaloje ir 
seminarą Vilniuje, šalia L. Ko
jelio ir A. Pakšt ienės , kurių 
pasakoj imu r e m i a n t i s š i s 
straipsnis parašytas , skrido ir 
šeši a m e r i k i e č i a i p a s k a i 
tininkai: Lincolno miesto, Rho-
de Island valstijoje, meras B. 
Stallwood, Rochestrio, N.Y., 
miesto tarybos narys J. Curran, 
Minnesotos valstijos miestų 
lygos pirmininkas P. Sollinger, 
Georgijos valstijos pietrytinio 
regiono vystymo centro direkto
rius L. Futch, San Diego valsty
binio universiteto profesorius R. 
Caves ir buvęs Rutgers uni
vers i t e to p r o f e s o r i u s M. 
McGraw. 

Pasak A. Pakšt ienės, kai per
skridęs Atlantą lėktuvas su 
delegacijos na r i a i s nusileido 
Kopenhagoje, įvyko jaudinantis 
momentas: „Žiūrim ir matom — 
stovi Lithuanian Airline lėktu
vas su lietuviškais ženklais ir 
trispalve vėliavėle. Mes, kaip 
vaikai, pradėjom iš džiaugsmo 
rėkti, fotografuoti. Lygiai tokį 
pat entuziazmą rodė ir ameri
kiečiai mūsų delegacijos nariai. 
Tai buvo pirmas toks atvejis tre
čiojoje kelionėje į Pabaltijo vals
tybes, nes anksčiau Lietuvos oro 
linijos lėktuvų dar nebuvo". 

Konferenciją Jūrmaloje (prieš 
tai tokios US-Baltic Foundation 
organizacijos suruoštos konfe
rencijos vyko Vilniuje ir Tartu, 
Estijoje) globojo Latvijos miestų 
lygos organizacija. Iš visų trijų 
Pabaltijo valstybių dalyvavo po 
80 delegatų. Lietuvos delega
cijoje, šalia kitų, buvo Aukščiau
siosios tarybos deputatas ir savi
valdybių r e ika lų komisijos 
pirmininkas St. Kruopas, Kau
no miesto tarybos pirmininkas 
V. Grinis, kelių miestų merai, 
Vilniaus biržos direktorius J. 
Jagminas. 

Pranešimus padarė bei disku
sijose da lyvavo visi šeši 

amer ik ieč i a i i r L. Kojelis. 
Rochesterio mies to ta rybos 
pirm. J. Curan padarė, A. Pakš
tienės žodžiais, labai svarbų 
pranešimą apie etiką, dalyvių 
tarpe sukėlusį didžiulį susido
mėjimą. L. Kojelis tai papildė 
šiuo teigimu: ,,Dabar Pabaltijo 
valstybėse vyksta toks procesas, 
koks Amerikoje vyko prieš 
šimtą ar daugiau metų, kai čia 
viešpatavo visai nesuvaldomas 
b logas k a p i t a l i z m a s , ku r 
nebuvo jokių įstatymų... Tuo 
tarpu Pabaltijo kraštuose dabar 
daug buvusios komunistinės no
menklatūros, užsidėję naują 
kapitalizmo kepurę, veda eko
nomiką , deja, t a i s pač ia i s 
suktais keliais, kaip ją vedė ko
munistinėje sistemoje. Vyksta 
spontaniška privatizacija, kur 
senoji nomenklatūra pasisavina 
didelius tu r tus nedemokratiš
kai. O paprasti žmonės, kurie 
daug metų kentėjo, ir t ie , kurie 
nor i įvesti reformas, j iems 
t r ū k s t a ž in ių , k a i p ta i 
sukontroliuoti, suvaldyti ir įves
ti laisvą rinką..." 

Šalia kitų nemažo susidomė
jimo susilaukė Lincolno miesto 
mero Stallwoodo pranešimas 
apie miestų biudžetus ir jų tvar
kymą. Solingerio apie bedarbys
tę, kuri dabar Pabaltijo valsty
bėse itin aktuali, ir buv. Baltųjų 
rūmų pareigūno L. Kojelio, 
ku r i ame , A. Pakš t i enės žo
džiais, jis labai a tv i ra i pa
pasakojo apie tai , kokią formą 
Amerikoje tur i užpildyti žmo
gus, norintis dirbti valdžios 
įstaigoje aukštesnėse pareigose, 
kai jis, pildydamas įvairias 
anketas, turi atskleisti visą savo 
privatumą. 

Visi pranešimai vyko anglų 
kalba ir čia pat buvo verčiami 
rusiškai. Nemaža dalis ameri
kiečių yra dalyvavę anksty
vesnėse US-Baltic Foundation 
ruoštose konferencijose Vilniu
je bei Parnu. Šį kar tą užteko 
j iems tik paskambinti ir jie su 
didžiausiu malonumu sutiko vėl 
da lyvaut i . J ū r m a l o s konfe
rencijoje jiems buvo pateiktas 
klausimas: kodėl jie domisi Pa
balt i jo va ls tybėmis? Pasak 
Pakštienės, „kiekvienas iš šių 
vyrų nuoširdžiai a tsakė, kad jie 
jaučia pareigą, jaučia meilę ši
t iems trims kraš tams padėti 
savo žiniomis ir patir t imi. . ." 

Tačiau, kaip „Vilniaus laik
raštyje" rašo A. Radzevičiūtė: 
„Krito į akis tai ,kad atsaky
dami į kai kuriuos pabaltiečių 
klausimus amerikiečiai papras
čiausiai nepataikydavo. Ele
mentaru — mūsuose yra tokių 
problemų, kur ios netelpa į 
jokius jų teorinio ir praktinio 
supratimo rėmus. . ." 

I n t e r n a i Paba l t i j o 
v a l s t y b ė s e 

A. Pakšt ienė paklausta, kaip 
aplamai ji vertina Jūrmalos 
konferenciją ir kuri iš tų trijų 
buvo n a u d i n g e s n ė , a t s a k ė : 
„Man atrodo, kad jos laipsniškai 
viena prie kitos vedė. Pirmoji 
a t ida rė dur i s , supažindino, 
sudarė progą sužinoti, ko jie 
patys reikalauja. Ir atskirų vals
tybių, t.y. Lietuvos, Latvijos bei 
Estijos, delegacijas jau sudaro 
tie žmonės, kuriems a t i t inka 
aptariamosios temos. Kai kurie 
iš jų buvo jau trečią kartą. Tai 
žmonės, kurie patys supranta ir 
su malonumu skleis toliau įgy
t a s ž in i a s . S u s i d o m ė j i m a s 
nemažėja , bet n e p a p r a s t a i 
didėja ir atstovai dabar daug 
daugiau ir drąsiau iškelia įvai
rius klausimus. Jie prašo me
džiagos (šį kar tą jos buvo nu
vežta 38 dėžės) ir mezga vis pla
tesnius kontaktus. . ." 

Mano pašnekovė iškėlė mūsų 
spaudoje dar neskelbtą faktą, 
kad Pabaltijo kraštuose jau dir
ba du US-Baltic Foundation in
ternai. Vienas Rygoje — tai jau
nas amerikiet is advokatas, o 
kitas Kaune. Jiems minimalias 
algas užmoka L. Kojelio vado
vaujama organizacija. 

Tuo tarpu L. Kojelis Jūrmalos 
konferenciją, apie kurią plačiai 
rašė Lietuvos spauda ir prane
šinėjo radijas, apibūdino šiais 
žodžiais: „Konferencija nepa
prastai gerai pavyko. Programa 
buvo labai sudėtinga ir ambicin
ga, kaip ir visos mūsų pro
gramos. Pradedant tuo, kad mes 
bandome labai i šsamiai iš
t y r i n ė t i , kok i e k l a u s i m a i 
žmonėms yra svarbiausi ir ku
r iuos žmones s v a r b i a u s i a 
pasikviesti, kad jie pasimokytų, 
nes čia vyks ta mokslas ir 
mokymas. Tam visam darbui 
v y k s t a n e p a p r a s t a s pas i 
ruošimas. Šimtai valandų pasi
tarimų, konsultacijų, analizių, 
kartu ir šimtai dolerių išlaidų. Į 
tokias konferencijas važiuojam 
su dideliu pasitikėjimu, nes 
žinom, kad esam gerai pasiruošę 
ir nuvežam labai gerus spe
cialistus. Čia atrankos procesas 
irgi yra labai kruopštus. Kai 
pradėjom konferencijų ciklą, tai 
žinojom, kad čia yra pamatų 
liejimas modernių demokra
tinių savivaldybių įtvirtinimui 
Pabal t i jo k r a š t u o s e . J e i g u 
demokratija nekils iš apačios, 
jeigu apačioje nebus pagrindo, 
tai niekad nebus ir garantijos, 
kad v i r šūnėse demokra t i j a 
išsilaikys". 

VI. Rmjs 

Pats sveikiausias maistas , 
nuodais apibarstytas, yra be 
galo kenksmingas. Taip pat ir 
geriausios dorybės pasidaro 
šlykščios ir netikusios, jei t iktai 
jas užkrečia savimei lės iš
didumas ir art imo panieki
nimas. 

Pr. Būčys 

asistentas. 1948-49 rusų kalbos 
dėstytojas Latin American In
s t i t u t e Chicagoje. „ B a l n e 
Review" redakcijos narys. Nuo 
1955 Lituanistikos inst i tuto 
narys. Lietuvių fonde yra jo var
do fondas — Lituanistikos tyri
mų studijoms paremti. Parengė 
„Lietuvių senųjų asmenvardžių 
etimologijas". Leidinį 1986 iš
leido Pedagoginis lituanistikos 
inst i tutas. 

I lgamet i s Lietuvių fondo 
valdybos narys, pagal mano 
tur imą medžiagą, fondo valdy
boje išbuvo 11 metų (neturiu 
vėlyvesnių duomenų). Taip pat 
buvo Fondo darbų talkininkas. 
Kuomet įvairių vajų proga 
reikėdavo talkos, visuomet jis 

prisidėdavo. Po sunkios ligos 
mirė kovo 29 d. Savo testamente 
visą palikimą užrašė Lietuvių 
Fondui, 100,000 dol., ta i yra 
bankų sąskaitose. Be to, dar yra 
jo vardu paliktų akcijų, kurios 
dar nėra realizuotos. 

J is yra gražus pavyzdys vi
siems, ypač neturintiems šeimų, 
kaip reikia savo palikimus su

tvarkyti, kad pinigai į sve
timųjų ar valdžios rankas nepa
tektų. Gyveno ne t ik sau, tad ir 
paskutiniame atsisveikinime su 
juo daug žmonių ir organizacijų 
atstovų dalyvavo. Lietuvių fon
do vardu atsisveikino dr. A. 
Razma. Jo nebus, bet jo įnašai 
ir toliau tęs tą darbą, kurį jis 
taip mylėjo. j . Žygas 

Išėjai Tu sekmadienį šventą, 
Palydėta Velykų varpų... 
Mamyte, kaip gera žinoti, 
Kad su Kristum prisikelsim kartu. 

PADĖKA 
IEVA PUNDZIŪTĖ-BANIENĖ 

Mūsų brangi Mamytė, Uošvė ir Močiutė, sulaukusi 87 
metus amžiaus, iškeliavo į Viešpaties namus 1992 m. 
balandžio 19 d. — Šv. Velykų sekmadienį. Buvo palaidota 
trečiadienį, balandžio 22 d. Holy Sepulchre kapinėse, South-
field, Michigan. Ją palydėjo daugelis mūsų draugų, artimųjų 
ir pažįstamų. 

Esame didžiai dėkingi Dievo Apvaizdos parapijos klebonui 
Viktorui Kriščiūnevičiui už sukalbėtą rožinį koplyčioje, gedu
lingas šv. Mišias, už jautrų, paguodžiantį pamokslą, 
palydėjimą į kapines ir maldas prie karsto atsisveikinant. 

Dėkojame Benediktui Neverauskui už skaitymą šv. Mi
šių metu, Ritai Giedraitienei už giedojimą ir vargonavimą ir 
Leopoldui Heiningui už asistavimą per šv. Mišias. 

Didelė mūsų padėka karsto nešėjams. 
Esame labai dėkingi visiems, kurie buvo su mumis mūsų 

liūdesio valandose. Nuošridžiai ačiū už šv. Mišių aukas, gėles, 
aukas fondams ir labdarai, labai ačiū už pareikštas užuojautas 
spaudoje, laiškais ir asmeniškai. 

Ypatingą padėką reiškiame laidotuvių direktorei Yolan-
dai Zaparackienei už labai rūpestingą ir labai nuoširdų 
patarnavimą. Taip pat dėkojame jai už jautrų atsisveikinimą 
koplyčioje. 

Likę liūdesyje: sūnus Algirdas Banys ir duktė Vanda 
Vaitienė su šeima. 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ALBERTAS ROŽĖNAS 

Jau suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą Vyrą, Tėvą, Senelį ir prosenelį, kurio 
netekome 1990 m. gegužės 12 d. Tegul Dievas suteikia jam 
amžiną ramybę. 

Už a.a. Alberto sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 
sekmadienį, gegužės 17 d. 11:15 vai. ryto. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, Chicago, IL; St. Michael koplyčioje, Hot Springs, 
AR gegužės 17 d. 11 vai. ryto. 

Maloniai kviečiame dalyvauti šv. Mišių aukoje ir pasi
melsti už a.a. Alberto sielą. 

Nuliūdę: žmona Konstancija, duktė Gailutė, žentas 
J o n a s Rudaičiai, anūkai: Rimas, Albertas su šeima, ir 
brolis Anzgaras su šeima Lietuvoje. 

B r a n g i a i Mamyte i ir Močiutei 

A.tA. 
STEFANIJAI BALTŪSIENEI 

iškeliavus į Anapus, dukrai GENUTEI su vyru TADU 
B A U Ž A M S , a n ū k e i I N D R E I su vyru V Y T U 
Š E M O G A M S ir p roanūku i VYTUKUI nuoširdžią 
užuojautą re i šk ia 

Raimundas ir Algimantas Ošlapai 
su šeimomis 

A.tA. 
LEE F. ARNOLD, DDS 

Gyveno Huntley, IL. 
Mirė 1992 m. gegužės 11 d., sulaukęs 49 m. amžiaus. 
Gimė Milwaukee, VVI. 
Nuliūdę liko: sūnus Carl Arnold ir velionio sužadėtinė 

Dalia Petreikytė, DDS. 
Velionis buvo sūnus a.a. Frederick ir a.a. Elsa Schneider. 
A.a. Lee Arnold baigė Northwestern universiteto odon

tologijos fakultetą 1969 m.; savo profesijoje 15 metų darbavosi 
Hamtschire, EL. Velionis buvo didelis gamtos mylėtojas ir 
muzikos mėgėjas. Dalyvavo Lietuvių Operos ,.I Lituani" 
pastatyme; priklausė Fox River Dental Society. 

Privatus velionio prisiminimas įvyks artimoje ateityje. 
Draugai bei pažįstami prašomi vietoje gėlių aukoti: National 
Wildlife Federation, McHenry County Defenders arba 
American Rivers organizacijoms o o Frederick Funeral Home, 
Box 445, Hamtshire, IL 60140, tel. 708-683-2711. 

Nuliūdę sūnus, sužadėtinė, giminės ir draugai . 

Laidotuvių direkt. Frederick Funeral Home. Tel. 
708-683-2711. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Bendra Lietuvos-JAV įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA įvairių 
modelių „FORO", „GW ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales Kainos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

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

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

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

Amerikoje skambinti: 
T«l. (312) 434 8618 arba (708) 887-8442 

Fax (312) 434-2655 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chkago, Illinois 60629 

l-(3l2)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

C icero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus l a ido tuv ių n a m u s gali te pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gegužės mėn. 15 d. 

x A l d o n a P a l u k a i t i e n ė , 
J A V LB M a r ą u e t t e P a r k o 
apyl inkės p i rmin inkė , orga
nizuoja au tobusų keliones į 
t au t in ių šokių šventę liepos 5 d. 
tuoj po pamaldų iš Marąuet te 
Pa rko . Brighton Parko, Oak 
Lawn ir Lemonto lietuvių cen
tro už nedidelę kainą. Norintieji 
daugiau informacijų prašomi jai 
skambint i te l . (312) 471-0811. 

x S k a i t y t o j ų d ė m e s i u i ! 
Millicom Interntl . Cellular tele
fonų kompanija, kur i „Drauge" 
skelbėsi gegužės 5, 6, 7, 8 d., 
s iūlydama tiesioginį tel. ryšį su 
Lietuva, davė klaidingą in
formaciją. Norint tuo telefonu 
naudotis , a smenys Lietuvoje 
turė tų įsigyti specialią aparatū
rą už didelę sumą ir mokėti 50 
dol. abonento mokestį. Klientų 
skelbimų t iks lumą „Draugu i" 
pa t ik r in t i ne įmanoma. 

x Atitaisymas. Joseph ir 
Valeria Stanaič ia i iš Oak 
L a w n , 111., , .Don V a r n o " 
veteranų posto ir kitų lietu
viškų organizacijų darbuotojai, 
bet ne Dar iaus ir Girėno 
veteranų posto, kaip vakar 
..Drauge" buvo parašyta. Už 
klaidą atsiprašome. 

x Suva lk i eč ių draugi jos 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
gegužės 22 d. .Kojak 's salėje, 
4500 So. Talman Ave. 1 v. p.p. 
Valdyba kviečia visus narius at
silankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptart i . Po susirinkimo 
bus vaišės. 

x Muz. Rimas Kasputis va
dovaus da inav imui ir visai 
muzikinės programos daliai 
„Li thuanian Her i tage" Daina
vos stovyklavietėje. 

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

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Simas Taškūnas. Tasmanijos universiteto Lietuvos studijų sambūrio pir
mininkas'viduryje), Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo premijos 1991 metų 
laimėtojas, su tėvais Australijoje. 

x Juozo K o n č i a u s reportaže 
„Otelio" įspūdžiai dar liks il
gam" išsitariama, jog „Po vieną 
spektaklį Lietuvių opera yra 
turėjusi Lyric operos rūmuose ir 
n iekas nes iskundė" . Čia yra 
mažas ne t iks lumas , nes Lietu
vių opera dar niekada nebuvo 
turėjusi be t kokios operos tik 
vieną spektaklį . Mūsų Operos 
dešimtmečiui paminėti buvo 
Karnavič iaus opera „Gražina", 
kur ios buvo du spektakliai 
Operos rūmuose miesto centre. 
Verdi „Otel io" ' yra pirmoji 
opera, kur ios teįvyko vienas 
spektakl is dėl pinigų t rūkumo. 

x I e š k o m a s u n i v e r s i t e t o 
s tudentas -ė v a s a r o s darbui 
a d v o k a t o raštinėje. Kreiptis: 
312-778-0800. 

(sk) 

x T a u r a g ė s l ie tuvių k lubo 
g e g u ž i n ė r e n g i a m a šį sek
madienį, gegužės 17 d. 12 vai. 
Šaulių salėje. Kviečiami nariai 
ir svečiai gegužinėje dalyvauti. 

<sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
j ums nuoširdžiai patars ir pa 
t a rnaus , duodami komiso nuo
laidą. A lb inas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 a rba jo sūnus ir 
par tner is Andr ius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago-
je. Iš k i tur , skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

fsk) 
ARAS ROOFING 

Arvydas Kl*la 
Dengiant* Ir tatoom* 

vlmy riMų stogus 
T«4. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Dalis ..Spindulio". Los Angeles tautinių šokių ansamblio, kuris balandžio 26 d. šoko Las Vegas 
Tarptautiniam šokių festivalyje. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Pavasar io bal ius ruošia
mas Pasaulio Lietuvių centrą 
Lemonte paremti . Kviečiami 
visi dalyvauti baliuje gegužės 
mėn. 23 d., 6:30 vai. vak. Vaka
rienė 7:15 v.v., loterija ir šokiai. 
Muzika — Saul iaus Gylio or
kestras — „Žiburys". Atsi
lankydami paremsite Lietuvių 
centro Lemonte veiklą ir dar
bus. Laukia visų skani vaka
rienė, gera nuotaika, ir smagūs 
šokiai. Rezervacijom skambinti 
R ū t a i S u š i n s k i e n e i (708) 
257-7114. 

(sk) 

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

(sk) 

x KONTEINERIAI I LIE
TUVA siunčiami kas 2 savai
tes. Daiktai pristatomi mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų še imų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x KASA, Fed. Kredito Uni
ja , p raneša darbo valandų 
pakeitimą: pirmad., antrad.. 
ketvirtad. ir penktd. 9 v.r.—5 v. 
p.p.: šeš td . 9 v . r . - 1 2 vai.. Tre
č iad ien ia i s uždaryta. 

(sk) 

KAS NAUJO PAS NAMŲ 
SAVININKUS 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacija, 
įsteigta 1937 m., švenčia savo 
55 metų gyvavimo sukaktį. 
Prieš penkiasdešimt penkerius 
metus gyvenimo sąlygos buvo 
skirtingesnės nuo šių laikų. 
Laikui bėgant, keitėsi žmonės, 
keitėsi aplinka. 

Nors gyvename skirtingose 
aplinkybėse, bet Lietuvių namų 
savininkų organizacijos valdyba 
l aba i s t eng ia s i , k a d susi
dariusios problemos kokiu nors 
būdu būtų pašalintos. Problemų 
nestinga niekur. Marąuette 
Parko gyventojai skundžiasi va
gystėmis, apiplėšimais, van
dalizmu ir t.t. Tuo skundžiasi ir 
Chicagos priemiesčių gyvento
jai. Kaip pasirodo visur tas pats, 
tos pačios problemos. Namų 
savininkų organizacijos valdyba 
visokeriopai stengiasi, kad tos 
blogybės dingtų; palaiko artimą 
kontaktą su 15-to Wardo alder-
m a n u Virgil Jonės , kurio 
manymu yra tik geri žmonės ir 
blogi žmonės. Ypač jis yra 
palankus lietuviams. 

Santykiai dar labiau sustip
rėjo, kai aldermanas kovo 17 d. 
balsavimuose buvo išrinktas 
D e m o k r a t ų par t i jos Com-
mitteeman. Namų savininkų or
ganizacijos valdyba vasario 28 
d. P layhouse surengė jam 

sutikimą, į kurį atsilankė gana 
daug žmonių. Kovo 15 d., sek
madienį, po pamaldų komiteto 
nariai J. Kulys, J. Bagdžius, V. 
Sakevičiūtė, A. Repšienė ir dar 
vienas jo tautybės asmuo, kurie 
rūpinosi aldermano išr inkimu 
Committeeman, lankė lietuviš
kas valgyklas ir ragino žmones 
už jį balsuoti. Visose valgyklo
se buvo maloniai sutikti, išsky
rus „Seklyčią". Taip pat kai 
kurie darbavosi J. Bagdžius ir 
A. Repšienė prie balsavimo būs
tinių. Po rinkimų aldermanas 
Virgil Jonės tuojau atvyko į 
Namų savininkų susirinkimą ir 
gražiai visiems padėkojo. 

Be aldermano į susirinkimus 
atvyksta policijos komandierius 
arba kas nors iš miesto parei
gūnų. Visi j ie nori išgirsti 
gyventojų nusiskundimus ir 
jiems padėti. Bet kartais yra la
ba i ke i s t a , kad, a t v y k u s 
pareigūnams, Namų savininkų 
organizacijos nariai neturi jokių 
klausimų. Taip buvo pereitame 
susirinkime. Siūlyčiau, kad, 
eidami į susirinkimą, susi
rašytų savo klausimus ir nusi
s k u n d i m u s . Taigi v i s k a s 
daroma, kad tik žmonėms būtų 
saugiau ir geriau gyventi. Todėl 
nepalikime mūsų l ietuviško 
Marąuette Parko su savo bažny
čiomis, muziejais, ligoninėmis, 
l a ik ra šč ių s p a u s t u v ė m i s , 
valgyklomis, Jaunimo centru ir 
t.t. Juk ten gera, ku r mūsų 

nėra . Norint pasiekt i gerų 
rezultatų, organizacija turi būti 
stipri savo nariais ir finansais 
pajėgi. Todėl visi kviečiami, 
kam rūpi Marąuet te Parko 
gyventojų gerovė, jungt is į šią 
organizaciją, kad visi kartu 
apvalytumėm šią apylinkę nuo 
visų blogybių. 

Narių subūrimui ir finansų 
sutelkimui valdyba rengia pa
vasarinį renginį, kur i s bus 
gegužės 16 d., šeštadienį, 6:30 
vai. vakare parapijos salėje. Bus 
gera vakarienė, meninė pro
grama, šokiai ir kiti įvairumai. 
Vietas galima užsakyti pas 
visus valdybos narius. Pobūvyje 
dalyvaus ir keletas valdžios 
pareigūnų. Pasirodykime, kad 
esame vieningi ir stiprūs. Savo 
dalyvavimu nariai ir svečiai 
moraliai ir materialiai paremsi
te taip reikalingą šią organiza
ciją. Laukiame malonaus visų 
atsilankymo. 

Ant. Repš ienė 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: dr. K. Jablonskas, 
Westchester, 111., Gediminas 
Kazėnas, Darien, 111., P. V. Raz-
gaitis, Seven Hills, Ohio. Bronė 
Sirvinskas, North Hollywood, 
Cal., Vytas Šarka, Cashiers, 
Nor th Carolina, R. Stanley 
Skripkus, Saloną Beach, Cal. 
Visiems dėkojame. 

x Pakenas International 
Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyt i asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus , įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uos tuose , apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis , organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tus . Skambinti: 407-392-7916 
Petrui Pakėnui. 

(sk) 

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

(sk) 

PRANCŪZIJA 

— K o v o 11 d. Hotel de 
L a s s a y s a l o n u o s e į v y k o 
Lietuvos Ambasados Pran
cūzijoje oficialus pr iėmimas 
antrųjų nepriklausomybės me
tinių proga. Ambasada pakvie
tė P r a n c ū z i j o s va ldž ios , 
diplomatinių misijų atstovus, 
Prancūzijos-Lietuvos draugijų 
pirmininkus, Prancūzijos Lietu
vių Bendruomenės t a r y b o s 
narius, žurnalistus. Pr iėmime 
dalyvavo daugiau kaip 250 žmo
nių. Lietuvos Ambasados Pran
cūzijoje personalas suformuotas 
balandžio pabaigoje. Be amba
sadoriaus Osvaldo Balakausko, 
joje dirbs Saulius Mykoliūnas 
politiniu patarėju, Vytau tas 
Naudužas ekonominiu patarėju, 
Petras Klimas II sekretoriumi 
konsuliniams reikalams, Žiba 
Klimienė kanceliarijos vedėja, 
M i r i a m M e r a i t ė - M i k š i e n ė 
sekretore. 

— L i t h u a n i e - P r o v e n c e 
draugijos iniciatyva gavėnios 
metu Aix-en-Provence parapijų 
tikybos pamokose buvo kalba
ma apie Lietuvą. Prancūzijos 
kraštų vaikai labai domėjosi ir 
norėtų bendrauti su jaunais 
lietuviukais. Draugija ruošia 
siuntą į Lietuvą ir laukia aukų. 

— Universitė Franco-Balte 
d'ete draugija renka lėšas 
„Operation Cosette" siuntai nu
g a b e n t i 25 t o n a s m a i s t o 
mažiems vaikams ir seneliams 
Pabaltijo kraštuose. 

— F lamme de la l ibertė 
draugija renka lėšas padovanoti 
Vilniaus miestui panašų Lais
vės ugnies paminklą, koks jis 
yra Alma aikštėje Paryžiuje. 

— Marie-Lithuanie draugija 
1991 rugpjūčio mėn. suorga
nizavo siuntą į Lietuvą. Ke
lionės Lietuvon dalyviai par
sivežė skaidrių, kurias kovo 6 d. 
rodė N.D. du Lys parapijoje. 

Pokalbyje Lietuvos problemo
mis dalyvavo prel. J. Petrošius. 

— L iberte pour les Bal tes 
draugijos pi rmininko Georgės 
Matore' ir vicepirmininko Geor
gės rūpesčiu 31 prancūzų kalbos 
ir l i t e ra tū ros s tuden tas (15 
l ietuvių, 12 latvių ir 4 estai) 
mėnesį stažavosi Paryžiaus uni
vers i te tuose. Autobusas, kur is 
juos atvežė, grįžo pilnas knygų, 
ku r i a s padovanojo ši draugija. 
Pr imename, kad prof. G. Matore' 
knygą „Mes prisons en Lithu-
a n i e " išleido Griot leidykla 
Paryžiuje. 

— J e a n Machwitz ir Gene-
v iėve Carion-Machwitz šią va
sarą ruošiasi pri imt 15 Vilniaus 
univers i te to ir Pedagoginio in
s t i t u t o s t u d e n t ų T h i v i e r s 
(Dordogne) ir Limoges prancū
zų šeimose. 

— P r a n c ū z i j o s K u l t ū r o s 
minister i ja pakvietė stažuotis 
t r ims mėnesiams prancūzų lite
r a t ū r o s ve r t ė jus į l i e tuv ių 
kalbą: Kęstutį Nastopką, Laimą 
Rapšytę ir Saulių Žuką. 

— Passere l le France-Lithu-
anie draugija St Etienne ir apy
l inkėse pr iėmė 34 va ikus iš 
Lietuvos su tėvais, balandžio 19 
įvyko krepšinio rungtynės Kau-
nas-Montbrison, gegužės 10-17 
įvyko l ietuvių kul tūros savaitė 
Sain t E t i enne ir Saint Cha-
mond. 

— S e s e r y s Ade lė Petraš
ka i tė ir Marytė Širkaitė šiais 
mokslo meta is studijuoja Ins-
t i t u t catechet iąue Lille mieste. 

— Retrospektyvinė Antano 
M o n č i o piešinių, kolažų ir 
skulptūrų paroda nuo balandžio 
23 iki gegužės mėnesio galo bus 
Ardelay pilyje (Vendee). 

— Mūza Rubackytė yra pa
kviesta profesoriauti Conserva-
toire Europeen de La Musiąue 
Paryžiuje. Balandžio mėnesį ji 
k o n c e r t a v o F r a n c e - C u l t u r e , 
Havre festivaly ir Paryžiuje. 

x Religinis koncertas Švč . 
M. Marijos Gimimo bažny
čioje šį sekmadienį, gegužės 
17 d.,3 v. p.p. Koncertą at l iks: 
vargonų virtuozas G. Kviklys, 
sol. D. Stankaitytė ir smui
kininkė L. Veleckytė-Kerpienė. 
Bi l ie ta i gaunami Vazne l ių 
prekyboje, „Seklyčioje" ir prieš 
koncertą prie įėjimo. Išlaidas 
padengus, likęs koncerto pelnas 
bus paskirtas Lietuvos invali
dams našlaičiams. 

(sk) 

x Teatro mėgėjai šį sekma
dienį, gegužės 17 d.,3 vai. p.p. 
Jaunimo centre galės pamatyt i 
naują „ V a i d i l u t ė s " t e a t r o 
premjerą — P. Vaičiūno kome
diją „Pa t r io t a i " . Režisuoja 
žinomasis Klaipėdos dramos 
teatro vyr. rež. P. Gaidys. Ne-
praleiskime šios retos progos! 

(sk) 

x J A V LB Arkansas apy
linkė, per ižd. J. Zubricką, 
parėmė IX Tautinių Šokių 
Šventę 300 dolerių suma. Lėšų 
telkimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja Arkansas apy l inkės 
valdybai už paramą. 

(sk) 

x Priėmimas Lietuvos Am
basadoriu i S tas iu i Lozo
raičiui ruoš iamas Balzeko 
muziejaus „Gintaro" salėje, 
penktadienį, birželio 5 d., 7 v.v. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti 
ir susitikti su ambasadorium ir 
jo žmona Daniela. 

(sk) 

Pradėjus vajų Lietuvos ambasados Washingtone išlaikymui, ambasadoriaus padėjėjui Viktorui 
Nakui stambesnę auką įteikia Viktoras ir Milda Šatai. 

JAUNIMO CENTRO 
MOTERŲ KLUBAS 

Gegužės 1 d. susirinkimą pra
dėjo pirmininkė S. Endrijonie-
nė. Nijolės Kaveckienės per
skaitytas protokolas priimtas be 
pataisymų. Labiausiai visas 
domina iždininkės pranešimas 
— kiek už ką gauta pinigų, kiek 
yra banke ir ką dabar numa
toma su jais daryti. Iždininkė 
Sofija P len ienė t r u m p a i 
paminėjo, kad ižde pinigų dar 
yra, priešvelykiniai pusryčiai 
praėjo labai gerai, St. Žilevi
čiaus vaizdajuosčių vakaronė ir-

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: kun. T. Palis, 
Pittsburg, Cal., dr. Petras Jo
nikas, Riverside, 111., A. Damb-
riūnas, Beverly Hills, Cal., Felix 
Kriščiūnas, O'Fallon, 111., An
tanas Zubrys, Chicago, 111., H. 
Schanel , Wood Da le , 111., 
Casimer Valis, Maywood, 111. 
Dėkojame už aukas. 

gi neblogai. Krautuvėlė visada 
neša pelną, tik labai nevienodai, 
kartais tenka prasėdėti visą 
laiką ir išskyrus tai, kad vienas 
kitas pasako „labas" į dėžutę 
neįkrenta nė vienas doleriukas, 
o kar ta is pajamas dešimtim su-
skaičiuojam. 

Verbų sekmadienio pusryčių 
stalas atrodė labai gražiai. 
Lėkštėse ant salotų ir mišrainių 
ir mėsos patiekalų „žydėjo įvai
rios margos gėlės'", kur ias iš 
morkų, bulvių, ropių išskaptavo 
tokius gabumus turinčios mo
terys. Prie pusryčių dirbo visos 
— vienos maistą dėjo svečiams 
į lėkštes, ki tos pardavinėjo 
margučius ir verbas, kitos triū
sė virtuvėj ar budėjo krau
tuvėlėj, o vyriausia vadovė buvo 
N. Kaveckienė. 

Pirmininkė S. Endrijonienė 
apibūdino artėjančias Poezijos 
dienas gegužės 22 23 dienomis 
J a u n i m o cen t ro Čiur l ion io 
galerijoj, kurias ruošia ir pra
veda aktorė Nijolė Martinai

ty tė , pa l ikdama visą vaišių 
ruošą Moterų klubo narėm, 
vadovaujant N. Kaveckienei ir 
V. Valavičienei . Toliau buvo 
pasiskirs tyta budėjimu krautu
vėlėj iki liepos 4 d., o po to susi
r inks im rudenį. 

Malonu buvo ir vėl matyt i 
Oną Si l iūnienę mūsų tarpe , 
sustojusią Chicagoj pakel iui į 
n a m u s Virginijoj, o ta ip pat ir 
k i tas nares , sugrįžusias iš šiltų 
kraš tų . Gimimo dienos proga 
sugiedojusios O. Si l iūnienei 
„Ilgiausių metų" ir palinkėju
sios geros sveikatos S. Endrijo-
nienei , skubėjom namo prie 
savo kasdieninių darbų. 

Al. Likanderienė 

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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


