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Lietuvos referendumo 
duomenys 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Gegužės 25 d. (Elta). 

Negalutiniais, preliminariniais 
duomenimis gegužės 23 d. Lie
tuvoje įvykusiame referendume 
„Dėl Lietuvos Respublikos Pre
zidento institucijos atstatymo" 
„taip" pasakė 40 procentų, 
„ne" — 17.5 procento turėjusių 
teisę dalyvauti referendume 
Lietuvos Respublikos piliečių. Iš 
viso referendume dalyvavo apie 
1.5 milijono žmonių — 57.5 pro
centai rinkimų teisę turinčių pi
liečių. 42.5 procento įtrauktų į 
sąrašus žmonių referendume 
nedalyvavo. Iš referendume da
lyvavusių „taip" atsakė 69.4 
procento, „ne" — 25.6 procento 
piliečių. 

Šiuos faktus pateikė Lietuvos 
Respublikos rinkiminės komisi
jos pirmininko pavaduotojas 
Vaclovas Litvinas gegužės 24 d. 
Aukščiausiojoje Taryboje įvyku
siame pranešime. Jis pabrėžė, 
kad tai negalutiniai duomenys, 
nes negauta žinių iš 10 užsienio 
valstybių ir kai kurių Vilniaus 
miesto referendumo apylinkių. 

Balsavime rezultatai yra dau
geliu atžvilgių įdomūs, reikš
mingi, svarbūs, pasakė praneši
me dalyvavęs Vytautas Lands
bergis. Tačiau tai, kad referen
dume nedalyvavo 42.5 procen
to turinčių teisę balsuoti, rodo 
tam tikrą piliečių pasyvumą. 
Juridinę balsavimo pusę nu
lėmė tiesiog labai didelis pro
centas nedalyvavusių. 

Klausimas, dėl kurio tiek jau-
dintasi ir ginčytasis, liko neiš
spręstas. Prezidento rinkimai 
šią vasarą dar nebus rengiami. 
Galbūt jie įvyks vėliau, rudenį, 
kartu au Aukščiausiosios Tary
bos arba Seimo rinkimais, pa
reiškė Vytautas Landsbergis. 

Prasidėjo teisininkų 
kongresas 

Pirmasis Pasaulio lietuvių tei
sininkų kongresas „Nepriklau
somos Lietuvos valstybingumo 
raidos politinės ir teisinės pro
blemos" įvyks Vilniuje ir 

Derybų delegacijų 
susitikimas 

Vilnius. Gegužės 26 d. (Elta) 
— Šiandien Maskvoje prasidėjo 
Lietuvos ir Rusijos valstybinių 
delegacijų susitikimas. Lietuvos 
delegacijai vadovauja ministras 
Aleksandras Abišala, Rusijos — 
ambasadorius ypatingiems pa-
vedimams Viktor Isakov. 

Aleksandras Abišala įžanginia
me žodyje pabrėžė, kad Lietuvos 
delegacija pasiruošusi svarsty
ti daugelį klausimų, tačiau 
Lietuvai šiuo metu svarbiausia 
Rusijos jurisdikcijoje esančios 
kariuomenės išvedimas iš Lie
tuvos teritorijos. Kaip žinoma, 
iki šiol Vilniuje ir Maskvoje vy
kę ekspertų grupių susitikimai 
šiais klausimais didesnių rezul
tatų nedavė. Neatrodo, kad ir 
šiame susitikime Rusija ketina 
rimtai svarstyti šią problemą. 
Vakar interviu ITAR-TASS 
agentūros korespondentui Vik
tor Isakov pasakė, kad Rusijos 
vyriausybė „kol kas galutinai 
neišsprendė kariuomenės išve
dimo iš Lietuvos terminu" 

Priešpietiniame posėdyje ap
tariama susitikimo procedūra, 
ko gero, bus atrinkti klausimai, 
kuriuos delegacijos svarstys pir
miausia. 

Numatoma, kad susitikimas 
vyks dvi dienas. 

Palangoje gegužės 24 ir 31 die
nomis. 

Į kongresą atvyko apie 200 da
lyvių iš JAV, Kanados, Austra
lijos ir Vakarų Europos valsty
bių. Mokslininkai ir teisininkai 
svarstys Lietuvos Konstitucijos 
projektą, baudžiamąją teisę ir 
procesą Lietuvoje, tarptautinę ir 
nuosavybės teisę, verslo organi
zaciją ir bankų teisinę padėtį 
Vakarų kraštuose ir Lietuvoje 
bei kitus klausimus. 

Šį kongresą organizavo Lietu
vos Teisininkų draugija ir Ame
rikos Lietuvių Teisininkų drau
gija. Tarp kongreso rėmėjų — 
Lietuvos Respublikos Vyriausy
bė ir JAV teisininkai, taip pat 
Lietuvos įmonės. 

Lietuva užmezgė 
diplomatinius santykius su 

Jemeno respublika 
Užsienio reikalų ministerijo

je pasirašytas bendras komuni
katas dėl diplomatinių santykių 
užmezgimo tarp Lietuvos Res
publikos ir Jemeno Respublikos. 

Abiejų valstybių diplomati
niai santykiai bus grindžiami 
Jungtinių Tautų chartija bei 
Vienos 1961 ir 1963 Konvenci
jomis. 
Bendradarbiavimas karinėje 

srityje 
Latvijos gynybos ministras 

Talavas Jundzis pareiškė, kad 
Latvija, Lietuva ir Estija galėtų 
bendradarbiauti karinių eksper
tų lygiu, keistis karinio pobū
džio informacija, vykdyti bend
rą karinę politiką. Latvija jau 
parengė Baltijos šalių ben
dradarbiavimo karinėje srityje 
sutarties projektą, kuriam iš 
esmės pritarė Lietuvos ir Esti
jos atstovai. 

Krepšininkai ruošiasi 
Olimpiadai 

Iš trijų žemynų — Europos, 
Amerikos ir Australijos — į Lie
tuvą atvyko mūsų krepšininkai, 
olimpinės r inkt inės nariai . 
Druskininkuose ruošiasi pasau
linėms žaidynėms. 

Iš JAV atvyko Šarūnas Mar
čiulionis ir Artūras Kanišovas, 
iš Ispanijos — Arvydas Sabonis, 
Vokietijos — Rimas Kurtinaitis, 
Sergejus Jovaiša, Australijos — 
Romas Brazdauskis. Iš užsienio 
sugrįžo ir vėl prie rinktinės vai
ro stojo treneris Vladas Garas
tas. 

Po pirmųjų treniruočių Drus
kininkuose ir s tar tų tarp
tautiniame turnyre Vilniuje bei 
Kaune rinktinė išvyksta į Grai
kiją, po to į Ispaniją. 

Monospektaklių festivalis 
Klaipėdoje prasidėjo pirmasis 

tarptautinis monospektaklių 
festivalis, kurį surengti padėjo 
Lietuvos teatro sąjunga. 

Festivalis vyks visą savaitę. 
Jame dalyvauja Kopenhagos 
Teatras „Terra Nova", Rygos 
dailės teatras. Maskvos grupė 
„U Nikitskich vorot", Kauno 
valstybinis akademinis dramos 
ir Jaunimo teatrai, Vilniaus 
mažasis ir „Lėlės" teatrai , 
Klaipėdos dramos teatras. 

Iškilmės Didžiosios Britanijos Parlamente, kai Londone tradiciniai 
karalienė Elzbieta II atvyksta atidaryti raują Parlamentą po išrinkimo 
naujų narių ir perrinkimo konservatorių vyriausybės, kuriai vėl vadovauja 
John Major, likęs ministro pirmininko poste. 

„Laikmečio sunkumai ir 
dirbtinės kliūtys" 

Vilnius. Gegužės 26 d. (Elta) mą už neveiklumą, priešiškus 

— Latvijos Užsienio reikalų 
ministerija a tmetė Rusijos 
kaltinimus prieš Janis Peters, 
jos atstovą Maskvoje, kad jis 
nusižengė diplomatinėms tai
syklėms, kai jis viešai pareiškė, 
jog Latvijos-Rusijos derybos dėl 
išvedimo okupacinės kariuome
nės nepajudėjo iš mirteis taško. 

— Šios dienos „Lietuvos aide" 
taip pavadintas Lietuvos Res
publikos ministro pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus straips
nis, kuriame jis rašo apie tai, 
kas trukdo dirbti Vyriausybei. 

„Daug netvarkos Lietuvoje ne 
dėl to, kad Vyriausybė nesuge
bėtų sutvarkyti valstybės, — 
rašo G. Vagnorius, — bet todėl, 
jog jai buvo neleidžiama tinka
mai dirbti. Pakanka prisiminti 
Vyriausybės teikimu daug kar
tų Aukščiausiojoje Taryboje 
svarstytus, bet nepriimtus įsta
tymo projektus dėl savivaldybių 
valdymo pertvarkos, kai kurių 
savivaldybių paleidimo, vykdo
mosios valdžios ir teisėtvarkos 
struktūrų reorganizavimo. (...) 
Tvarkai reikia valdžios, bet ne 
vidinių riaušių. Politinių inte
resų vediniems politikams reikia 
tvarkos, o kartu ir tvirtos val
džios". 

„Tik suklusti bei susimąstyti 
verčia tai, — rašo toliau premje
ras savo straipsnyje, — ' kai 
Aukščiausiosios Tarybos kairio
ji dauguma nepaiso ar net igno
ruoja Vyriausybės vadovo teiki-

Landsbergio žodis 
rinkimų klausimu 
Miunchenas.-Gegužės 26 d. 

per Lietuvos radiją kalbėjo Lie
tuvos aukščiausiosios Tarybos 
prez. Vytautas Landsbergis, 
pranešė RFE/RL r. Jijo žinios, ir 
savo kalboje aiškiai pažymėjo, 
kad jis nekeis savo politikos po 
referendumo balsavimų. Jis kal
tino kairiojo sparno deputatus, 
kurie planuoja padaryti pervers
mą, kad paimtų visišką kont
rolę Lietuvoje ir tiesiogiai kal
tino Lietuvos Demokratų Dar
bo partiją, buvusią Komunistų 
partiją, tik dabar pasivadinusią 
kitu pavadinimu. Landsbergis 
pareiškė, jog jis norįs, kad būtų 
„trijų mėnesių užšaldymas" pa
keisti aukštiesiems pareigū
nams Parlamente ir Vyriausy
bėje ir kad būtų pravesti nauji 
Parlamento rinkimai rugpjūčio 
23 dieną. 

mūsų valstybei veiksmus, 
šiurkščius pažeidirrus atleisti iš 
pareigų ministrą, kitą parei
gūną. Tuomet netenka stebėtis, 
kad pamiršęs, o gal pamynęs 
savigarbą pareigūnas slepia 
pavaldžiose struktūrose vals
tybei pavojingus ekonomikos 
pažeidimus, skleidžia melą, 
siekdamas tik vieno — pats save 
išteisinti". Premjeras plačiai 
aprašo Centrinio banko ir Lie
tuvos energetikos — strate
giškai svarbių žinybų — pažei
dimus, sakydamas, kad jos yra 
destruktyvių jėgų rėmėjos. 
„Man nekyla abejonių, — baig
damas rašo S. Vagnorius, , jog 
Lietuvoje bus įvesta tvarka, 
anksčiau ar vėliau užkirstas ke
lias korupcijai. To nori ir siekia 
Lietuvos piliečiai. Geidžiamą 
tikslą ne taip sunku pasiekti. Iš
rinkime principingą Lietuvos 
Respublikos Seimą ir sutvarky
kime valdžią. Turėsime tokią, 
kuri norės ir galės dirbti..." 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniuje pirmadienį prasi
dėjo lietuvių teisininkų kong
resas, kuriame dalyvauja maž
daug 200 advokatų, teisėjų ir 
prokurorų iš JAV, Kanados, 
Australijos ir Vakarų Europos. 
Parlamento pirmininko pava
duotojas Bronius Kuzmickas ir 
ministro pirmininko padėjėjas 
Vytautas Pakalniškis kalbėjo 
teisininkų kongreso atidaryme. 
Šio kongreso tema: „Politinės ir 
teisinės problemos kuriant ne
priklausomą Lietuvos valsty
bę". 

— Teisininkų kongrese bus 
diskutuojama Lietuvos Konsti

tucija, teisinės sistemos reforma 
Lietuvoje, nusikaltimų ir pre
kybos įstatymų aspektai ir 
teisinė^švietimo sistema JAV ir 
Lietuvoje. Šis kongresas baigsis 
gegužės 31d. Kai kurios jos sesi
jos bus ir Palangoje. 

— Šiandien Vilniuje Dailės 
muziejuje atidaroma dailinin
kės iš JAV Giedrės Žumbakie-
nės grafikos darbų paroda. 
Lietuvai dailininkė padovanojo 
savo naujausių kūrinių kolekci
ją, kurią Dailės muziejus ir pri
stato lankytojams. Tai — spal
voti, mišria technika atlikti 
darbų ciklai — „Vidinė erdvė", 
„Tylios maldos", „Mėnulio 
atspindys", „Vidurnakčio akys" 
ir kt., daugiausia sukurti 
1990-1991 metais. Parodos ati
daryme dalyvaus pati autorė, 
taip pat grupė jos kraštiečių iš 
Šilalės. 

— Rusijos Saugumo ministe
rijos, kuri pakeitė KGB, atsto
vas Andrei Černenko pasakė, 
kad jo agentūra ir toliau seka 
žmonių nuotaikas ir renka in
formacijas visame krašte. Bet jis 
neigė, kad yra sekami buvę disi
dentai. Černenko nesutiko, kad 
būtų suteiktos buvusių KGB in
formatorių pavardės Baltijos 
valstybėse. 

— Lietuvos ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
norėjo atleisti iš pareigų Energi
jos ministrą Leoną Ašmantą ir 
Banko direktorių Vilių Baldi
šių, tačiau Parlamentas balsų 
dauguma nepatvirtino šio jo 
reikalavimo. Jie liko ir toliau 
eiti savo pareigas. Vėliau pats 
Vagnorius įteikė atsistatydini
mo laišką. 

Ar bus nauji Parlamento 
rinkimai? 

Tebeveikia sovietiniai rinkimų įstatymai 

Vilnius. Gegužės 24 d. — AP 
žinių agentūros koresponden
tas, pranešdamas praėjusio 
šeštadienio Lietuvoje referen
dumo nuotaikas, sako, kad ma
žokas balsuotojų skaičius bandė 
Parlamento vado ir prezidento 
Vytauto Landsbergio pastangas 
turėti stiprią prezidentūrą su 
naujomis teisėmis atmesti. 

Maždaug 70 procentų balsuo
tojų, kurie šeštadienį balsavo, 
pasisakė už prezidento instituci
jos reikalingumą. Bet mažiau
siai pusė iš 2.5 milijono balsuo
tojų buvo reikalinga, kad pa
tvirtintų referendume keltą 
klausimą. Maždaug 57 procen
tai balsavo ir iš jų maždaug mi
lijonas pasisakė už Landsbergio 
planą. Landsbergis šį plebiscitą 
pristatė kaip savo vyriausybės 
išbandymą ir kaip būdą parei
kalauti, kad buvę sovietiniai 
daliniai apleistų kraštą. Sekma
dienį Landsbergis užsienio žur
nalistams pareiškė, jog būtina 
turėti savo prezidentą. Galimas 
esą ir kitas referendumas gal
būt birželio 14 dieną kartu su 
klausimu, kad būtų buvusioji 
sovietinė kariuomenė išvesta iš 
krašto. Jei rezultatai būtų pa
lankūs, tai prezidentiniai 
rinkimai galėtų įvykti dar šį 
rudenį, pasakė Landsbergis. 

Diktatūros baimė ir rinkimai 
Referendumo kritikai sako, 

jog sudarymas prezidentūros, 
kuriai trūktų išbalansavimo tei
sių, galėtų nuvesti į diktatūrą 
respubliką, kuri dar taip nese
niai laimėjo nepriklausomybę. 
Įdomu, jog Landsbergio palaiky
tojai sakosi maną, kad referen
dumas suteikia jam teisę „pa
leisti 140 vietų Parlamentą ir 
tuoj paskelbti rinkimus. Prezi
dentas būtų renkamas penke
riems metams ir po to galėtų 
kandidatuoti dar kitam termi
nui. Tačiau prezidentinės galios 
nėra aiškiai nusakomos, tad pa
reigūnai mano, kad tai būtų pa
našu į "JAV prezidentūrą. Taip 
pat manoma, jog populiariu 

— Lietuvoje vakar paskuti
nis skambutis nuaidėjo 17,860 
abiturientų. 

Kiek Lietuvoje žemės 
savininkų? 

Vilnius. Gegužes 26 d. (Elta) 
— Baigėsi pirmasis agrarinės 
reformos etapas - pavasarinis 
žemės matavimas. Apylinkių, 
rajonų ir projektavimo institutų 
žemėtvarkos specialistų sutelk
tomis pastangomis šį pavasarį 
atgavo žemę ir įgyvendino savo 
svajonę tapti žemdirbiu 18.600 
žemės savininku Dar 17,870 as
menų gavo žeme nuomai, nes 
neturi visų reikalingų žemės 
nuosavybę įrodančių dokumen
tų. 

Daug sudėtingesni procesai 
negu žemės skyrimas ūkinin
kams, vyksta besikuriančiose 
bendrovėse. Ju formavimosi 
procesas neužbaigtas ir tęsis po 
derliaus nuėmimo. Prelimina
riuose projektuose bus užfik
suotas 3.100 bendrovių. 

— Šiandien į Rygą išvyko 
Lietuvos delegacija aptarti 
trišalės Lietuvo-. Latvijos ir 
Estijos teisinės pagalbos sutar
ties pasirašymo galimybių. 

žmonių balsavimu išrinktas pre
zidentas galėtų geriau spausti 
Rusijos prezidentą Borisą Jelci
ną išvežti rusų dalinius iš Lie
tuvos. 

Referendumas be rezultatų 
Europos žinių agentūros, ypač 

Reuterio, sako, jog praėjusis 
savaitgalis buvo Landsbergiui 
smūgis, kuris šį Baltijos kraštą 
atvedė į visišką nepriklausomy
bę, kai balsuotojai nepasisakė 
už stiprią prezidentūrą. „Refe
rendumas įvyko, bet jis nedavė 
konkrečių rezultatų", kalbėjo 
Landsbergis sekmadienį, kuris 
mano, kad tai pasunkinsią re
formų pravedimą. Ir šios agen
tūros pareiškimu, tebalsavo 
maždaug 40 procentų žmonių, 
kurie gali balsuoti. Balsavimo 
įstatymas dar tebėra iš sovieti
nių laikų, kai Lietuva buvo 
sąjunginė respublika Sovietų 
imperijoje. Reikalinga, kad bent 
pusė balsuotojų būtų pasisakę 
už referendumą, kad jis galiotų. 
Sovietų teismai niekada nėra 
aiškiai pasisakę, ar tai reiškia, 
kad iš viso pusė balsuotojų turi 
pasisakyti, ar tik pusė tų, kurie 
eina balsuoti. 

Teisės ribotos 
Landsbergis pareiškė, jog re

ferendumas nepasisekė, kad 
balsuotojai nėra už egzekutyvi-
nę prezidentūrą. Šiuo metu 
Landsbergio teisės, kaip prezi
dento, yra suvaržytos. Galbūt 
rudenį parlamentariniai rinki
mai galėtų pagerinti situaciją, 
jei būtų išrinkti nauji žmonės į 
Lietuvos Parlamentą. 

Pagal šeštadienį siūlytą pro
jektą referendumui, Lietuvos 
prezidentas būtų turėjęs teisę 
skirti ministrą pirmininką ir jį 
atleisti, ir jei reikalas būtų, 
„paleisti Parlamentą ir skelbti 
naujus rinkimus", kad išrištų 
politinę krizę. Prezidentas tu
rėtų autoritetą daryti daugelį 
sprendimų ir valdyti kraštą įsa
kymais rimtos krizės atveju. 
Prezidentas būtų buvęs ren
kamas rugsėjo mėnesį — 5 metų 
terminui. Tačiau dabar tai ne
bus daroma. 

Latvijos naujieji rubliai pradėjo kursuoti praėjusia savaitę, nes trūksta 
Rusijos rublių Nežiūrint nepriklausomybes paskelbimo. Estija, Latvija 
ir Lietuva tebenaudoja rublius savo piniginėje sistemoje. 

Milašius Lietuvoje 
Vilnius. Gegužės 26 d. Elta) 

— Šiandien lėktuvu iš Kopen
hagos į Vilnių atvyko lenkų ra
šytojas, Nobelio premijos laure
atas. Czeslav Milosz. Jis daly
vaus Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos ir Vytauto Didžiojo 
universiteto 70-mečio jubilieji
nėje konferencijoje, jam iškil
mingai bus įteiktas Vytauto Di
džiojo universiteto garbės dak
taro diplomas. Kaune, universi
teto didžiojoje salėje gegužės 28 
d. įvyks Czeslav Milosz kūrybos 
vakaras. Garbingas svečias pa
kviestas dalyvauti ir Poezijos 
pavasario renginiuose. 

KALENDORIUS 
Gegužės 26 d.: Pilypas Neri. 

Algimantas, Eduardas. Milvy
de. Vilhelmina. 

Gegužės 27 d.: Beda, Bruno
nas, Gindas, Neringa, Genadi
jus. Virgaudas. Žymante. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:22, leidriasi 8:14. 
Temperatūra dieną 59 1., nak

tį 43 1. 



DKAUUAS, trečiadienis, 1992 m. gegužės mėn. 27 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ,-KŲ RAMOVĖ 
Redaguoja j.v.s. Irena Regienė. 2652 W. 65th St., Chicago, IL 60629 

LIETUVIAI SKAUTAI 
„MULTICULTURAL DAY" 

RENGINYJE 

Montrealyje, Kanadoje, lei
džiamas dvisavaitinis lietuvių 
la ikraš t is „Nepriklausoma 
Lietuva" savo balandžio 15 d. 
laidoje Įdomiai pasakoja apie 
„Geležinio Vilko" tunto daly
vavimą tarptautiniame skautų 
renginyje. Rašoma: 

„Montrealio skautų ,Geležinio 
Vilko' tuntininkas skautas vy
tis Gintaras Nagys gavo pakvie
timą surengti parodėlę, atsto
vaujant lietuvių skautus Boy 
Scouts of Canada centre 1992 m. 
balandžio 4 dieną. 

„Toje .Multicultural Day' 
programoje dalyvavo įvairių 
Montrealio tautybių skautų 
grupės: lietuviai, italai, ki
niečiai, armėnai, egiptiečiai, 
vietnamiečiai, sansalvadorie-
čiai, izraelitai, graikai, indėnai. 

„Puikiose patalpose, geroje 
salėje išsirikiavo pasieniais įvai
riai apipavidalinti stalai. Vieni 
turėjo vos keletą rodinių, kitur 
matėsi pačių skautų pa
gamintos lėlės iš paper-mache 
ir ekranui kartoninė dėžė, 
kurios iškarpoje buvo rodomos 
skaidrių serijos. Vietnamiečių 
skautų stalas traukė akį kelių 
rūšių styginiais muzikos in
strumentais, ir ant sienos — 
meniškos, didelės jų kilmės 
krašto kasdieninio gyvenimo 
nuotraukos. Armėnija sudomi
no ne vien rankų darbais, bet 
ypač senųjų knygų parodėle, 
kur matėsi kaip buvo sukurtas 
armėnų alfabetas iš gamtos 
gyvūnų ir augalų piešinių. Su 
noru visi atsakinėjo į klau
simus, rodė savo žemėlapius, 
lankstinukus ir kt. Kai kurie 
vaišino savo tradiciniais sausai
niais ar orientališka kava. Gau
sūs ir įdomūs rodiniai ant 
indėnų stalo: kasdieninio gyve
nimo reikmenys, tradicinės 
puošmenos, rankų darbai , 
ritualiniai daiktai, žemėlapiai, 
legendų knygelės. Pats aiškin
tojas pasipuošęs tradiciniais 
drabužiais ir puikia plunksnine 
karūna , pravedė taikos ir 
brolybės ratą, visus lankytojus 
išvedęs į didelį, šviesų fojė. 
Dunksėjo indėniški būgnai ir in-
kantacijos garsajuostės pagalba. 
Egiptiečiai skautai padainavo 
savo dainų. 

„Lietuvių skautų stalas pa
traukė didelį dėmesį skoningai 
išdėstytais charakteringais ro-
diniais: juostomis. Lietuvių 
Tautodailės instituto išeivijoje 
išleistomis knygomis apie 
lietuvių liaudies meną. skudu
čiais, rankšluostine, lanksti

nukais apie Lietuvą, stovykla
vietės .Baltija* nuotraukų al
bumu, lietuviškųjų skautiškų 
siuvinėtų ženklų kolekcija ir 
tautiniu drabužiu. Ant sienos 
kabojo trispalvė su dideliu 
Lietuvos karaliaus (dar vis te 
bevadinamo D.L.K.) Vytauto 
skulptūros nuotrauka. Rodi 
niai buvo dailiai sudėti ant 
austos lininės staltiesės. Dau 
gelis lankytojų klausinėjo apie 
Lietuvą, bandė skudučius ir 
apsidžiaugdavo gavę pamai 
nikauti skaut iškais ženk 
liukais. Jau gautas pakvietimas 
dalyvauti parodoje ir atei 
nančiais metais. Ne vienas 
pagyrė lietuvių skautų stalą 
specialiai. 

„Geležinio Vilko"" tuntininkas 
dėkoja .Vaivorykštei' už pa
galbą, ruošiant šią parodą". 

b. 

Dalis Lietuvos Akademikų Skautų sąjungos suvažiavimo dalyvių. Iš k., I-mos eil . viduryje, viešnia 
iš J A V vs Stefa Gedgaudienė. Greta Lietuvos akademikų v a d o v a s A. Mi l akn i s . 

SERGA SKAUTININKE 
VALĖ BARMIENĖ 

Iš Los Angeles pranešama, 
kad paskutiniu laiku sunkiai 
serga lietuviškai skautybei 
daug nusipelniusi v.s. Valė 
Barmienė. Ligonę ir jos 
artimuosius pradžiugintume 
malda ir laiškučiu ligonei. Laiš
kus adresuokime: Mrs. V. Bar-
mus, 3844 Evans St., #1, Los 
Angeles, C A 90027. „Skautybės 
kelias"' ir skautininkės Chica-
goje linki sesei Valei sveikatos 
pagerėjimo, o dukrai s. Daliai 
Sodeikienei ištvermės sunkiose 
slaugymo pareigose. 

NEISAUGĘIS TRUMPŲ KELNAIČIŲ 
(Ko nepasakėme ASS suvažiavime) 

Savotiškai graži šventė buvo Prityrusieji skautai-vyčiai 

„Bangų" val t is r ikiuojasi vėliavų nuleidimui. Iš k. — Lina Lendrai tytė , 
Sabrina Česai tė , D a i n a Ringut.ė, Rimas Gulbinas ir Mykolas Pumputis. 
Vadovė - G in ta rė Aida Mikučiauska i tė . Nuo t r . V. L e n d r a i t i e n ė s 

1992 M. VASAROS 
STOVYKLOS 

Liepos 6 - 11 d. — Jūrų 
skautų,-čių buriavimo stovykla 
Ludington, Michigan. netoli 
Rako stovyklavietės. 

Liepos 11-25 d. - Chicagos 
skautų,-čių stovykla Rako sto
vyklavietėje, MI. 

Liepos 24 - rugpjūčio 1 d. -
Europos skautų,-čių stovykla 
„Sodyboje". Anglijoje. 

Liepos 25-rugpjūčio 8 d . -
Ramiojo Vandenyno rajono sto
vykla „Rambyno" stovyklavie
tėje, Big Bear apylinkėje, Cali-
fornijoje. 

Rugpjūčio 1-15 d. — 
Kanados rajono skautų,-čių 
stovykla „Romuvoje. 

Rugpjūčio 15-22 d. — „Gin 

taro" ir „Ąžuolo"' vadovių,-ų 
mokyklų stovykla „Rambyno" 
stovyklavietėje, 150 mylių į 
šiaurės rytus nuo Toronto. 

LSS Akademinio skautų sąjū
džio suvažiavimas (92.03.07) 
Vilniuje, nors jame ir nedaly
vavo pakviesti Respublikos ir 
sostinės aukšti pareigūnai. (Tą 
dieną Prancūzijos ambasadoje 
įvyko priėmimas, kur iame 
„Stiklių" restoranas padengė 
stalą 300 personų. Vienintelis 
prof. A. Avižienis sugebėjo pa
buvoti šen ir ten.) 

Šventišką suvažiavimo dieną 
pirmąsyk susitiko žemaičiai ir 
aukštaičiai, suvalkiečiai ir 
dzūkai, kauniečiai ir vilniečiai, 
pasidabinę skaut iška atr i
butika, trijų generacijų 
broliukai ir sesutės tarpusavyje 
ieškojo bendros kalbos dėl 
bendrų rūpesčių. Kolektyvinės 
nuotraukos, reikia manyti , 
pirmąkart pokario istorijoje 
užfiksavo gausų skautijos būrį. 
Deja deja į garbingą tribūną ne
įsiprašė (gal nedrįso) nei peda
gogai, rifei s tudenta i , nei 
moksleiviai, nei darbininkai. 
Atvirai kalbant, tribūnoje 
šnekorių netrūko, kai kas po 
keletą kartų prasigrūdo, labai 
vaikiškai, net rankomis 
mosikuodami, dėstė vis tą patį 
per tą patį, vos išvengėme pjau
tynių scenoje; laimė, susigrie
bėme balsavimo procedūrą at
likti. 

Juk buvo norinčių ko paklaus
ti ir turinčių ką pasakyti. 

Prieš keletą metų („G.k." 
89.01.15) straipsnyje „Kuo pa
dėtu skautai Lietuvai" turėjau 

Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje „Aušros tur. skautė ; 

Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje skautų,-čių sueiga Kaziuko mugėje, š.m. 
kovo 7 d. Iš k. - Londono ir pietų Anglijos skautu vadovas s. Vincent O'Brien. 
„Aušros" tunto tunt ininko pavaduotoja ps Jū ra tė Iemkienė , vyr. sk. si. Vilija 
Bijūnaitė. Europos r a j . Seserijos atstovė s. Vida Gasperienė, Europos ra j . 
vadas vs J a r a s Alkis ir kun. Ričardas Repšys, MIC. 

nuotr . M. Š m i t i e n ė s 

drąsos pasvajoti, jog „skautams 
vadovauti turėtų, kaip ir kitose 
pasaulio šalyse — vyresniojo 
amžiaus žmonės, sugebantys 
integruoti jaunimo intelektą ir 
energiją, užtat... vyresniais 
vadovais 'ver ta pasikviesti 
sumanių pedagogų, atsargos 
karininkų, protaujančių sporto 
meistru, medikų ir k i tų 
jaunimą dominančių profesijų 
žmonių Neteko autoriui daly
vauti LSS atkuriamajame su
važiavime (buvau kūrybinėje 
komandiruotėje jūroje), tačiau 
nustebau sužinojęs apie išrinktą 
Pirmiją ir Tarybą, kurioje susi
bėgo vadai, netgi įžodžio ne
davė. Kur matyta, kad armijos 
generalitetą sudarytų gene
rolai, nebuvę kariuomenėje?! Nuotr M. Š m i t i e n ė s 

i r 

akademikai pateko ant at
sarginių suolų: Kontrolės 
komisija, Gabės teismas Garbės 
gynėjai, etc. 

Per praėjusius trejetą metų 
buvo energingai „prikepta" 
paskautininkų ir skautininkų 
avansu, taip sakant, neturinčių 
patyrimo laipsnių nė skau-
tavimo stažo. O juk buvo galima 
vadais pasitelkti jaunimą impo
nuojančių asmenybių, žinomų 
Lietuvoje ir užsieniuose. Tiesa, 
mūsiškia i važinėjo ir po 
užsienius, teko matyti pre
tenzingai nusifotografavusius, 
tačiau ką jie ten matė, ko 
išmoko, net girdėti neteko, nei 
matyti, nei skaityti. Kartais 
pagalvojame — kam siuntinėti 
bebalsius ir beraščius? Juk emi
gracijoje veikiančioji Lietuvių 
skautų sąjunga gali atnešti 
milžinišką naudą Lietuvos 
skautijai, anapus subrendo toji 
pajėgiausioji vidutinioji genera
cija, kurios čia labai pasi
gendame. Gal tai nulemia da
bartinį sąstingį Lietuvos skau-
tijoje, netgi blaškymąsi vi
sokiausių VESA, etc. bandy
mus? Nematome skautybės 
veiklos per televiziją nei radijuje 
nepasigi rs ta balsų, neap
tinkame spaudos puslapiuose 
jaunimą dominančių problemų. 
Pavydėkime kitų pakraipų 
jaunimui, aktyviai besireiš
kiančiam ir ta lkinančiam 
atsikuriančiai Lietuvai, kuriai 
dabar nėra labai lengva. 

ASS suvažiavime dalyvavęs 
LSS Tarybos pirmininkas F. 
Šakalys be mažiausio jaudulio 
konstatavo faktą, jog užsidarė 
bankrutavęs vienintelis mūsų 
žurna las „Skau tų a idas" . 
Reikia manyti, ne vien dėl 
humanitarinės inteligentijos 
stokos Klaipėdoje ar sponsorių 
nebuvimo, ranką prie širdies 
padėję turėtų kaltę prisiimti ir 
LSS Pirmija, ir ASS senjorai bei 
filisteriai. 

Nedelsiant reikia susirūpinti 
skautijos spauda. Neužtenka 
vien mūsiškio „Laužo" pasi
rodymų, verta suburti skau
tišką savaitrašti ar bent mėn
raštį. Gėda prisipažinti, jog 
mes nežinom net LSS Pirmijos 
ir Tarybos nutarimų, rekomen
dacijų, nė veiklos nežinome, nes 
ji ničniekur neskelbiama (!?) 
Tuo tarpu užkulisiuose daug 
šnekų ir netgi užslėptos veiklos. 
Jau kai kas Statutą, (atlaikiusį 
karų ir tarpukario negandas), 
keisti nori, kiti net sąjungos pa
vadinimo atsisakyti žada. Kur 
nueisime, sesutės ir broliukai, 
apsitaisę suaugusiųjų rūbeliais 
bei ornamentika, negi nepasi
ta rs ime subėgę saviškių 
JAMBOREE? Argi vėl teks 
aimanuoti ir graužti nagus nuo 
suvažiavimo ligi suvažiavimo? 

s. Ignas Pikturna 
Iš „Laužas", š.m. Nr. 2, 

leidžiamo LSS ASS Vilniaus 
skautų dr. J. Basanavičiaus 
draugovės. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 
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OR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superlor, Sutte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . — (1-312) 337-1285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave) 
Valandos pagal susitarimą 

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 Hory Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Streat, Chicago 
T«l . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Ras. (708)248-0087; 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 

3»O0 W. 95 St. * « t (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

8132 S. Kadzle 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 

CHIRURGUA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nečhirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. tai. (1-312) 8 8 8 4 3 4 8 ; 
Raz. (1-312) 770-8533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

K a b . to l . (1 -312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadžio Ave., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 584-5527 . 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzle, Chicago, I I I . 
Tai. (1-312) 925-2870 

1185 Dunda* Ava., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

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

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory HI Ils IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava . , Sutte 324 Ir 

5835 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Juetlce, IL 

T«4. (1-312) 588-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEl l lgot i Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

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

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Streat 

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

Kabineto tai. (1-312) 778-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

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

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

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

NapervHle Campua 
1020 E. Ogden Ava., Sutte 310, 

Napervllle IL 80583 
Tai . 1 •708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3188 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wett 63rd Stroet 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6, 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Už demokratinės kaukės 

SLEPIASI 
IMPERIALISTO 

VEIDAS 
Vėl tenka grįžti į nesenoje 

praeityje jau keltą temą dėl to, 
kad šiuo metu šis yra opiausias 
klausimas. Vis daugiau tenka 
įsitikinti, kad Lietuva pati savo 
jėgomis šio klausimo nepajėgs 
išspręsti. Jis turi būti keliamas 
tarptautinėje plotmėje. Išeivija 
taip pat tu rė tų įsijungti. 
Rašančiajam seniai buvo aišku, 
kad tariamoji „butų stoka" te
buvo tik labai nevykęs ir nepa
tikimas tikrosios priežasties 
maskavimas. O tikroji priežas
tis yra ta, kad Maskva visai 
nesirengia savo okupacinės 
kariuomenės išvežti. Pasku
tiniu metu slapčia atskrai
dinami naujokai, tą nuomonę 
tik daugiau patvirtina. Žinoma, 
jeigu tie gandai yra teisingi, tai 
jau turėtų būti laikomas tarp
tautiniu agresijos aktu. Ir todėl 
turėtų būti keltinas Jungtinių 
Tautų arenoje. 

Lietuvoje dar vis perdėtai 
tebetikima Jelcinu. Reikia žino
ti, kad Jelcinas nebėra tas pats, 
kuris ant tanko stovėjo. 
Nenorima matyti to fakto, kad 
jis, į Gorbačiovo klumpes įsi
stojęs, jau rusišką giesmelę 
gieda ir, panašiai kaip Gorba
čiovas, nežino, ką jo generolai 
daro. Reikia atkreipti tarp
tautinį dėmesį į Rytprūsių 
klausimą. Būtų labai naivu 
tikėti, kad rusai, turėdami savo 
bazes Karaliaučiuje, Įsrutyje, 
Gumbinėje ir kitur, sutiktų iš 
Lietuvos savo skudurus išnešti. 
Jiems Lietuva yra reikalinga 
kaip vieškelis, kurį jie trypti ir 
mindžioti galėtų. Bet kaip mes 
galime norėti, kad Vakarų 
pasaulis tai suprastų, jeigu 
lietuviams yra sunku išaiškinti, 
jeigu patiems lietuviams tai 
yra jau Rusijos dalis. Rusų įsi
brovimas į šią aisčių erdvę turi 
būti laikomas kaip „šunvotė", 
kurią izoliuoti ir panaikinti 
reikėtų. Stalino grobis, griuvus 
jo kultui, turi būti destalinizuo-
tas. Pačios Rusijos interesas 
turėtų būti tos imperialistinės 
etiketės nusikratyti. 

yra, kaip „katė už uodegos tam
poma", Maskvoje buvę „apa-
račikai" ir generolai rankas tri
na ir savo pažadus keičia. 
Anksčiau kariuomenės ati
traukimas buvo žadamas 1993-
1994 m., o dabar atvykusi dele
gacija į Vilnių težada tai atlikti 
tik 1992-1999. O ir dėl to dar 
reikėtų labai paabejoti. Bijau 
būti melagingu pranašu, bet jų 
pažadais aš visai netikėčiau. 

* * * 

ISTORINIS METINIS TAUTOS FONDO 
SUSIRINKIMAS NEW YORKE 

* * * 

Jeigu Rusija nori ateiti į 
Europos tautų šeimą, tai neuž
tenka tik nusigrimuoti, bet 
reikia rankas nusiplauti. O kol 
šito nėra, tai yra keista šiuo 
metu kalbas girdėti apie 
„lietuvių - rusų draugystę". Da
bar dar ne laikas pradėti kalbas 
apie kažkokias „draugystes". 
Mes gerai žinome, kur tokia 
„draugystė" 1940-taisiais me
tais nuvedė. Dabartiniu metu, 
kuomet Vilnijos ir Lenkijos 
lenkai ir net gudai, kalba apie 
lietuvių jiems daromas skriau
das, būtų labai naivu rusų ir 
lenkų mums padarytas skriau
das užmiršti. Rusija, kuri 
savinasi Sovietų imperijos grobį 
ir jos arsenalą, tuo pačiu turi 
prisiimti ir atsakomybę už tos 
imperijos nusikaltimus. Dabar 
net Maskva apie tautinių 
mažumų klausimą kalba. O 
rusų mažumai (atsikrausčiusiai 
po 1940 metų) turėtų būti 
pritaikyti rusų naudoti įsta
tymai ir jų praktika. 

Maskvos to dvigubo žaidimo 
šaknys yra labai ilgos ir jos 
siekia net patį Vilnių. O tai, kas 
dabar Vilniuje vyksta, yra su 
didelu dėmesiu Maskvoje 
sekama. Aukščiausioje Tarybo
je vykstantieji ginčai ir 
vyriausybėje nesutarimai yra 
didelė paskata Maskvai turimų 
pozicijų neapleisti. Matant 
Vilniuje vykstančias rietenas 
ir kad demokratijos sąvoka 

Stebėdami, kaip kiekvienas 
buvęs marksizmo apologetikas 
ir teoretikas, dabar jau kaip 
deputatas, „demokratijos" prie
dangoje Aukščiausiosios Tary
bos ir vyriausybės darbą trukdo, 
Maskvoje daro išvadą, kad 
Lietuva „pasidažys demokra
t in iame padaže (panašus 
posakis prieš daug metų buvo 
panaudotas Didž. Britanijos 
parlamente) ir vėl sugrįš į Rusi
jos sterblę. Jiems daug vilčių 
priduoda Brazausko, Pruns
kienės ir į juos panašių veikla. 
Jie prileidžia, kad, ekonomi
nėms sąlygoms blogėjant, 
žmonių kantrybė pasibaigs. O to 
buvę komunistai, dabar po 
LDDP sparnu susispietę, ir 
telaukia. Vyriausybė ir taryba 
savo nuosprendžiais, kurie ken
kia ekonomikai, jiems talki
ninkauja. Į lankas neišeinant 
paimkime tik privatizaciją. 
Ji yra arba nevykdoma, arba 
daroma atžagaria ranka. Žemės 
privatizacija, kuomet plėšomasi 
dėl 8 ar 6 ha, sukurs mažažemių 
Lietuvą. Išsidalinę žemės lopus 
prie „bakūžės samanotos" galės 
dainuoti apie bobutę, kuri turėjo 
„žilą oželį". 

Tuomet tereikės agitatorių, 
kurie sukurstys liaudį taip, kaip 
žydus, kurie Mozei priekaištavo: 
„Kam tu mus išvedei iš Egipto 
žemės, kur mes prie pilnų mė
sos bliūdų sėdėjome?" O tokių 
agitatorių, net kurie baigę par
tines mokyklas ir institutus, dar 
yra daug net svarbiose rak
tinėse pozicijose. Ir jie laukia 
progos. Taip pat progos laukia 
ir mums jau gerai žinoma K. 
Prunskienė. Ji dar turi viltį į 
valdžią sugrįžti. Tai matome iš 
jos pasisakymų. „Kazimiera 
Prunskienė davė interviu žur
nalui „Voskresenije" (Prisikė
limas). Ji sako: „Po to, kai 
Sovietų Sąjunga pripažino 
mūsų nepriklausomybę, bręsta 
nauja situacija. Neatmetu 
galimybės diskusijos apie mūsų 
glaudų bendradarbiavimą vie
ningoje ekonominėje erdvėje. 
Neatmetu ir mano šalies daly
vavimo bendroje sutartyje 
galimybes — bent stebėtoja" 
(Lietuvos aidas 1992.IX.4). 

Kaip matome, ji nieko 
neatmeta. Tad Maskva gali 
prileisti galimybę, kad neatmes
tų ir jos globos. Nors jos „reitin
gas" (dabartinė rašyba) yra 
labai žemas, bet yra Brazaus
kas, su kuriuo galėtų ir vėl 
bendrai į Maskvą važinėti. Tad 
esant tokiai politinei konjuk-
tūrai, visai nenuostabu, kad 
nenori rimtai tartis ir ka
riuomenės atitraukti. Demok
ratija irgi turi savo ribas turėti. 
Neseni įvykiai Los Angeles pa
rodė, prie ko nežabota demokra
tija veda. Kol krašte yra sveti
ma kariuomenė, partijos turi 
pačios save sukontroliuoti. Ne
kontroliuojama demokratija 
veda į anarchiją arba diktatūrą. 
O Lietuvos atveju gal svetimos 
kariuomenės įsikišimą. 

J . Ž. 

Šių metų, gegužės 2 dieną, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje, 
įvyko metinis Tautos fondo 
(toliau žymėsiu tik TF) susirin
kimas. Tą susirinkimą galima 
drąsiai pavadinti istoriniu, nes 
iki šiol TF buvo VLKo padali
nys. Dabar, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, VLIKui savo 
veiklą sustabdžius TF nuo 
liepos 1 dienos tampa sava
rankiška institucija. 

Prieš pradedant susirinkimą, 
Tėvų pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje . TF narių ir rėmėjų 
intencija, buvo atlaikytos Mi
šios. Jas atnašavo ir pamokslą 
pasakė kun. Leonardas Andrie-
kus, OFM. 

Atlikus į susirinkimą besiren
kančių narių registraciją, TF 
tarybos pirmininkas Jurgis 
Valaitis, 10 vai. ryte susi
rinkimą atidaręs, pakvietė atsi
stojus ir tylos minute prisimin
ti ir pagerbti mirusius TF 
narius: buvusį VLIKo pirmi
ninką ir TF garbės narį Kęstutį 
Valiūną, VLIKo veikėją, nuola
tinį TF rėmėją Bronių Bieliuką 
ir TF valdybos narį Antaną 
Mičiulį. Pasveikinęs susirinku
sius, kurių buvo 50, kalbėjo: 
„Šis susirinkimas yra neeilinis. 
Praėjusieji metai buvo didžiai 
pavojingi ir lemtingi Lietuvai. 
Tų metų, rugsėjo 6 d. Sovietų 
Sąjunga buvo priversta grąžinti 
Lietuvai faktiną nepri 
klausomybę. Lietuva tapo 
laisva. VLIKas, garbingai 
atlikęs savo uždavinį, lapkričio 
mėnesio Seime savo veiklą bai
gė. Iki tol VLIKą finansiškai 
rėmęs TF apsisprendė tai pra
tęsti, pakeisdamas savo pagrin
dinį uždavinį tiesiogine pagal-

\ ba Lietuvai. Šiandieną numa-
; tyta padaryti atitinkami pa-
| grindiniai pakeitimai, papildy
ti TF tarybos sąstatą, atsiskai
tyti už praeitį ir pažvelgti į atei
tį. Tai pagrindiniai šio susi
rinkimo uždaviniai, ir svarbu iš
laikyti organizacijos tęs t i 
numą!" 

Invokaciją sukalbėti buvo 
pakviestas vienuolyno virši
ninkas kun. Leonardas An-
driekus, OFM. Jis, pranciškonų 
vardu pasveikinęs susirinkimo 
dalyvius, kreipėsi į Aukščiau
siąjį prašydamas, kad J i s 
laimintų ir išmintimi apdo
vanotų čia susirinkusius ir 
visus tuos, kurie dirba dėl 
Lietuvos gerovės. 

Sudarius mandatų ir balsų 
skaičiavimo, nominacijų ir 
nutar imų komisijas, sekė 
sveikinimai. 

Pirmutinis sveikino Lietuvos 
ambasadorius prie Jungtinių 

P . PALYS 

Tautų, Anicetas Simutis. Amba
sadorius savo sveikinimo žodyje 
paminėjo Lietuvos nelengvą da
bartinę padėtį ir jos rūpesčius. 
Didžiausias rūpestis esąs tai 
svetima kariuomenė, kuri ne 
tik nenori pasitraukti iš Lietu
vos, bet dar ir daugiau jos įveža. 
„Aš tuo reikalu darau žygius ir 
protestuoju JT-se ir Saugumo 
Taryboje. Kad tai galiu daryti, 
yra nuopelnas TF. Be Jūsų 
paramos mano rankos būtų su
rištos. Pasakysiu aiškiai, kad 
iki šiol iš Vilniaus ambasados 
išlaikymui nesu gavęs nei 
vieno cento. Ir dar atvirkščiai! 
Kada reikėjo sumokėti JT nario 
mokestį, mes pinigų netu
rėjome. Neturėjo jų ir Vilnius. 
Mes padarėm geros valios pa
reiškimą, ir iš TF suteiktų lėšų 
5000 dolerių įnešėm į JT or
ganizaciją. Tad aš Jus sveikinu 
ir linkiu geriausios sėkmės!" 

Sekantis sveikintojas buvo 
VLIKo pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, kuris kalbėjo: „... Aš 
tikiu, kad šis seimas praeis 
nuoširdžioje diskusijų dvasioje. 
Yra įvairių nuomonių skirtu
mų. Tas natūralu, kad mes turė
dami vieną tikslą — laisvą ne
priklausomą Lietuvą ir ypatin
gai jos politinį, ekonominį ir 
socialinį atsistatymą, kas šiuo 
metu yra ypatingai didelėje 
krizėje, turime surasti kelią 
kurio išvadoje galėtume 
padaryti nutarimus, kurie būtų 
patys geriausi ir naudingiausi, 
nežiūrint į mūsų asmeniškus 
interesus. Aš tikiu, kad tokioje 
dvasioje mes šį susirinkimą pra-
vesime ir mūsų nutarimai bus 
naudingi Lietuvai!" 

Amerikos LB Krašto valdybos 
vardu sveikino Vytas Maciūnas, 
o ALTos — Vytautas Jokūbaitis. 

Buvo gauti sveikinimai raštu 
iš vysk. Pauliaus Baltakio, 
OFM, Ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio iš Washingtono ir iš 
Australijos TF atstovo prelato 
Petro Butkaus. 

Praeito susirinkimo pro
tokolą, paruoštą Romualdos 
Šidlauskienės, perskaitė Vyt. 
Kulpa. Protokolas, po keleto 
paklausimų ir pasisakymų, 
buvo išsiaiškintas, papildytas ir 
priimtas. 

TF Tarybos pranešimą padarė 
tarybos pirmininkas Jurgis 
Valaitis. Jis apžvelgęs TF darbą 
esantį VLIKo sudėtyje, ir 
paskutinių metų laikotarpyje 
iškilusius sunkumus bei nesu
tarimus, kurių pasekme aukos 
dramatiškai nukrito, toliau 
skaitė: „Paaiškėjo, kad VLIKo 

iniciatyva yra ruošiamas at
skiras nuostatų projektas. 
Keletas jų numato keisti esamą 
tvarką iš esmės... Buvo aišku, 
kad tarp TF komisijos ir Vliko 
ruošiamų nuostatų yra esminių 
skirtumų... Mes siūlėme 
kompromisą... Neaišku, kuriuo 
keliu VLIKas pasuks. Pozi
tyviuoju ar tolimesniu doina-
vimu. Nuo to didele dalimi pri
klausys ir TF ateitis. Kviečiu 
visus į vieningą talką padėti 
lietuviams Lietuvoje išsilaikyti 
nuo ekonominių sunkumų". 

Šis pranešimas sukėlė gan 
audringas diskusijas. Didelį ne
pasitenkinimą sukėlė ir tai, 
kad dr. Kazys Bobelis „medžio
damas" TF narių balsų, buvo 
išsiuntinėjęs laiškus, pra
šydamas įgaliojimų jam. (Tą 
nepasitenkinimą išreiškė ir Jur
gis Valaitis savo pranešime). 
Tokiu būdu dr. K. Bobelis, 
surinkęs labai didelį balsų 
skaičių, tapo, nelyginant pa
dėties viešpačiu, kas ir iššaukė 
gan įkaitusius ir aštr ius 
pasisakymus tarp K. Bobelio, J. 
Giedraičio, K. Miklo ir kitų. 

Sekantis pranešimas buvo TF 
valdybos pirmininko Aleksan
dro Vakselio. Jame jis išsireiškė 
šitaip: „Grynai praktiškais 
sumetimais, VLIKui savo 
darbuotę sustabdžius, TF 
neturėtų būti paliktas be tvir
tos vadovybės". Prie A. 
Vakselio pranešimo buvo pri
dėta kruopščiai ir detaliai 
paruošta TF apyskaita, kurią 
paruošė Vytautas Kulpa. Dėl 
šio pranešimo pasisakė Vacys 
Steponis, Algis Vedeckas, Mari
ja Žukauskienė. 

Iš Kanados TF pranešimą pa
darė Bruno Laučys, o iš Ohio — 
Vytautas Jokūbaitis. Gautus 
pranešimus raštu iš Sidney, 
Australijos, ir iš Califomijos 
perskaitė Vyt. Kulpa. Beveik 
visuose pranešimuose skambėjo 
gaida, kad aukos yra sumažėju
sios. 

Sekė rinkimai į TF tarybą ir 
kontrolės komisiją. Į TF tarybą 
buvo renkami 5 asmenys. Tapo 
išstatyta 12 kandidatų. Iš viso 
balsavime dalyvavo (asmeniš
kai ir su įgaliojimais) 5745, o 
pridėjus VLIKo balsus — 15936 
balsai. Išrinkta: Aldona 
Kačinskienė (Chicaga) —12518 
balsų, Gina Simonaitytė (NY) — 
12511, Rūta Šakienė (LA) -
12496, Povilas Švarcas (LA) -
12496 ir Algis Budreckas (Bos
tonas) - 12419. 

Į kontrolės komisiją išrinktais 
tapo: Laima Lileikienė — 15765 
balsais, Linas Šidlauskas — 
12805 ir Liudas Tamošaitis — 

11012. Jie visi iš New Yorko. 
Apie 20-ties minučių užtruku

sią kalbą pasakė Vliko pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis. Jis 
apžvelgęs VLIKo veiklą, kalbėjo 
apie artėjantį, uždaromąjį 
VLIKo seimą Vilniuje. Pasako
jo, kaip yra paskirstomi ir kam 
VLEKo raštinės reikmenys ir 
apskritai apie VLIKo įstaigos 
likvidavimą. Kvietė, kas tik 
gali, atvykti į seimą Vilniuje. 

Svarstant nuostatus, referavo 
Aleksandras Daunys. Prie nuo
statų keitimo ir juos svarstant 
buvo gan ilgai sustota ir šiek 
tiek „pasipešiota". Kai kuriuos 
statuto punktus buvo nutarta 
pakeisti. 

Dar pasidalinus klausimais ir 
sumanymais, saulutei jau seniai 
pasislėpus už New Yorko dango-
raižių, sus i r inkimas buvo 
uždarytas. 

Susirinkimui, pasikeisdami, 
pirmininkavo Jurgis Valaitis, 
Algis Vedeckas ir Vytautas 
Jokūbaitis. 

Pietus gamino Linas ir Birutė 
Šidlauskai. 

Tautos Fondas įžengė į naują 
rytojų! 

P A D Ė K A UŽ P A R A M Ą 
Norėčiau prašyti, kad laik

raštyje paskelbtumėte padėką 
lietuviams išeivijoje, kurie 
padeda Lietuvoje sunkiau gy
venant iems. Kadangi šiuo 
reikalu kreipiuosi pirmą kartą, 
tad priminsiu pradžią. 

Atmintinų 1990 pavasarį ga
vau laišką iš Leono Sabaliūno 
(6593 Fleming Creek Drive Ann 
Arbor, MI48105), kuriame tarp 
kitų gerų žodžių buvo ir toks 
paklausimas, ar negalėtų išei
viai truputį prisidėtįretkarčiais 
nusiųsdami sunkiau gyvenan
tiems kokį dovanų siuntinėlį? 
Tebūtų tai bent nedidelė para
ma tiems, kurie Vakaruose ne
turi giminių ar pažįstamų. Ten 
pat prašė atsiųsti keliasdešimt 
tokių žmonių adresų. Juos Ame
rikoje ir Kanadoje žadėjo per
duoti tiems, kurie sutiktų 
retkarčiais ką nors pasiųsti. 

Savo Ignalinos ir Švenčionių 
krašte, taip pat Vilniuje tokių 
adresų gavau nemažai. Rašyto
jas K. Saja tą patį padarė savo 
rinkiminėje apygardoje Ukmer
gės rajone. Surinkome adresų 
kelias dešimtis. Tai dažniausiai 
šeimos, kur daug vaikų, kartais 
jų daugiau dešimties. Yra 
šeimų, kur vaikai serga. Be to, 
ne visur yra abu tėvai. Dar blo
giau, pasitaiko kad ir išvis 
vaikai auga be tėvų, svetimų 
prižiūrimi. Pasiuntėme senų 
žmonių adresų. Dažniausiai tai 
labai sunkaus likimo vieniši 
žmonės, invalidai (akli, be kojų). 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
savo krašte daugelį aplankius 

matyti, kad dažnai nėra ima 
noma gyvenimą tiems žmonėms 
palengvinti. Nežiūrint visko, 
kiti nepraradę vilčių, valingai 
besilaikantys, tikintys ateitimi. 
Tiesa, yra vargstančių ir dėl 
savo silpnybių. Tokiems prisiei
na kiek papriekaištauti. Nors... 
argi yra pagalba tokiems, kurie 
patys save klampina į girtuok
lystės liūną? 

Apie naujus metus man buvo 
patikėta piniginė pagalba: 200 
dolerių šelpimui paaukojo 
Danutė Statkutė-Rosales iš 
Venezuelos ir 100 dolerių Emili
ja Rastenienė. Dalį pinigų su 
rašytoju Saja padalinome labiau 
paramos reikalingiems, o kitą 
laikome atsargoje, apie ką žino 
K. Saja bei kiti šio darbo 
pagelbininkai. Gal bus kokių 
sunkesnių atvejų, reikės 
pagalbos... Lankydamas tuos 
žmones patyriau besidžiaugian
čių gavusių paramos, rašiusių 
padėkos laiškų. Gal padėkojo ne 
visi — visaip gali pasitaikyti. 

Laiškuose kartais mums pata
ria, kad būtume subtilesni san
tykiuose su kitų tautų žmonė
mis Lietuvoje. Taip gi ir mes, 
surašydami adresus, nedarėme 
kokios nors dirbtinės atrankos. 
Ir mūsų sąrašuose yra, be lie
tuvių, ir kitų Lietuvos tautų 
žmonių, mišrių šeimų. Tiesa, 
gruodyje prieš pat Kalėdas apsi
lankėme Prečistenskoje cerkvė
je. Ten veikia Mielaširdystės 
draugija, kurios nariai, kaip 
sako draugijos vadovė Irina 
Arefjeva, eiliniai jauni piliečiai, 
dargi žmonės baigę tas pačias 
ateistines tarybines mokyklas 
(kitokių juk nebuvo). „Bet šian
dieną Viešpats juos vienija 
mielaširdingumo idėjomis" — 
sako ji. Tą dieną jauni tėvai pa
krikštijo 11 vaikų našlaičių, 
kuriuos jie globoja. Jaudinanti 
buvo šventė. Iš to mūsų fondo 
buvo skirta du tūkstančiai 
rublių. 

Nesinori ilgiau pasakoti, kad 
nejučiom neišeitų pasirodymas 
kitų akyse. To nenorėta. Rūpėtų 
tik, kad gero pavyzdys liktų, 
kitus paskatintų. O tiems gera
dariams, taip tolimiems ir taip 
artimiems, savo tėvų žemei ir 
visiems joje gyvenantiems bro
liams jaustume dėkingumą. Vi
sų vardu,tiek, kurie šelpiami, 
tiek mūsų vienminčių, kurie 
tarpininkaujame, kiek galėda
mi ir patys prisidedame, mūsų 
brangiems tautiečiams reiškia
me pagarbą ir gilią padėką. 

Na, o mes, jei lias nori per mus 
padėti, tai trys deputatai: Kazys 
Saja, Antanas Račas ir šį laišką 
rašantysis. Adresas mūsų pap
rastas — Vilnius, Aukščiausio
ji Taryba. 

Su dėkingumu ir viltimi mūsų 
grupės vardu 

Česlovas Kudaba 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
PETRAS MATEKUNAS 
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Motina yra vaiko genijus. Laimė dainuoja, vargas 
G. W. Hegel dejuoja. 

Pirmoji bažnyčia, kaip manoma, toje vietoje, kur 
dabar stovi Domininkonų dabartinė bažnyčia, buvusi 
medinė, pastatyta dar Gedimino laikais, per įvykusį 
gaisrą sudegusi. 1441 m. D.L.K. Kazimieras Jogailai
tis jos vietoje pastatė mūrinę bažnyčią, kurią 1501 m. 
D.L.K. Aleksandras perstatė ir prie jos šono dar pasta
tė vienuolyną, kurį atidavęs vienuoliams domininko
nams. Iki to laiko bažnyčia buvusi pasauliečių kunigų 
žinioje. Bažnyčia ir vienuolynas labai nukentėjo per 
1655 m. rusų invaziją. 1748 m. bažnyčia ir vienuoly
nas, ištikus gaisrui, sudegė. Po gaisro domininkonai 
patys toje vietoje pastatė dabartinę bažnyčią. Jos sta
tyba užsitęsė net 20 metų. Atstatyta išliko net iki šių 
dienų. Pastatyta baroko stiliuje. Iš lauko pusės jos sie
nas puošia piliastrai ir trys bokštai: du keturkampiai, 
o trečias viduryje stogo su kupolu. Visi trys bokštai bai
giasi ašuriniais kryžiais. Siena tarp dviejų bokštų bai
giasi pinijonu su ašuriniais, kaip ir bokštai, kryžiais. 
Langai baigiasi arkomis, o portalas — rokoko kartūzu 
su Erelio ir Vyties herbais. 

I bažnyčią įeinama iŠ Domininkonų gatvės pusės. 
Įeinama ne į bažnyčią, bet į platų, tamsų koridorių, 
kurio sienos ornamentuotos, o lubos, kaip ir bažnyčių, 
skliautinės. Bažnyčios vidus erdvus, bet tamsokas. 
Trinavė. Iš viso turi 16-ka altorių rokoko stiliaus, pa
statyti iš dirbtino marmuro ir papuošti kolonomis, sta
tulomis ir kitomis puošmenomis, o sienos, lubos ir 

kupolas vietomis freskomis ir paveikslais, kuriuose 
atvaizduota šventųjų ir angelų gyvenimas. Vidurinė 
nava dar papuošta D.L.K. Aleksandro ir jo nuodėm
klausio kun. Korčako portretais. Kun. Korčako portreto 
fone dar atvaizduota ir Šventosios Dvasios bažnyčia, 
kuri buvusi prieš 1748 m. gaisrą. Vargonų tribūna 
išpuošta kartūzais, kriauklėmis bei raitytomis for
momis. Tribūną prilaiko banguoti piliorai. 

Po bažnyčia ir vienuolyno rūmais yra dviaukščiai 
požemiai. Tie požemiai dar neištirti. Vaizdas požemyje 
nejaukus. Oras ten labai sausas ir lavonai nepūva, bet 
numifikuojasi, kitaip sakant, sudžiūva, palikdami be
veik visus kūno bruožus. Caro okupacijos metu jie buvo 
užmūryti. 

Prie bažnyčios yra vienuolynas, kurio viena siena 
sujungta su bažnyčia. 1844 m. caro valdžia vienuolyną 
uždarė ir jo patalpose įsikūrė miesto savivaldybės 
įstaigos, o kitose patalpose įrengė kalėjimą, kuriame 
buvo kalinami 1863 m. sukilėliai studentai ir žymus 
sukilimo vadas K. Kalinauskas, kuris 1864 m. kovo 
mėnesy Lukiškio aikštėje buvo pakartas. 

Domininkonų vienuolyno rūmai įspūdžio nesudaro. 
Kai rusų valdžia uždarė vienuolyną, bažnyčia buvo 
paversta parapine. 

Netoli Domininkonų bažnyčios, Domininkonų 
gatvėje, einant į Šv. Jono gatvę veikė Marijos ir dr. Jur
gio Šlapelių knygynas, įsteigtas 1906 m. Šlapelių 
knygynas yra išleidęs gana daug lietuviškų knygų, 
vadovėlių, kurie buvo vartojami ne tik lenkų okupuo
toje, bet ir nepriklausomoje Lietuvoje. Tai buvo 
kultūrinis lietuvių centras Vilniuje caro, vokiečių ir 
lenkų okupacijos metu, į kurį atvykdavo iš Vilniaus 
apylinkių lietuvių visuomenės veikėjai. Sunkiausia 
okupacija buvusi lenkų, kuri knygyną norėjo vienokiu 
ar kitokiu būdu sunaikinti. Lenkų saugumas dažnai 

darydavo kratas ne tik knygyne, bet ir Šlapelių bute, 
kurios užsitęsdavo net kelias savaites. Jie konfiskuo
davo labai daug knygų, žemėlapių ir net korespondenci
ją. Po kratų Šlapeliams iškeldavo teismuose bau
džiamąsias bylas. 

Šlapelių knygynas veikė iki 1949 m. Knygynui 
vadovavo iki uždarymo Marija Šlapelienė. 

Nuo Domininkonų bažnyčios, tik pora blokų, einant 
į Šv. Jono gatvę, stovi tie patys universiteto rūmai, 
kurie prieina prie Napoleono aikštės, tik iš kitos pusės, 
kurie irgi savo išvaizda, ypatingai varpine, atkreipia 

iekvieno praeivio dėmesį. 
Prie Šv. Jono gatvės, tik keli žingsniai nuo Didžio-

.os gatvės, į kurią įeina Šv. Jono ir Pilies gatvės, yra 
pagrindinis įėjimas į Vilniaus Universitetą tarp Šv. 
Jono bažnyčios ir jos varpinės. Vartai neplatus. 
Pritaikyti tik žmonėms, o ne pravažiavimui. Įeinama 
j gana didelį, keturkampio išvaizdos Skargos (Aka
demijos) kiemą, kurį iš trijų pusių supa universiteto 
rūmai, o iš ketvirtos — Šv. Jono bažnyčios fasadas. 
Pirmą kartą įėjus į kiemą, jspūdi*nepaprastas, nes iš 
visų pusių, kur tik užmeti žvilgsnį, vyrauja barokas, 
kuris lietuvių dvasiai artimiaus'ias iš visų architek
tūros stilių. Rūmai pastatyti ^6 šimt. ne iš karto, bet, 
kaip matyti, statyti dalimis, nes jų išorinė išvaizda, 
nors ir nežymiai, skiriasi ne tik aukščiu, bet ir or
namentika, ypatingai dešinė rūmų dalis, žiūrint nuo 
Šv. Jono bažnyčios fasado pusės. Toji rūmų dalis, esanti 
dešinėje pusėje, pastatyta baroko — renesanso, o kairėje 
pusėje ir priešakyje — ankstyvojo (italų) baroko 
stiliumi. Pirmame rūmų aukšte, išskyrus tik kairę 
rūmų dalį, įrengtos galerijos su žibintais, o priešais per 
galeriją perėjimas iš Skargos (Akademijos) į Počebuto 
kiemą. __ 

'Bus daugiau) 

i 



DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. gegužes mėn. 27 d. 

BOSTONO ŽINIOS 
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS 

LMK federacijos Bostono klu
bas sekmadienį, gegužės 3 d., 
su ruošė t r a d i c i n į Mot inos 
dienos minėjimą. Šv. Mišios už 
gyvas ir mirusias motinas buvo 
aukojamos lietuvių Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias 
a tnašavo klebonas kun . A. 
K o n t a u t a s , p a s a k y d a m a s 
dienos min t imis prasmingą 
pamokslą. Giedojo sol. Bene
diktas Povilavičius, vargonais 
grojant prof. Jeronimui Kačins
kui. 

Po šv. Mišių , sa lė je po 
bažnyčia vyko Motinos dienos 
minėjimas. Bažnyčia ir salė 
buvo gausiai papuoštos pa
vasario gėlėmis, kurios Motinos 
dienai teikė šventišką nuotaiką. 
LMK pirmininkė Elena Vasy-
liūnienė pasveikino gausiai 
susirinkusius.-sias ir pakvietė 
kalbėti prof. Edvardą Bubnį. 

Prof. E. B u b n y s gana 
originaliai pradėjo kalbą savo 
vaikystės dienų prisiminimais. 
Jis užaugo savo močiutės ir tėvų 
globoje. Tais sunkiais Ameriko
je kūrimosi metais abiem tė
vams reikėjo dirbti, tai j is daug 
motiniškos globos patyrė iš savo 
močiutės. Prof. E. Bubnys iškėlė 
svarbiausią gyvenimo vertybe 
— meilę šeimoje. Įvertindamas 
savo motinos meilę, j is skyrė 
didelę vertę ir tėvo meilei 
vaikams. 

Po to E. Vasyliūnienė pakvie
tė prof. J. Kačinską ir B. Povi-
lavičių atlikti koncertinę dalį. Ji 
giliai įvertino prof. J. Kačinską 
ir Ben Povi lavič ių , k u r i e 
niekada „nesipuikuoja", pa
kviesti visada sut inka savo 
koncertu praturt int i programą. 

Sol. Ben. Povilavičius akompa
nuojant prof. J. Kačinskui, pa
dainavo Miko Petrausko „Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka", 
prof. Je ron imo Kač insko 
, ,Rūpintojėlis" ir Broniaus 
Budriūno: „Šauksmas". Klau
sytojams entuziastingai plojant, 
Ben. Povilavičius d a r atliko 
ariją iš Jurgio Karnavičiaus 
operos „Gražina" Sol. Ben. Po-
vilavičiaus žavus, aukšto lygio 
balsas ir Motinos dienai pri
taikytos dainos, prof. J. Kačins
ko puikus akompanavimas 
klausytojų buvo labai šiltai 
priimtas. Nostalgiškos mintys 
skrido pas brangias motinas. Su 
J. Karnavičiaus operos „Gra
žina" arija sol. Ben. Povilavičius 
klausytojus „išjudino"... Jis taip 
ga l inga i , puikia va idyba 
dainavo, kad jautėmės lyg 
operos spektaklyje... 

Motinos dienos minėjimo pa
baigai žodį tarė LMK pirmi
ninkė E. Vasyliūnienė. Aukštai 
įvertindama lietuves moteris ji 
išreiškė pasitikėjimą, kad Lietu
voje moterys niekada nenuklys. 
kaip kai kurios Amerikoje gat
vėse „mušasi", eidamos prieš 
Dievo valią ir reikalaudamos, 
kad valdžia leistų žudyti dar ne
gimusius kūdikius. E. Vasyliū
nienė padėkojo klebonui A. 
Kontautui už šv. Mišias ir gražų 
pamokslą, prof. E. Bubniui už 
įdomią paskaitą, prof. J. Kačins
kui ir sol. Ben. Povilavičiui už 
puikų koncertą, o LMK Bostono 
klubo narėms už atliktus dar
bus klubo veikloje. Visi dalyviai 
buvo pakviesti pasivaiš int i 
klubo narių pagamintomis gė
rybėmis. Motinoms buvo įteikta 
po pavasario gėlytės žiedą. Mi
nėjimas praėjo šilta nuotaika. 

Vai. Vaičjurgienė 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

SUVAIDINTA „SENOVINĖ 
KAIMO GEGUŽINĖ" 

Kai balandžio 30 d. „Drauge" 
kviečiau publiką į statysimą 
..operetę", citavau du žemaitiš
kus posmus meilės dainos, 
dainuosimos maždaug progra 
mos vidury. Šiam reportažėliui 
pasilikau trečiąjį posmą, mane 
manymu patį svarbiausią. Štai 
jis: „Vuo pasakyk, kas meili 
yra. Kad širdį badą kap su yla? 

Par akis varstą kap su peilias 
Burnuo išdžiūva vėsos seilės..." 
Šitaip dainuota tradiciniame 

metiniame Antrosios jaunystės 
choro pobūvy 1992 gegužės 14 d. 
Šv. Teresės parapijos salėje. Tik 
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kai jau praėjo, truputį susikuk
linsiu: 35 minučių p*aStat$"mą 
vadinsiu nebe operete, o dainų 
bei šokių pyne su pustuziniu 
trumpų dramatinių vaidmenų, 
su keturiais solistais bei pora 
duetų. O miuzikliuko sumany
toja ir režisierė Elene Žeber-
tavičienė jį tiesiai vadina seno
vinės kaimo gegužinės imrovi-
zacija. Panašiai buvę impro
vizuota Vilniuje 1982 ir 1983 
metais. Ten, žinoma, vaidinę, 
šokę ir da inavę pirmosios 
jaunystės žmonės ir sulaukę 
gražaus įvertinimo. E. Žeberta 
vičienė pastatė bent dvigubai 
sutrumpintą vilniškės versiją. 

Prie Onytės (Onos Pelec-
kienės) gret inasi senbernis 
Jonas (Albertas Kvečas). Bet 

CLASSIFIED GUIDE 

San Jose, Californijoje, „Žemės dienos" festivalic lankytojai domisi lietuvių parodėle. 

San Francisco, CA 
ŽEMĖS DIENOS 
FESTIVALYJE 

San Jose mieste, CA, ba
landžio 25 d. vyko metinis 
„Žemės d ienos" fes t ival is . 
Festivalio t iks las dvigubas: 
suartint įvairių tautybių miesto 
gyventojus ir jiems priminti, 
kad svarbiausia visų užduotis 
yra gamtos išsaugojimas. Lietu
viai jau penkti metai jame 
dalyvauja. Organizatorės Ona 
Vindašienė, Genovaitė Zabors-
kienė ir Felicija P rekery-
tė-Brown vėl suruošė spalvingą 

ir patrauklią tautiškų rankdar
bių parodą ir stalą su knygomis 
bei albumais apie Lietuvos tra
dicijas, meną, archi tektūrą ir 
gamtą. Kasmet didėjantis lan
kytojų skaičius ypač žavėjosi 
gintarų rinkiniu ir domėjosi 
lietuviškų kryžių nuotrauko
mis. Vaikučiai tuojau išgraibstė 
Felicijos paruoštus spalvinimo 
lapelius su lietuviškais moty
vais ir pasakomis. 

Daugelis lankytojų teiravosi 
apie dabartinę Lietuvos padėtį 
ir sveikino mus laisvės atga
vimu. Malonu buvo pastebėti , 
kad praėjusių poros metų įvy
kiai supažindino daug žmonių 

su Lietuvos vardu ir padėtimi. 
Viena t ipiška lankytoja taip 
aiškino: ,,In the past, when I'd 
say tha t one of my grandfathers 
was Lithuanian, the answer I'd 
get is ,Never heard of it'; now 
it 's ,Oh, do you keep in touch 
with any relatives over there? ' ' 
(„Seniau, kai sakydavau kad 
vienas iš mano senelių lietuvis, 
man atsakydavo .Niekad tokio 
krašto nesu girdėjęs'; dabar gi 
klausia ,Ar palaikai ryšius su 
ten gyvenančiais giminėm?' ") 

Festivalio organizatoriai j au 
iš anksto užsakė, kad ateinan
čiais metais vėl dalyvautumėm. 

Felici ja P r e k e r y t ė - B r o w n 

Onytė nori tik jauno, gražaus 
Simo 'Alfonso Vėlavičiaus). 
Ateina turtinga senmergė Jonė 
(Onė Adomaitienė), dainuo
dama apie stono pakeitimą. Visi 
keturi ^gražiabalsiai, visi atlieka 
solo daineles ir duetus. Su jais 
šoka ir dainuoja dar keturios po
ros. Kai atrodo, kad kai kam 
„burnuo išdžiūva vėsos seilės", 
šmaikščiai prašneka dainuo
janti, šokanti pati režisierė, 
vaidinanti Marytę .bei jos part
neris, nevykėlis, nepataikąs į 
koją : Petras (Klemensas Žu-

kauškąsV, fr viskas vystosi it 
sviesta - patepta. Vienu kitu 
žodžiu prakalbinami abu akor
deonistai, Balys Cepukas bei 
Petras Papartis, įsijungia su 
guv ia i s a t s a k y m a i s . Ne 
šokiuose, tik dainavimu ir, 
aplink gegužininkus vaikščio
damas, pantomima dalyvauja 
dvi beva rdės . ,ka imo mo
terėlės", Bronė Motuzienė ir 
Anelė Pečkaitienė. {vairiai ir 
spa lv inga i ( „ k a i m i š k a i " ) 
apsirengę likusieji šokių bei 
dainų dalyviai buvo šie: Genė 
Beleckienė ir V y t a u t a s 
Beleckas. Julija Cepukienė ir 
Vytas Macys. Bronė Nakienė 
ir Algis Savickas. Rodos ne
praleidau nė vieno veikėjo. 
Solistų bei dramatinių veikėjų 
paskirai nebeminėsiu. Trum
pai turiu pasakyti, kad visi jie 
mus savo sugebėjimais maloniai 
nustebino, pradžiugino, pra
juokino. Tik . .nusikruokti" tai 
neteko... 

Antrąją programos dalį atliko 
mūsų pastabioji feljetonistė 
Elena Lukienė. Ji pateikė visų 
programos da lyv ių bei jų 
antrųjų pusių charakteristikas. 
Jos skaitymas, publikos kva
tojimas ir net plojimai, pamai
nomis tęsėsi apie aštuonias mi
nutes. 

Trečioji dalis buvo Klemenso 
Žukausko. Antrosios jaunystės 
choro veteranas, dabar jau gar
bės narys, papasakojo, kad 
choro užuomazga l a iky t in i 
1977 ji metai, nes tuomet or 

ganizuotai ėme dainuoti tik mo
terys. Dabartinis mišrus choras 
veikiąs nuo maest ro Vinco 
M a m a i č i o " a t s i r a d i m o , nuo 
1981-jų. *< 

Ir ketvirtas, paskutinis pro
gramos tarpsnis — viso choro 
atl iktos t rys dainos, fortepionu 
palydint pačiam V. Mamaičiui. 
Dainos atliktos darniai , skam
biai , su didžiausiu visu ūpu. 
Publikai plojant, V. Mamaitis iš 
Genės Gečienės gavo raudoną 
rožę ir bučinį. Rožę prie stalo 
padovanojo savo poniai Olgai 
Mamaitienei, o bučinį regis 
pasiliko.... 

Programai sklandžiai vado
vavo Vytas Macys, t rumpu 
žodžiu „gegužinę" pradėdamas, 
k i tu ją užsklęsdamas. 

Labai gaila, kad pobūvio 
rengėjai neišspausdino vieno 
lapo prograraėlės. Jos šimtas eg
zempliorių putų kainavęs tik 
keletą (mažiau nei dešimt) 
dolerių. Daugelis tu rė tume at
siminimui. O čia rašant is bejos 
negalėjau paskelbt nė dainuotų 
dainų. 

Po programos buvo gausios 
ši l tų valgių vaišės, loterija, 
šokiai. Kai kurie linksminomės 
iki vėlumos, 
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Kaip kasmet per tuziną metų, 

pagrindinė šio tradicinio pobū
vio organiza torė , Amer ikos 
teatrų spektakliuose vadinama 
p roducer , b u v o V i k t o r i j a 
Dėdinienė. 

Daugiau ka ip šimtinė žiū
rovų, jų tarpe ir būrelis Sunny 
Hills ki tataučių bei svečių pa
s t a t y m u b u v o s u ž a v ė t i . 
Rengėjus klausiau, a r važiuo
tumėte su gastrolėmis, jeigu 
kviestų kitos Floridos lietuvių 
kolonijos? Atsakymas: gal... 

Alfonsas Nakas 

BUS DAUG REMONTU 

Chicagos meras Daley pareiš
kė, kad mieste, ypač atsiliku
siuose rajonuose, bus daroma 
daug remontų , pager in imų. 
Tam miestas išleis paskolos 
bonus. Daugelis gaus naujų dar
bų. Bonais bus užt raukta 160 
mil. dol. paskola. 

PIRAMIDĖ MUZIEJUJE 

Chicagos universiteto Smart 
vardo muziejus gavo Smart 
šeimos padovanotą marmuro 
skulptūrą — piramidę, kuri 
buvo patalpinta šio universiteto 
muziejuje, 5550 So. Greenvvood 
Ave. 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 

Chicago—Vilnius—Chicago (ten ir atgal) $893.00 
Vilnius—Chicago—Vilnius $885.00 

(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus i Varšuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Milwaukee 
Chicago, IL 60830 
Tel. 312-775-5700 

NEW JERSEY, NEW YORK — .,Lietuvos Atsiminimai 
sekmadieniais nuo 2 M 3 v. p.p. I* Soton Hali Universi
teto stotis*. 89.5 FM banga. ..Music of Uthusnla" pro
gramos, vedamo* anglų kalba, I i tos pačios stoties. 
taip pat'sekmedlenlals girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J. Stukss — direktorius, 234 Sunltt Dr., Watchung, 

N. J . 07060 . T a i . 9 0 8 - 7 5 3 5636 . 

Druskininku Švč M Marijos Škaplierines bažnyčia V. Ivinskio ir A. Staišio 
nuotr. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS £ a i fcX$* 

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

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

9528 South 791h Avenua 
HJckory HIII. Illinois 60457 
Telefonas (709) 430-7272 

R E A L E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis 

Irena Blinstrubiene 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

59S3 S. Kadzts Ava. 
Tai. 436-7979 

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. 

H E L P VVANTED 

Reikalingas specialistas auto 
kėbulo (auto-body) darbams. 

Tel . 312-434-2121 

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

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ-

Turiu Chtcngos miesto leidurią Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Moving — kraustymas 
Dirbame sąžiningai, prieinamomis 
kainomis. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis į: Vytą tel. 925-4331 9 
v.r. iki 12 vai. Tel. 436-5219 5 v. 
p.p. iki 9 v.v. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Deckys 

T«I SSS-6624. Nuo 8 ryte Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

REAL E S T A T E 

Ife 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie Ave., 

Chicago, IL 60629 
(312)778-2233 

INCOME TAX — INSURANCE 
• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAJC pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba Ketuvtikai 
• Nuolaida pensininkams 

Ontu% 

-1. MIS 

a REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

FOR RENT 

FOR RENT 
1 bdrm. apt. 1st f l . vic. 63 & 
Pulaski for single vvorking person. 
Refrig. & stove. $400 per mo. 

Tel. 312-767-3176 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J. Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi sol negvildenta ver
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedam 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D. P. (dtsplaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America. Inc., Lanham, New York 
and London Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

2 2 3 K e t v e r i ų g a t v * 
VNntue, L ie tuva 
Ta le fonas 3 5 0 115 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

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

gauna valiutą doleriais. 
* Persiunčiame [ Lietuvą medžioklinius ir 

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

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

VARPAS 
2437 Micheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 



VIENAS MĖNUO 
AMERIKOJE 

AURELIJA M. B A L A Š A I T I E N Ė 

DRAUGAS, trečiadienis, 1992 m. gegužės mėn. 27 d. 5 

Amerikos tautinių grupių respublikonai įteikė A. Milūnui už nuopelnus pažymėjimą. Iš kairės: 
dr. Krishan Matur, A. Milūnas ir K. Oksas, tarybos pirmininkas. Nuotr. J. Tamulaičio 

DAUNORO - BEKIONIO -
MILKEVIČIŪTĖS 

KONCERTAI TEKSASE 
Mūsų dar labai jaunai bet dar

niai ir entuziastingai bendruo
menei buvo lemta išgyventi di
delį džiaugsmą ir pasisekimą 
suruošiant net du koncertus 
amerikietiškai publikai, pagar
sinant Lietuvos ir jos meninin
kų vardą. 

Vaclovas Daunoras, Robertas 
Bekionis ir Irena Milkevičiūtė 
konce r t avo Texas A & M 
universitete, College Station, 
Texas , b a l a n d ž i o 7 d. ir 
Houston 'o Rice universi tete 
balandžio 12 d. Į abu univer
sitetus patekome per mūsų 
bendruomenės nario William 
Al tman protekciją. J i s yra 
Texas A & M universiteto 
auklėt inis , darbuojasi su tų 
universitetų baigusių grupe ir 
ta ip pat y r a pažįstamas su Rice 

-tmiversiteto valdyba. William 
drauge su savo žmona Danguo
le Špakevičiūte, dirba nenu
ilstamai su U.S. Baltic Founda
tion ir mūsų Houston'o Bend
ruomene. 

- - Texas A & M universitetas 
yra Brazos apskrityje. Taip jau 
sutapo, kad Brazos Valley Sim
foninio orkestro direktorius 
Franz Anton Krager, planuo
damas orkestro sezono pasku
t inę programą, kaip t ik susi
siekė su universiteto muzikos 
direktorium maždaug tuo pačiu 
laiku, ka i mūsų William Alt
man. Direktorius sujungė ir 
orkestro ir mūsų bendruomenės 
norus ir lietuvių menininkų 
koncertas didžiulėj ir prabangioj 
universiteto koncertų patalpoj 
tapo t ikrove. Publika, kuri 
pagal bilietų platintojus siekė 
2,108 asmenis, susižavėjo muzi
kais iš Lietuvos. Dauge1 ~ iš 
publikos ir taipgi orkestro narių 
po koncerto atėjo į užkulisius as
meniškai padėkoti mūsų meni-
inkams. 

Vaclovas Daunoras atliko ari
j as iš Nabuko ir Sevilijos 
Kirpėjo, o Irena Milkevičiūtė iš 

Normos ir La Forza del Destino, 
abu su orkestro palyda. Rober
t a s Bekionis skambino pianinu 
solo, Liszt'o parafraze Verdi 
„Miserere" iš operos Trubadū
rai. Antra programos dalis buvo 
atl ikta simfoninio orkestro ir 
paties Krager, kur is paskam
bino kelis veikalus ant marim
bos, akompanuojant simfoni
niam orkestrui . Bendrai vaka
ras buvo žavus ir nuotaikingas. 
Programos pavadinimas buvo 
„Simple Gifts" (Kukli dovana). 
Koncertui užsibaigus, Birutė 
Vizgirdienė išėjo į sceną ir su 
gražiu įvadu ir padėka pado
vanojo Krageriui kuklią dovaną 
— dvi mažas tau t ines lėlytes iš 
Lietuvos. Krager po šio sezono 
persikelia į Houston'o univer
siteto muzikos fakultetą ir 
i š r e i š k ė d ide l į norą, kad 
Vaclovas Daunoras galėtu su 
juo padirbėti. 

Antrasis mūsų lietuviškos 
t r e j u k ė s k o n c e r t a s įvyko 
Houston'e, žymaus Rice univer
siteto Shepherd School of Music 
naujoj salėj, ku r i buvo in-
auguruota tik pereitą rudenį. Po 
pirmos repeticijos Daunoras, 
kuris pažįsta Europos geriau
sias koncertines sales, pasakė, 
kad dainuoti tokioj salėj su 
tokia akus t ika yra neišpasaky
tas džiaugsmas. 

Siame pasirodyme daininin
kai dainavo su Bekionio pianino 
akompanimentu, kuris vieno 
vietinio muziko žodžiais buvo 
„kaip vienas su art is tais" . V. 
Daunoras dainavo Beethoven'o, 
Shuber t 'o , Verdi ir Rossini 
kūr in ius ir t r i s l ietuviškas 
dainas. I. Milkevičiūtė dainavo 
R. Strauss 'o, Bellini ir Verdi 
muziką ir taipgi tris lietuviškas 
dainas. Abu solistai dainavo 
sceną iš Verdi Don Carlo operos, 
o Robertas Bekionis sužavėjo 
publiką tuo pačiu solo kaip ir A 
& M universi tete. Ir per per
trauką ir koncertui pasibaigus 

girdėjosi gausūs komentarai, 
giriant ne t ik Daunoro balsą, 
bet ir jo vaidybą. Keli amerikie
čiai, nesuprasdami lietuvių kal
bos, tvirtino, kad solistas aiškiai 
perdavė dainų turinį savo elg
sena scenoje. 

Be Danguolės ir William Alt
man, daug darbo į šiuos pasise
kimus įdėjo gausi grupė mūsų 
Houston'o Lietuvių Bendruome
nės narių. Rimo ir Birutės 
Vizgirdų dėka teko išsikviesti 
muzikus. Ir per jų viešnagę 
Teksase jiedu įdėjo daug laiko 
ir pasišventimo,atlikdami ne tik 
impresario roles, bet ir taip 
reikal ingas šoferio, gido ir 
aplamai draugo roles. J ų dėka 
Elena Nicolaidi, Houston Grand 
Opera studijos direktorė, turėjo 
interviu su Vaclovu Daunoru ir 
jį pakvietė atvykti į Houston'ą 
ateinantį rudenį. Tad gi lau
kiam jo sugrįžtant, berods, 
spalio mėnesį. 

Bernie Tervvay-Tirva užanga-
žavo miesto abi k las ik ines 
muzikos stotis, kurios dažnokai 
reklamavo koncertą. Viena iš 
jų, KUHF,' panoro gauti koncer
to juostą ir ateityje dalinai 
transliuoti per radiją. Laima ir 
Kęstas Gaižučiai ir Aldona ir 
Remigijus Gaškai apgyvendino 
muzikus. Liuda Česnaitė-Flores 
ir Eglė Sodaitytė, abi dirbančios 
Exxon bendrovėj, išrūpino iš tos 
bendrovės finansinę pagalbą 
1,000 dol. sumoje. J u l i u s 
Spakevičius iš Boston'o sukūrė 
eskyzą, trys lietuviškų raštų 
juostos primenančios scenos 
uždangą ir apipavidalino kon
certo reklamines iškabas. Jam 
tenka didelė padėka už pasida
linimą savo meniškų talentų su 
mumis. Kelios šeimos suruošė 
prieškoncertinius pietus savo 
namuose ta ip pritraukdamos 
daugiau kaip 80 amerikiečių 
dalyvių. Padėjo net ir mažame
čiai Nijolė ir Karina Gedutytės 
ir pora mokinių iš Bernie Ter-
way vokiečių kalbos klasės, 
truputį vyresnės Rūtos Stanai-
tytės priežiūroj, dalino progra
mas ir vedė dalyvius į jų vietas. 

Po koncerto, norėdami atšvęs
ti mūsų bendruomenės pasi
sekimus, susibūrėm į Altman'ų 

P e r e i t a i s m e t a i s t u r ė j u s i 
m a l o n u m ą s u s i p a ž i n t i s u 
kardiologu prof. dr. Petru Stir-
biu patyr iau, kad vietinių lietu
vių pas tangų ir jo paties kre
dencialų d ė k a jis a tvyks į 
Clevelandą. Šių metų kovo 29 
dieną jis č ia atvyko ir j au visas 
m ė n u o s t a ž u o j a s i ga r s ių jų 
Clevelando kl inikų kardiolo
gijos skyriuje . J is jau ta rp
taut inia i ž inomas kardiologijos 
special is tas , e lektrost imulia-
torių pa tobul in imų išradėjas i r 
New Yorko Mokslų akademijos 
narys. Jo keturiol ika mokslinių 
straipsnių atspausdinta „Pace" 
žurnale, k u r i a m e rašo širdies 
sut r ik imų specialistai. 

Vietoj šabloniško pokalbio 
spaudai, j a m pasiūliau parašyti 
savo įspūdžius, nes jo žodžiuose 
atsispindi jo pat ies nuotaikos 
geriau, n e g u kad jas galima per
duoti pokalbio metodu. 

„Jau 30 dienų praėjo nuo 
mano a t v y k i m o į Clevelandą 
gražiausiu metų laiku, ka i at
bundant i gamta , Velykos ir 
viltys t a i p susipina, kad, rodos, 
vien t ik džiaugsmui teliko vie
tos. Pr ie t o prisideda ir pirmojo 
laisvos L i e t u v o s p a v a s a r i o 
ju t imas , Lie tuvos ir l ietuvybės 
nemarumo ir tolimesnio gyvas
t ingumo perspektyva, Lie tuva 
dabar labai vargsta. Lyg sunkus 
akmuo užgula širdį, ska i t an t 
laiškus i š namų , ir persekioja 
nuojauta, lyg tėvynė šauktųs i 
pagalbos. Tačiau nors ir labai 
kank ina dabart inės Lietuvos 
problemos, jų negalima lygint i 
su pokar inės okupacijos pra
garu. Daba r t in ius s u n k u m u s 
pagrinde sudaro material iniai 
t rūkumai , labiausiai paliečian-
tys gausesnes šeimas, bet ir j ie 
su la iku susilauks pabaigos. 

„Deja , ir š is C l e v e l a n d o 
lietuvių pavasaris tu r i savo 
juodus šešėlius, motociklo ava
rijoje ž u v u s e n e r g i n g a i i r 
veikliai Raimundo Kudukio 
asmenybei. Vos pora dienų prieš 
tragediją kalbėjomės telefonu, 
p lanavome susitikti. . . Rašant 
š ias e i l u t e s p a t y r i a u , k a d 

namus pabendraut i su muzi
kais, pasivaišinti ir išklausyti jų 
i šgyvenimus . S e n t i m e n t a l u s 
momentas buvo, kai Birutė Viz
girdienė, padėkodama visiems 
prisidėjusiems prie šių koncer
tų pasisekimo, įteikė specialią 
dovanėlę iš trijų muzikų Dan
guolei i r William Altman. Tai 
buvo į rėminta programa iš kon
certo Texas A & M universitete, 
kurioje j ie įrašė „Danguole ir 
Viliau A l tman , ačiū, kad suda
rėte są lygas l ie tuviams iš Lie
tuvos pasi just i žmonėmis Ame
rikoje". 

KČ 

Aureli ja Balašai t ienė jau rašo 
ki tą nekrologą apie l ietuviškos 
r ad i jo v a l a n d ė l ė s i l g a m e t į 
vedėją Juozą Stempužį. 

„Atvykęs dviejų mėnesių pasi
t o b u l i n i m u i į C l e v e l a n d o 
k l i n i k a s , s t eb iu , anal izuoju 
kardioari tmijų diagnostikos ir 
g y d y m o y p a t u m u s . į d o m u , 
naud inga ir bus nepapras ta i 
re ikal inga sugrįžus į namus . 
Clevelando kl inikos įspūdingos 
t iek savo pas ta t a i s , tiek savo 
ve ik l a . P a v y z d i n g a t v a r k a , 
ma lonus medicinos personalas, 
j a u t r ū s ir pas laugūs kolegos. 
Klinikose y ra neribotas galimy
bių a r s e n a l a s , t a r n a u j a n t i s 
ligonio pagalbai . Mane stebina 
didžiul iai moks l in ių ty r imų 
užmojai. Čia y ra daug efek
tyviai dirbančių mokslo darbuo
tojų, a tvykusių iš k i tų kraštų. 
Daugelis jų dirba pasišventusiai 
— nuo ryto ligi vėlyvo vakaro. 
Nelengva įspėti jų entuziazmo 
paslaptis, be t mano preliminari 
išvada yra t a , jog jie pirmiausia 
yra suinteresuoti tiesiogiais dar
bo rezul ta ta is , jų propagavimu 
ir savo prestižu. 

„ J a u į s i t rauk iau į mokslinę 
paiešką. Mano tiesioginis šefas 
dr. J . Maloney, žymus kardiolo
gas, elektrofiziologas ir širdies 
elektrostimuliacijos specialis
tas , man pasiūlė išnagrinėti kai 
kur ių operacijų infekcines kom
p l ikac i j a s i r jų p r i ežas t i s . 
Pas inėr iau j ligos istorijų ir ati
t inkamos l i te ra tūros studijas. 
T a s darbas m a n te ikia didelį 
malonumą, nes jaučiu, kad jis 
y ra a k t u a l u s ir re ikal ingas. 

„Mano bendravimą su Cleve
lando lietuviais palaiko Ritos ir 
Rimo Minkūnų bei Balašai-
t i enės šeimos. Minkūnų pa
k v i e s t a s į p o p u l i a r i o s i o s 
„Grand inė lės" mažąją šokių 
šventę, sus idar iau įspūdį, kad 
jaunimo taut in ia i šokiai, lydimi 
švelnios l iaudies muzikos ir 
š i l ta reakcija koncertą paver tė 
į e m o c i n ę š v e n t ę , k u r i o s 
„mažąją" nebebuvo galima va
dint i . 

„ S a v a i t g a l i u s i r V e l y k ų 
šventes pra le idau lietuviškoje 
aplinkoje. Minkūnų ir Balašai-
t i e n ė s š e i m o s m a n padėjo 
įprasminti mano viešnagę, su
sipažinus su daugeliu taut ie
čių, sušvelnint i tėvynės ilgesį. 
Jų dėka seku turiningą išeivijos 
spaudą, susipažinau su abiem 
Cleve lando l ie tuviškom pa
rapijom, įspūdingais lietuvių 
namais , ap l ank iau prezidento 
Smetonos mauzoliejų. Gaunu 
daug prakt iškų patarimų, todėl 
jų pa ramą ver t inu kaip gėrio 
apraišką, kurios neįmanoma su
talpint i į pap ras tus dėkingumo 
rėmus. 

„Be to, aplinkybės privertė 

p a s ė d ė t i a m e r i k i e t i š k o j e 
stomatologinėje kėdėje ir pajus
t i subtilias dantų gydytojos 
G i e d r ė s Mat i enės r a n k a s . 
Patyriau, kad šioje kėdėje sėdėjo 
nemažai Lietuvos piliečių, t a t 
savo ir buvusių pacientų vardu 
dėkoju dr. G. Matienei. Savo 
viešnagės metu Amerikoje gė
riuosi išeivijos lietuvių darbš
t umu , energija ir jų taur ia is 
siekiais". 

Lietuvių paroda Wisconsine domėjosi visi žmonės. 

A.tA. 
GVIDAS VALANTINAS 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1992 m. gegužės 23 d., 10:30 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikiuose. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Genė Valantinienė Vanagaitė, duktė 

Rasa; seserys: Stefanija Sinkevičienė su vyru Julium, Kanado
je, Aleksandra Barkauskienė su vyru Stepu, McHenry, IL ir 
Aldona Baukienė su vyru Bronium, Cicero, IL; daug 
dukterėčių ir sūnėnų bei kitų giminių Lietuvoje ir Amerikoje. 

Priklausė Liet. Bendruomenei, Lietvių Jūrų Saulių 
sąjungai, Akademiniam Skautų Sąjūdžiui ir buvo aktyvus 
Our Lady of the Mount parapijos narys. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, gegužės 27 d. ir ketvir
tadienį, gegužės 28 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laido
jimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsisveikinimas ketvirtadienį, 
7 vai. vakaro. 

Laidotuves įvyks penktadienį, gegužės 29 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė , seserys su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345. 

Taip baigiasi dr. S t i rb io 
išsamus jo įspūdžių „monolo
gas". Jo patirtis vienos specialy
bės srityje jau sukėlė specialis
tų susidomėjimą, o jo staža-
vimasis Amerikoje pada rys 
reikšmingą įanašą j Lietuvos 
sve ika t ingumo a r u o d u s . 
Clevelando lietuviai jam linki 
sėkmingos ir malonios toli
mesnės viešnagės. 

A.tA. 
MALVINA TAMOŠIŪNIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. gegužės 22 d., 2:54 vai. p.p., sulaukusi 86 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Girdašių kaime. Amerikoje išgyveno 41 

m. 
Nuliūdę liko: vyras Vladas Tamošiūnas, dukterys: Gražina 

Miller, žentas Jonas, Ingrida Ramonienė; anūkai: Kastytis 
Miller su žmona Rie, Linas Miller su žmona Pamela, Dalis 
Ramonas su žmona Diane, trys proanūkai. 

Kūnas buvo pašarvotas pirmadienį, gegužės 25 d. nuo 2 
iki 9 v.v. Lawn Funeral Home laidojimo namuose, 7732 W. 
159 St. 

Laidotuvės įvyko antradienį, gegužės 26 d. Po apeigų prie 
karsto 10:30 vai. ryto velionė buvo nulydėta į Lietuvių 
kapines. 

Nuliūdę vyras, dukterys ir šeimos. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 708-429-3200. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

M312M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r iemiesč iuose . 

Visus l a i do tuv ių namus galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Kun. J o n o Kuzinsko, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
klebono, kunigystės 40 metų 
sukaktis buvo paminėta pereitą 
sekmadienį, gegužės 24 d., 10:30 
vai. Giedojo choras, vadovauja
mas A. Lino, vargonais grojant 
R. Šokui ir giedant solistėms 
Margaritai Momkienei ir Geno
vaitei Mažeikienei. Plačiau apie 
religinį minėjimą bus rytojaus 
dieną. Trečiadienio vakare, 
gegužės 27 d., Martiniąue resto
rano pokylių salėje bus parapie-
čių komiteto surengtas minėji
mas. 

x „Lietuvos a i d o " vyriau
sias r edak to r ius Saul ius Sto
ma su žmona ir keliais redakci
jos nariais iš Vilniaus atvyko į 
Chicagą. Šį penktadienį Jau
nimo centre kavinėje 7:30 vai. 
vakare rengiama vakaronė, 
kurioje Saulius Stoma duos 
pranešimą apie Lietuvos spaudą 
ir kitas aktualijas. Įėjimas 
laisvas. Visi kviečiami daly
vauti. 

x Knygos „The Lithuanian 
Her i t age" pristatymas, kuris 
turėjo įvykti gegužės 29 dieną 
Balzeko l ie tuvių ku l tū ros 
muziejuje, perkeliamas į birželio 
19 dieną. 

x Diana ir Saul ius Stomai 
iš Vilniaus yra atvykę į Chica
gą. Saulius Stoma yra vyriau
sias „Lietuvos aido" redak
torius. Jie apsistoję pas St. ir 
Vyt. Paulionius. Pranešimą 
apie Lietuvos spaudą padarys 
penktadienio vakare 7:30 vai. 
J aun imo cen t ro kavinėje . 
Lydimi Br. Juodelio, jie aplankė 
„Draugo" redakciją ir administ
raciją, painformavo apie savo 
spausdinamą dienraštį. 

x Ketvirtadienį, gegužės 28 
d., yra Kristaus į Dangų žen
gimo šventė — privaloma 
visiems katalikams. Parapijose 
bus pritaikytos šv. Mišios, kad 
visi galėtų jas išklausyti nekliu
dydami savo darbo ar pareigų. 

x Vlado Zaka rausko su Jo
lanta Smetonyte užsakai prieš 
moterystės sakramentą eina 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. 

x Pavasa r io žiedų" balius 
bus gegužės 30 d., 6 v.v. Sabre 
Room. Rengia Moterų Federaci
ja. Bus šilta vakarienė, gros 
„Gintaras". Moterų Federacija 
remia Lietuvos ambasadą 
Washingtone. Rezervacijom 
skambinti Daliai Ancevičienei. 
708-636-2213. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St.f Chicago, IL 60620 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
^estad 9 v.T iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OST1S 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinadale, IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valaijdos pagal susitarimą 

x Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse gegužės 25 d. Miru
siųjų pagerbimui buvo laikomos 
klebono kun. Jono Kuzinsko šv. 
Mišios ir kapų savininkų su
rengtos iškilmės. 

x Norintys paremti Lietu
vos ambasadą Washingtone, 
bet negalintys dalyvauti amba
sados vakare Balzeko muziejuje 
birželio 5 d., prašomi adresuoti 
aukas Lithuanian Embassy ir 
siųsti Balzekas Lithuanian Mu-
seum. Anoniminis mecenatas 
padvigubins kiekvieną auką 
gautą muziejuje šio vajaus 
metu. 

x Vyt i s , Lietuvos Vyčių 
gegužės mėn. mėnesinis žur
nalas, išėjo iš spaudos. Yra įvai
rių straipsnių ir informacijos 
apie vyčių veiklą. Viršelis 
papuoštas JAV viceprezidento 
Don Quayle ir Vytauto Lands
bergio bendra nuotrauka. Vytį 
gerai redaguoja Mary (Rusas) 
Kober ir talkininkai. 

x Aleksandra ir Aloyzas 
Eivai, Chicago, 111., ,,Draugo" 
garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su 30 dol. auka. Labai dėkojame 
už rėmimą savos spaudos. 

x Pe t ras Brizgys iš Hickory 
Hills, 111., buvo atvykęs į „Drau
gą" įvairiais reikalais ir ta pro
ga paaukojo 30 dol. dienraščio 
stiprinimui. Nuoširdus ačiū. 

x Vytautas P. Janulai t is iš 
Oak Lawn, 111., „Draugo" 
rėmėjas ir garbės prenumera
torius daugelį metų, pratęs
damas prenumeratą, pridėjo 40 
dol. auką. Nuoširdus ir didelis 
ačiū. 

x K a z y s Tal lat-Kelpša, 
Palos Hills, 111., pratęsė 
prenumeratą su 25 dol. auka. Po 
20 dol. pridėjo: Algis J. Arvydas, 
Elgin, 111., Dalia Sruoga, Indian 
Head, 111., Vytenis B. Darnusis, 
Tinley Park, 111., Sofija Vak-
selis, Chicago, 111., P. Kin-
derienė taip pat iš Chicago. 
Visiems tariame ačiū už aukas. 

x Pra tęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Ona Strimaitis, 
Putnam, Conn., Pranas Jonelis, 
Rockford, 111., Maria Mogenis, 
Balleville, 111., Emilija Pakštas, 
Chicago, 111. Dėkojame. 

x Jozefą Galėjus iš Chicago, 
111., „Draugo" rėmėja, atsiuntė 
savo kūrybos paskaityti ir ta 
proga pridėjo 50 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Sveikinimus IX Tautinių 
Šokių šventei ir skelbimus 
puošniame šventės leidinyje visi 
prašomi perduoti Vaclovui 
Momkui, susitarus telefonu 
312-925-6193. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x TELEGRAMINIS LAIŠ
KŲ persiuntimas į Lietuvą 
ir atgal. Mes pervežam bal
dus, automobilius, parūpinam 
butus, statom namus, pervedam 
dolerius. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

„Lietuvos Vaikų Viltis" 
praneša, kad aštuoni invalidai 
vaikai iš Lietuvos — Lidija 14 

Ilona 15 m., Tomas 12 m., m. 
Violeta 13 m., Kęstutis 7 m., 
Silvija 11 m., Rūta 14 m. ir Lina 
14 m. — turį pažengusius stu

buro iškrypimus yra atvykę į 
Chicagą ir laukia operacijų. 
Lidija buvo operuota gegužės 20 
d. Shriners ligoninėje. Opera
cija sėkmingai pavyko. 
x Ses. Margarita kalbės reli

gine tema Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų rėmėjų visuo
tiniame metiniame susi
rinkime, birželio 7 d. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Prieš susirinkimą 8 vai. 
rytą bus šv. Mišios, aukojamos 
už gyvus ir mirusius rėmėjus, 
parapijos bažnyčioje. Nariai, 
būsimi nariai ir svečiai 
kviečiami šv. Mišiose ir susi
rinkime dalyvauti. 

fl&k ZVA! G ZD UTĖ 
H^Mfl«ft£.* ^ * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam 

Redaguoja J. puičas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 

x KONTEINERIAI I LIE
TUVĄ siunčiami kas 2 savai
tes. Daiktai pristatomi mums 
paštu arba UPS TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312436-7772. 

(sk) 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Taip pat parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą. Skambinkite 
Teresei Lesniauskienei, tel. 
708-526-0773. 

(sk) 

x Alė Kėželienė buvo patvir
tinta nare Chicago Committee 
on Human Relations Advisory 
Council on Immigrant and Refu-
gee Affairs. Šiame komitete jau 
treti metai dirba Daiva Mei-
lienė. Chicagoje yra 64 etni
nės grupės, ir komiteto nariai 
stengiasi pagerinti imigrantų 
gyvenimą. 

x Kun. Leonardas Mus
teikis iš Sunny Hills, Fla., 
„Draugo" garbės prenumerato
rius, rėmėjas, pratęsė prenu
meratą su 50 dol. auka. Labai 
dėkojame. Kun. Musteikis nuo 
liepos 1 dienos išvyksta trims 
mėnesiams atostogų į Lietuvą. 
Tuo laiku prašo dienraščio ne
siuntinėti. 

x Muz. Antanas ir Valė 
Skriduliai, Daytona Beach, 
Fla., „Draugo" rėmėjai, garbės 
prenumeratoriai, pratęsdami 
prenumeratą, pridėjo ir 30 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x A n t a n a s Bajerčius iš 
Dearborn Hts., Mich., pakeis
damas „Draugo" siuntinėjimo 
adresą, pridėjo paramai 20 dol. 
auką. Dėkojame. 

x Chicagoje Gražina Liau-
taud yra lėšų telkimo komiteto 
dėl Lietuvos Ambasados 
Washingtone garbės pirmi
ninkė. Birželio 5 d., 7 v.v. bus 
lėšų telkimo vakaras Balzeko 
muziejaus „Gintaro" salėje. 
Ambasados išlaikymui, auka 
nors ir mažiausia, dėkingai pri
imama. Tikimasi visuomenės 
nuoširdžios paramos. Aukas 
siųsti; Balzekas Museum of 
Lith. Culture, 6500 S. Pulaski, 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Aukos Lietuvos Amba
sadai Washingtone turi būti 
siunčiamos į: Balzekas Lith. 
Culture Museum, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL, 
60629. Šeštadienio, gegužės 23 
d., „Drauge" buvo klaida muzie
jaus adrese. Teisingas numeris 
6500 S. Pulaski. 

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

(sk) 

x B & D Lounge, 6600 S. 
Kedzie, Chicago, tel.312-
925-6264, visus kviečia links
mai praleisti laiką. Groja nau
jas ansamblis iš Lietuvos 
kiekvieną ketvirtadienio, penk
tadienio, šeštadienio ir sekma
dienio vakarą nuo 9 vai. Lau
kiame! 

(sk) 
x Padėkite vargstantiems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

Romo Kalantos paminklas Dainavos stovyklavietėje, Michigane. 

KALANTA 

Gegužės mėnuo yra gražiau
sias pavasario mėnuo. Tačiau ir 
tas gražias dienas aptemdo 
šešėliai ir tamsūs debesys 
uždengia skaisčią saulę. 
Gegužės mėnesį šis kraštas 
prisimena savo žuvusius karius. 
Ruošia pamaldas ir tam tikras 
iškilmes kapinėse. Jungiamės ir 
mes. Mes turime savo tautiečių 
karių, kurie JAV kariuomenėje 
tarnavo ir žuvo už JAV-ių laisvę 
ir už mūsų laisvę, nes mes čia 
laisvai gyvename. Ta pačia pro
ga prisimename ir tuos karius 
— savanorius, kurie žuvo už 
Lietuvos laisvę. Prisimename ir 
ne karius, kurie padėjo Lietuvai 
išsilaisvinti iš žiaurios vergijos. 
Vienas iš tokių yra Romas 
Kalanta. Iš jo liepsnose pasken
dusio kūno išsiveržė galingi 
žodžiai: „Laisvė Lietuvai!" Tie 
žodžiai nuskambėjo per visą 
Lietuvą, pasiekė ir tolimiausias 
išeivijos vietoves. Tie žodžiai 
uždegė žmonių širdis laisvės 
troškimu. Tie žodžiai sudegino 
vergijos grandines ir nedidelė 
mūsų tauta paklupdė žiaurųjį 
milžiną, kurio silpnumu pasi
naudodamos ir kitos tautos išsi
vadavo iš vergijos. Sakau pa
klupdė, bet nepribaigė. Kad ir 
silpnas, jis mėgina keltis ir 
atgauti savo jėgas. Nuo mūsų 
visų pastangų daug priklausys: 
ar jis dar pakils, ar bus visiškai 
sunaikintas. Reikia visos mūsų 
tautos vienybes, budrumo ir 
naujų žygių, kad būtų galutinai 
sutriuškintas tas baisusis 
slibinas, kuris niekada ne-
bereikalautų naujų aukų! 

Redaktorius 

MAMA, AR TU ČIA 
(Lietuvių tautosaka) 

Mirusiųjų prisiminimo proga, 
pateikiu vieną Metuvių tautosa
kos pasakojimą apie miru
siuosius: 

Pelenų dieną, praėjus dviem 
metams po motinos mirties, taip 
pat Pelenų dieną, Masiokas 
Petras ėjo iš Ramygalos namo. 
Buvo kiek įgėręs, bet dar visą 
protą turėjo. Eidamas pro 
Ramygalos kapines, jis dažnai 
pagalvodavo apie mirusius, apie 
savo motiną ir vis sukalbėdavo 
„Viešpaties Angelą". Šį kartą 
dar nebuvo priėjės prie kapinių. 
Prie Karmazino malūno, buvo 
aukštas upės krantas. Saulė jau 
leidosi, kai jis ėjo pro tą aukštą 

krantą. Kai jis išlipo į antrą 
upės krantą, priešais save jis 
pamato savo motiną. Ji apsigau
busi skara, ne ta, kuria buvo 
palaidota, bet ta, kurią gyven
dama nešiojo. „Mama, ar tu 
čia?" — paklausė Petras. „Taip, 
aš", — atsakė motina. Jis paėmė 
jos ranką ir pabučiavo. Ranka 
buvo šalta kaip ledas. Jis eina 
namo, kartu eina ir,motina. 
Eidama ji vis jį įkalbinėja nebe
gerti: „Petrai, nebegerk, nebe
gerk..." Taip jie kalbėdamiesi 
atėjo ligi savo daržo. Jie buvo 
nuėję kartu gana ilgą kelią. Prie 
daržo tvoros motina sustojo. 
„Dabar skirsiuosi", — sako ji. 
Petras įkalbinėja: „Mama, 
atėjai ligi čia, tai ir toliau..." Bet 
ji atsisveikino. Jis matė, kai 
motina tolinosi. Buvojau vaka
ras, kai Petras parėjo namo. 
Įėjęs į kambarį, tuoj pribėgo prie 
lango ir žiūri. Nieko nesako, tik 
žiūri į tolį ir tyliai verkia. 
Priėjusi prie jo žmona ir sesuo 
klausė: „kodėl tu verki?" — 
„Atėjau su mama iki daržo, o 
toliau mama nebėjo... Kaip man 
neverkti?.." Nuo to laiko jis 
pasidarė tylus, mažai kalbėjo, 
mažai valgė. Žmona pagalvojo, 
kad su jo protu netvarkoje. 
Nuvežė į Šėtą gydyti. Pasveiko, 
sustiprėjo ir daugiau nebegėrė 
alkoholio. Paklausė savo 
mamos. (Papasakojo M. Janio-
nienė, 46 metų amžiaus, 
Dubarų kaimo, Ramygalos 
valsčiaus. Užrašė K. Janionis, 
1936 m. balandžio mėn. 5 
dieną). 

Iš dr . J . Balio archyvo 

LAZDYNAS IR GEGUTĖ 
(Legenda) 
(Pabaiga) 

Erodo žudikams reikėtų į 
smulkius trupinėlius sukapoti 
lazdyną, jei panorėtų iš jo glėbio 
ištraukti Mariją su kūdikiu. 
Erodo kariai praėjo pro šalį 
nieko nepastebėję. Kas galėjo 
tikėti, kad lazdyne galėtų slėp
tis Marija su dievišku kūdikiu. 
Netoli auganti drebulė buvo la
bai išsigandus, kad nieku būdu 
nebūtų žinojus kaip atsakyti, jei 
Erodo kariai būtų paklausę: „Ar 
nematei moters su mažu 
vaiku?.." 

Lazdyne tupėjo gegužė — iš
davikė. Ji pamačiusi Erodo ka
rius, norėjo pasigirti, kad jie į ja 
atkreiptų dėmesį ir bežiūrėdami 
netyčia užtiktų šventąją šeimą. 
Ji užkukavo savo garsiu: „Ku

kū! Kukū! Ku-kū!" Tačiau Ero
do kariai į ją net nepažiūrėjo ir 
praėjo pro šalį. 

Už tokią blogą širdį, dabar 
gegutė nebeturi savo lizdo, kur 
galėtų perėti savo vaikus, todėl 
ji pasisavina svetimą lizdą, 
dažniausiai kielės ir ten padeda 
savo kiaušinius, kad kielė 
išperėtų gegužės vaikus. 
Drebulė iš baimės dreba ir dre
bės per amžius, nors ore būtų 
didžiausia tyla ir puikiausia 
giedra padangėje. 

Be to, drebulę labai pažemino 
Judas — didžiausias piktadaris, 
Jėzaus išdavėjas, kuris pasiko
rė ant drebulės medžio šakos. 

Lazdynas tapo palaimintas. 
Nuo to laiko perkūnas (žaibas) 
niekad į jį netrenkia. Žmogus, 
keliaudamas audros metu, gali 
drąsiai pasislėpti po lazdynu. 
Jėzus už gerus darbus geru 
užmokėjo, o bloguosius nu
baudė. 

MANO RYTAS 

Nors ir labai noriu miego, bet 
reikia pabusti kiekvieną rytą. 
Kai sesutė atsikelia anksčiau, ji 
ir mane pažadina. Aš apsirengiu 
mokyklos uniforma. Jei tą dieną 
yra sunkus egzaminas, dar 
kartą viską pakartoju. Mano 
mama man ir sesutei paruošia 
pusryčius ir priešpiečius. Kai 
pavalgome pusryčius, užsi-
velkam švarkus ir einam prie 
automobilio. Važiuojant, matau 
įvairiom spalvom pavasariškai 
pasipuošusius medžius. Gražiai 
atrodo parkas. Lankydami šią 
mokyklą, mes daug ko 
išmokstame. 

Juozas Plėnys, 
Marąuette Parko lit. m-los 

mokinys. 

ŠEIMYNIŠKUMAS 

Šeimyniškumą reikėtų su
prasti taip: žmonės turėtų būti 
geri ir draugiški savo šeimose. 
Turėtų padėti vieni kitiems: 
savo tėveliams, sesutėms ir 
broliukams. Reikia būti drau
giškiems visiems, nes visas 
mūsų pasaulis yra kaip viena 
didelė šeima. 

Rasa J a n u k a i t y t ė 
(„Dainavos draugai", JAS 1991) 

PAVASARIS 

Pavasaris yra gražus metų 
laikas. Pirmiausia pasirodo me
džių pumpurai, iš kurių išlenda 
medžių lapai. Jie tuoj pasidaro 
žali. Oras pasidaro šiltas ir 
norisi sėdėti lauke po medžiu. 
Netrukus pradeda dygti pirmo
sios pavasario gėlės. Jos pražys
ta įvairiausiomis spalvomis. 
Gyvuliukai pradeda keltis iš 
žiemos miego. Vabalai pradeda 
atgyti. Pražydus gėlėms, bitės 
renka medų. Žmonės daug laiko 
praleidžia lauke. Vaikai žaidžia 
sviediniu, suaugę vyksta į golfo 
laukus ir t.t. Visi pradeda 
rengtis pavasariškais dra
bužiais. Pavasaris yra smagus 
metų laikas. 
Daina Lukaitė, 8 sk. mokine 

Dariaus Girėno lit. m-la 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Man labai patinka maudytis, 
nes ežero vanduo yra šiltas. 
Smagu nardyti po vandeniu 
kaip žuvys. Smagu plaukti ir žu
vauti Spyglio ežerėlyje. 

Audra Valaitytė 

Seniai, labai seniai, buvo sala 
Spyglio ežere. Joje gyveno Kris
tina. Kristina ten gyvendama 
buvo labai laiminga. Vieną 
dieną ji sunkiai susirgo ir grei
tai mirė. 

Simas Laniauskas 

Mes rašėm ir rašėm į laikraš
tėlį, kol pagaliau nustojom. Mes 
piešėm ir piešėm įvairius 
piešinėlius, kol savo darbą 
užbaigėme. 

Venta Čivinskaitė 

BUSIU MAMAI 
P A D Ė J Ė J A 

Noriu būt ir aš virėja! 
Būsiu mamai padėjėja. 

Morkeles valau, skubu — 
Oi, kiek daug pas mus darbų! 

Pjausto jau mama kopūstą, 
Aš einu bulvyčių skusti. 

Reikia mudviem paskubėti: 
Greitai grįš iš darbo tėtis. 

V. Griciūtė 

GALVOSŪKIAI 

Šio sezono galvosūkiai pasi
baigė. Vasara yra poilsio laikas, 
reikia duoti ir protui atostogų. 
Galvosūkiai prasidės spalio 
mėn. pradžioje. Pailsėję vėl 
galėsite pradėti protą lavinti. 
Dabar kurį laiką bus duodami 
galvosūkių atsakymai. Taisyklė 
t a pati, taškai nebeužskaitomi, 
jei gaunami atsakymai po at
sakymo paskelbimo. Tad sten
kitės nevėluot, greičiau užbaigt 
sp rend imus . Ka i bus su
skaičiuoti visi taškai, birželio 
mėnesį bus paskelbti galvo
sūkių sprendimo duomenys. 

Redak tor ius 

GALVOSŪKIO NR. 141 
ATSAKYMAS 

Aitvarai 

Vėjau, vėjau, tu nupūsk 
Mano aitvarėlius, 
Ir aukštai iškelk visus — 
Lig pat debesėlių! 
Kad su paukščiais erdvėje 
Eitų jie lenktynių, 
Kad visi pasiektų jie 
Lietuvą — tėvynę! 

J . Narūne 

GALVOSŪKIO NR. 143 
ATSAKYMAS 

Ta sala priklauso Rusijai, 
vadinasi Sachalinas. 

GALVOSŪKIO NR. 144 
ATSAKYMAS 

Jei gerai įsižiūrėsite, knyga 
gali būti atskleista į jūsų pusę 
ir į priešingą pusę. Tai vizijos 
magika. 

GALVOSŪKIO NR. 
ATSAKYMAS 

Žiūrėkite brėžinėlį. 
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