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VLIKas ir „Džiazas" 
J o sekimo bylos numeris 122 

Vilnius. — Rytoj Lietuvoje 
prasideda Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo komiteto — VLIKo 
paskutinis suvažiavimas. Šis 
komitetas veikė pasauliniu 
mastu, dažnai laisvųjų valsty
bių vadams įteikdamas memo
randumus ir primindamas 
jiems, kad Lietuva kartu su 
Estija ir Latvija yra okupuotos 
ir prašydamas padėti joms at
gauti laisvę. 

VLIKo vadovai buvo sekami 
KGB agentūros agentų. Štai 
Algirdo Endriukaičio infor
macijos iš tos agentūros 
archyvų, paskelbtos „Lietuvos 
aide", Nr. 73. 

1988 m. rugsėjo 15 d. 1-o 
skyriaus 2-o poskyrio vyresny
sis operatyvinis įgaliotinis pa
rašė nutarimą užvesti agentū
rinę sekimo bylą VLIK'ui. Bylos 
Nr. 122 - pavadinimas „Džia
zas". Tai buvojau 21 tomas apie 
„reakcingą emigraciją", apie 
lankstesnes bylas „Vasalai" (Nr. 
2454), „Satelitai" (Nr. 421), apie 
Amerikos lietuvių tarybą. 

Domėjosi 14 organizacijų 
1986 m. kovo 20 Lietuvos 

KGB kolegija išnagrinėjo ir pat
virtino šių dviejų organizacijų 
1986-1988 metų sekimo planą. 
KGB domino 14 išeivijos orga
nizacijų. Plane nurodyta, kad 
tos organizacijos nekontaktuoja 
su Lietuva, todėl ir jų poveikis 
Lietuvai menkas, be to, senyvas 
vadovų amžius apsunkina jų in-
filtravimą. Numatytos veikimo 
kryptys: organizacinis ir ideo
loginis ardymas, vadovų ir akty
vistų kompromitavimas, įsis
kverbimas į organizacijas, ak
cijų lokalizavimas. Tuo tikslu 
turi būti renkamos medžiagos 
panaudojant „Tėviškės" drau
giją, ypač kreipiant dėmesį į 
jaunus žmones, galimus vado
vus. Numatyta paruošti agentą 
„Juozą", kurio giminaičiai 
palaiko artimus ryšius su 
VLIK'u, ir kuris 1986 m. vyks 
į J A V 

1987 m. numatyta iškviesti į 
Lietuvą agentą „Vytautą" (2 
valdyba) ir gauti iš jo infor
maciją apie VLIK'ą. 1986 m. į 
JAV asmenine viza pasiųsti 2-os 
valdybos agentą „Kastį", kuris 
per „Vytautą" turėtų gauti in
formaciją apie planuojamas 
antitarybines akcijas. Į dele
gaciją, vykstančią į Salzburgą, 
įtraukti agentus ir patikimus 
asmenis iš kūrybinės inteligen
tijos, jie turi sugebėti Austrijos 
visuomenei pateikti „teisingą" 
informaciją. 

Per agentą „Petrą" paskatinti 
1987 metais atvykti į Lietuvą 
„Koordinatorių", kuris yra 
vienas iš galimų VLIK'o vado
vų. Jį reikią stebėti, tikrinti, 
planuoti jo verbavimą. Numaty
ti rinkti informaciją apie O. 
Baršketytę, D. Kojelytę, V. 
Tričytę. Panaudoti Lietuvos 
agentus „Rasą", „Aleksandrą", 
„Gintarą", „Baltušį", „Jurgį", 
„I. Jankų", 1986-1987 vyksian
čius į JAV. 

„Eglės" veikla 
Agentas „Eglė" (Nr. 33699) 

1986 m. lapkričio 20 d. susiti
kimo bute „Petrov" kalbėjosi su 
Marijampolės vyr. operatyviniu 
įgaliotiniu vyr. leitenantu A. 
Baidą. „Eglė" susipažino su V. 
Žukausku būdama JAV. Šiame 
pranešime nurodoma, kad 
„Eglė" su V. Žukausku susitiko 
lapkričio 9 d. Vilniuje. Antrąsyk 
susitiko Vilniuje lapkričio 15 d. 
„Eglė" davė V. Žukauskui savo 

namų fotografiją, o šis pasakė, 
kad ne visi patikės, kad Lie
tuvoje taip gyvenama, Vilniuje 
buvo pas Kazį Ramanauską, gy
venantį Čiobiškio gatvėje. 

1986.7.14 „Eglė" informavo, 
kad buvo Clevelande pas Jokū
baičius, „Girdenis" (Nr. 24328) 
iš Klaipėdos savo pranešime 
mini Sofijos Šakalienės iš JAV 
lankymąsi Lietuvoje. Agentas 
„Petras" (Nr. 29133) iš Radvi
liškio rašo apie gautą iš Dočkų 
iškvietimą. 

Pavogė Dirkio piniginę 
1986.7.10 kapitonas E. Rugi

nis prisistatė prie JAV piliečio 
E. Dirkio, kuriam Vilniaus par
duotuvėje pavogė piniginę su 
dokumentais. E. Ruginis apsi
metė esąs vizų skyriaus tarnau
tojas, tvarkantis dingusių do
kumentų reikalus. Po pokalbio 
jis E. Dirkį pakvietė aplankyti 
Gedimino pilį. papietauti „Se
najame rūsyje". Operatyvinis 
darbuotojas jį supažindino su 
lietuvių kalbos kursų programa 
ir tvarka universitete, aplankė 
senamiestį, „Aliumnato" ka
vinę, pasikeitė adresais, slapta 
buvo nufotografuoti. Užsienie
čiui davė netikrą Eugenijaus 
Jankausko adresą Vilniuje - Žir
mūnų g-vė 83-72. Turėta tikslo 
užmegzti kontaktus, iškviesti į 
Vilnių, lietuvių kalbos kursus, 
ir paruošti verbavimui. 

Iškratč kambarį 
1986 m. gegužės 27 d. „Lietu

vos" viešbutyje operatyviniai 
darbuotojai Ruginis, Sičiūnas, 
Teriochinas ir Semionovas iš
kratė O. ir R. Girnių kambarį, 
kai jų nebuvo viešbutyje, nufo
tografavo dienraštį, adresus iš 
užrašų knygelės. Užrašų knyge
lėse paminėti asmenys buvo 
patikrinti: J . Andreikenienė iš 
Utenos, V. Pakalniškienė ir M. 
Bertienė iš Plungės ir kt. Pul
kininkas E. Baltinas telegramo
je Leningrado KGB papulkinin
kiui N. Kacydimui norodė, kad 
0. Girnius vežasi užrašų, ku
riuos muitinėje reikėtų atimti. 
Pulkovo aerodrome iš jo buvo 
atimtos 6 videokasetės. 

1986 m. birželio 13 d. su J. 
Kojelių kalbėjosi, apsimetęs 
kitu darbuotoju, veikiančiojo 
KGB rezervo karininkas R. Vai-
gauskas. E. Baltinas, pasikal
bėjęs su archyviniu agentu 
„Namus" (Nr. 61615) „Lietu
vos" viešbutyje, nurodo, kad į 
Lietuvą negalima įsileisti J. Ko
jelio ir V. Kezio. 

Grimo kambarys Operoje 
Agentas „Leonas" (Nr. 

19771), Kultūros ministerijoje 
perskaitė ir leido išvežti E. 
Trumpos atsiminimus. J. Ko
jelio daiktus iškratė ir nufoto
grafavo 1986.6.11 „Lietuvos" 
viešbutyje Ruginis, Kubilius ir 
Usačiovas. Agentas „Viken-
tijus"(Nr. 1535) operatyviniam 
darbuotojui S. Medekšai paraše 
3 puslapių pranešimą apie J. 
Kojelio viešnagę Lietuvoje. 
„Vikentijus" parodė savo grimo 
kambarį Operos ir baleto teatre 
ir prisiminė savo koncertą San
ta Monikoje 1980 metais. „Na
mus" savo antrajame susitiki
me su pulkininku E. Baltinu 
savo iniciatyva papasakoja apie 
„Rimvydą", išvykusį į JAV. 

1987 m. kovo 23 d. SSSR KGB 
5-os valdybos viršininkas ge
nerolas leitenantas Abramovas 
pasiuntė Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos KGB šefams S. Čaplinui, 
S. Zukuliui ir K. Kortelainenui 

Tarptautinių ekonominių santykių ministras Vytenis Aleškaitis pasirašo susitarimą su Tarp
tautinio valiutos fondo atstovais. Tai buvojau 161 ašis parašas. Tame fonde yra 157 šalys. Valiutos 
fondo pritarimas atveria Lietuvai duris j užsienio kraštus. Su šia komisija buvo aptartas ir toks 
įdomus klausimas iš kurio paaiškėjo, jog Amerikos ir Rusijos interesai Lietuvos atžvilgiu pradėjo 
sutikti. Abi šalys norinčios Lietuva įtraukti į tą fondą, kol rublis dar yra abiejų šalių bendras 
pinigas, kad Lietuva ir įstojusi į Valiutos fondą dar liktų rublio zonoje ir būtų užkirstas kelias 
įsivesti litui. 
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Redakcijos pareiškimas 
New Yorkas. Gegužės 28 d. 

— Vakar gavome šį mums 
Lietuvos Misijos prie Jungtinių 
Tautų persiųstą pranešimą iš 
Lietuvos, kurį perteikiame skai
tytojams. 

Vakar Aukščiausiosios Tary
bos prokomunistinė dauguma 
priėmė protokolinį nutarimą, 
įpareigojantį AT prezidiumą 
atleisti „Lietuvos aido" vyr. 
redaktorių Saulių Stomą, kuris 
šiuo metu išvykęs. Redaktorius 
verčiamas be svarstymo, net 
neišklausius jo ataskaitos. Šią 
akciją vertiname kaip dalį vyks
tančio valstybės perversmo. 

Grubiomis administracinėmis 
priemonėmis pasikėsinta į 
žodžio laisvę, naikinami pirmie
ji pliuralistinės demokratinės 
visuomenės daigai. Vos dveji 
metai, kai vėl atgimė „Lietuvos 
aidas", bet per tą laiką jo tiražas 
išaugo iki 111 tūkstančių, 
dienraštis tapo vienu didžiųjų 
Lietuvos laikraščių, iš tikrųjų 
tapo 50 metų tylėjusios Lietuvos 
laikraščiu. 

Todėl neatsitiktinai vienin
telis ne komunistų įsteigtas 
masinio tiražo dienraštis yra 
kr i s las akyje kairiesiems 
„Lietuvos aidą" mėginama 
sunaikinti dabar, kai spręsis 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
klausimais, kai svarstoma nau
ja Konstitucija, kai stengiamasi 
išvengti Seimo ir prezidento 
rinkimų. Vėl mažų mažiausiai 
40 procentų piliečių praras savo 
laikraštį. Paminta ne tik mūsų, 
žurnalistų, kūrybinė laisvė, bet 
ir didelės Lietuvos dalies 
žmonių teisė pasirinkti, kokį 
laikraštį skaityti. 

Primename, kad „Lietuvos 
aidui", nors ir turinčiam „vals 
tybės laikraščio" titulą, šiais 
metais nebuvo suteikta jokių 
dotacijų. Atvi.-kščiai, mums 
buvo neleista privatizuotis bent 

telegramą su prašymu organi
zuoti dirbančiųjų kolektyvinius 
protesto laiškus JTO ir Vienos 
susitikimo valstybių atstovams, 
kuriuose būtų palaikoma lenini
nė nacionalinė politika. 1987 m. 
sausio mėn. gautas 5 puslapių 
agentės „Jūratės" pranešimas. 
Šiaulių agentas „Artūras" (Nr. 
30816) 1987 m. liepos 27 d. 
perdavė majorui V. Juškiui 
žinias apie J. Tijūno lankymąsi 
Lietuvoje. 

tokiomis sąlygomis kaip komu
nistų spaudai. 

Su direktoriumi Saulium 
Stoma, kuris atgimusiam 
„Lietuvos aidui" vadovauja nuo 
pirmojo numerio, ištvėrėme 
visus pastarųjų metų ban
dymus, atlikome savo pareigą 
Lie tuvai kiek leido mūsų 
išgalės. Mūsų niekas neprivers 
eiti prieš savo sąžinę ir tarnauti 
kokiam nors prokomunistų sta
tytiniui. 

Birutė Abraitienė, Valdas Va
siliauskas, Valentinas Ardžiū
nas, Algirdas Stankevičius, Juo
zas Glinskis, Darius Grinbergas, 
Birutė Butkevičienė, Gintaras 
Mikšiūnas, Kęstutis Žičkus, 
Banguolis Balaševičius, Arūnas 
Brazauskas, Michalina Bočiaro-
va, Egidijus Zigelis, Ona Bal
čiūnienė, Daiva Čibiraitė, Jonas 
Baranauskas, Antanas Ališaus
kas, Snieguolė Balčiūnaitė, 
Liudvikas Gadeikis, Lina Brūz-
gaitė, Milda Kidylienė, Zonė 
Siulienė, Palmira Kvietkauskie-
nė, Birutė Kubilinskienė, Olita 
Montvydienė, Teresė Bancevi-
čiūtė, Žana Tarasevič, Aldona 
Azaravičienė, Raimonda Kar-
nackaitė, Janina Bačiliūnaitė. 
Viljamą Sudikienė, Angelė Ado
maitienė, Lina Pečeliūnaitė, 
Gintaras Visockas, Juozas Erlic
kas, Giedrius Kubilius, Jonas 
Adolfas Patriubavičius, Tomas 
Srėbalius, Aleksandras Kairys, 
Dainius Grigonis, Raimundas 
Šuika, Birutė Būrienė, Vincen
ta Velžytė, Kostas Katkus. 
Audronė Martinaitytė, Gedimi
nas Ruzgys, Darius Žukas, Jur
gita Banadaitė. Dangira Rum-
butienė, Eugenija Tamulevičie-
nė, Danguolė Bičkauskienė, Au
rimas Drižius. Rima Lingvenytė. 
Henrieta Aleknienė, Vilma Sa
baliauskaitė, Jovita Salčiūnienė. 
Regimantas Dima, Virginija 
Geniene, Irena Bulavienė, Jū
ratė Dautartienė, Vladas Norei
ka, Birutė Eidukonienė. Regina 
Dzevočkienė, Jurginą Juodehe-

ne. Vilnius, 1992.5.26 

— Fil ipinų Kongresas 
neskuba paskelbti, kas laimėjo 
gegužės 11 dienos rinkimus į 
krašto prezidento postą. Šiuo 
metu esą jau suskaityta 75^r 
balsų. Veda vyriausybės narys. 
Gynybos ministras Fidel Ra 
mos, už kurį pasisakė ir prezi 
dentė Corazon Aąuino. 

Ministro pirmininko 
atsistatydinimas 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas pareiškė nepasitenki
nimą savo parlamentarais, kad 
daugeliu atvejų negali priimti 
reikalingus įstatymus ir dėl to 
yra sulaikomas reformų vykdy
mas visame krašte. Jis mano, 
kad yra reikalingi nauji Rusijos 
Parlamento rinkimai, kad būtų 
išrinkti nauji pozityvūs demo
kratiškai nusistatę žmonės ir at
sikratyta senųjų pažiūrų asme
nimis. 

— JAV Valstybės sekre
torius James A. Baker III 
antradienį baigė savo vizitą 
Gruzijoje, pasisakydamas už 
demokratines jėgas ir politiškai 
padėdamas savo prieteliui E. 
Ševardnadzei, buvusiam Sovie
tų Užsienio reikalų ministrui, 
kuris dabar sugrįžo vadovauti 
Gruzijos vyriausiajai tarybai. 

— Lenki jos prez. Lech 
Walesa pareiškė nepasiten
kinimą savo parlamentarais, 
kurie valstybės parlamente yra 
iš 30 partijų, nes negali padaryti 
reikalingų sprendimų, būtinai 
reikalingų valstybei. Jis taip 
pat pareiškė savo pasiųstame 
laiške Parlamento pirmininkui 
W. Chrazanovvski, kad vėl pert
varkys vyriausybės kabinetą. 

— Prez. Boris Jelcinas, kal
bėdamas Barnaul mieste, pasa
kė, kad jis jokiu būdu nesi
trauks iš pareigų kol nepabaigs 
savo termino, tačiau antram 
terminui nebekandidatuos, kaip 
praneša „Tasso" žinių agen
tūra. 

— Tbilisi mieste baigdamas 
savo vizitą Gruzijoje, JAV Vals
tybės sekretorius pažadėjo iki 
birželio galo išsiųsti iš Amerikos 
500 tonų maisto gaminių, 33 to
nas medikamentų ir penkias 
siuntas konteinerių ligoninėms 
įvairiausių reikmenų ir insuli
no. 

— Britanijos ir Prancūzijos 
diplomatai Jungtinėse Tautose 
veda pasitarimus dėl teksto, 
kuriuo bus paskelbtas alyvos 
embargo Serbijai kartu nutrau
kiant ir orinį susisiekimą 
lėktuvais. Belgrade rodoma 
susijaudinimo dėl būsimo 
embargo iš Vakarų valstybių. 

— Moldavijos prez. Mircea 
Snegur ragino savo Parlamentą 
paskelbti karą Rusijai, nes rusų 
kariuomenės vadai palaiko sla
viškuosius separatistus jos ry
tinėje srityje ir to ilgiau nebe
galima esą toleruoti. 

Vilnius. Gegužės 28 d. (Elta) 
— Šios dienos Aukščiausiosios 
Tarybos posėdyje ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
pareiškė atsistatydinąs iš savo 
pareigų. Pagrindinė tokio spren
dimo priežastis — naujoji proko
munistinė kairioji parlamento 
dauguma, kuri trukdo dirbti vy
riausybei ir todėl jos veikla 
neturi prasmės ir perspektyvų. 

Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
paragino deputatus gerai pagal
voti prieš balsuojant dėl prem
jero atsistatydinimo. Jo nuomo
ne Vagnorius yra labai tinka
mas savo poste, sumanus vado
vas ir jo nereikėtų keisti. 

Balsavimas turė tų vykti 
popietiniame posėdyje. Bet 
maža tikimybės, kad deputatai 
galėtų priimti kokį nors spren
dimą. Atleisti ministrui pirmi
ninkui reikia didžiojo kvorumo 
— posėdyje turi dalyvauti bent 
95 deputatai iš 140. Tačiau 
pastarosiomis savaitėmis deši
nieji nedalyvauja posėdžiuose ir 
salėje tesėdi apie 70 žmonių. 

Derybos Maskvoje 
nebuvo vaisingos 

Gegužės 26 ir 27 dienomis 
Maskvoje vykęs Lietuvos ir 
Rusijos valstybinių delegacijų 
susitikimas praktiškai nedavė 
jokių rezultatų, spaudos konfe
rencijoje pareiškė Lietuvos 
delegacijai vadovavęs ministras 
Aleksandras Abišala. 

Daugiausia laiko sugaišta 
procedūros reikalams, todėl 
mažai paliestos mums labiau
siai rūpimos buvusios sovietų 
kariuomenės išvedimo proble
mos. Abišala supažindino su 
Lietuvos delegacijos pareiš
kimu. Jame, be kita ko, sakoma, 
kad delegacija apgailestauja, jog 
vis dar nėra vykdomi Lietuvos 
Respublikos ir Rusijos Federaci
jos komunikatuose numatyti 
Rusijos įsipareigojimai nuo šių 
metų vasario mėnesio vykdyti 
kariuomenes išvedimą iš Lietu
vos teritorijos, pirmiausia — iš 
jos sostinės, nepažeidinėti 
Lietuvos Respublikos suvereni
teto. Visa tai kelia grėsmę 
demokratijai ir stabilimui, 
Lietuvos žmonių saugumui, 
pažymima pareiškime. Lietuvos 
delegacija pareiškė ypatingą 
susirūpinimą dėl gresiančio 
naujų didelių Rusijos 
kariuomenės kontingentų 
įvedimo į Lietuvos teritoriją ar
timiausiu metu. 

Rimtai derėtis su Rusija, 
pabrėžė Abišala, galima bus 
tada, kai ji pasakys kariuo
menės išvedimo terminus ir 
grafiką. Atrodo, nelabai 
įsiklausoma ir į mūsų protestus 
dėl Lietuvoje dislokuotų karinių 
dalinių papildymo naujokais. 
Neoficialiomis žiniomis, jų 
laukiama atvykstant apie 15 
tūkstančių. 

Rusija atvirai vengia svarstyti 

— W a s h i n g t o n e buvo 
paskelbta, jog Ross Perot, žadąs 
būti kandidatu į JAV preziden 
tus, pasitraukė iš savo elektro
ninės kompiuterių kompani 
jos vyriausiojo direktoriaus 
pareigų, tuo pašalindamas 
paskutinę kliūtį būti nepri
klausomu kandidatu į JAV pre
zidento postą. Jis laikomas bili-
jonieriumi ir kampanijos vedi
mui jam nereikia pinigų prašyti 
iš kitų. 

Lietuvai padarytos žalos klausi
mus. Nepaisant to, Lietuvos 
delegacija tokią sąskaitą 
pateikė. Svetimos kariuomenės 
padaryta žala vertinama 150 
milijardų dolerių, bet ši suma 
gali padidėti, kai bus atgautos 
šiuo metu kariuomenės užimtos 
teritorijos ir įvertinta jų eko
loginė būklė. 

Delegacijos nenustatė laiko, 
kada jos susitiks kitą kartą. 

Tariamasi dėl seimo 
rinkimo datos 

Aukščiausiosios Tarybos Sąjū
džio deputatų koalicijos ,,Už 
demokratinę Lietuvą" inicia
tyva vyksta konsultacijos su 
Liberalų, Tautos pažangos ir 
Centro frakcijų nariais. Deri
namos pozicijos dėl Lietuvos 
Seimo rinkimų datos, rinkimų 
įstatymo pakeitimų, Konstituci
jos ir kitais klausimais. Kol 
nebus pasiekti konkretūs susi
tarimai, dėl kurių įmanomas 
konstruktyvus balsavimas, 
Sąjūdžio koalicijos „Už demo
kratinę Lietuvą" deputatai 
Aukščiausiosios Tarybos posė
džiuose nedalyvaus. 

Priėmė atstovą prie 
Šventojo Sosto 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis gegužės 
27 d. priėmė Lietuvos Respub
likos nepaprastąjį ir įgaliotąjį 
ambasadorių prie Šventojo 
Sosto Kazį Lozoraitį. 

Ambasadorius pdėkojo Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkui 
už paskyrimą, informavo apie 
savo artimiausius planus. 
Galbūt jam birželio mėnesį 
Vatikane turėsiąs įteikti skiria
muosius raštus ir pradėti eiti 
Lietuvos Respublikos atstovo 
pareigas. Pokalbio metu buvo 
aptarti pagrindiniai misijos 
Vatikane uždaviniai. 

Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas apie 
„Lietuvos aidą" 

Aukščiausiosios Tarybos pre
zidiumo posėdyje svarstytas 
parlamento protokolinis nuta
rimas dėl „Lietuvos aido" 
redaktoriaus Sauliaus Stomos 
atleidimo ir naujos redakcinės 
kolegijos suformavimo. Posėdy
je buvo pasiūlyta laikinai 
„Lietuvos aido" redaktoriumi 
skirti deputatą Rimvydą Valat
ką. Tačiau sprendžiant šį klau
simą buvo atkreiptas dėmesys į 
tai, kad dar gegužės 20 dieną 
Aukščiausiosios Tarybos prezi
diumo posėdyje pritarta atsisa
kyti „Lietuvos aido" steigėjų 
teisių, jas perduodant žurnalis
tų kolektyvui. Taigi, pirmiausia 
reikia išspręsti laikraščio statu
so, taip pat steigėjų ir leidėjų 
turtinius klausimus. Pasiūly
mui pritarta. Septyni Aukščiau
siosios Tarybos prezidiumo na
riai balsavo už šį pasiūlymą, du 
— prieš, vienas — susilaikė. 

KALENDORIUS 

Gegužės 29 d.: Algedas, 
Erdvile, Magdalena. 

Gegužės 30 d.: Ferdinandas, 
Joana Arkietė, Jomilė, Jaz
miną, Vyliaudas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:15. 
Temperatūra diena 69 1., 

naktį 46 1. 
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RUNGTYNĖS DĖL LIETUVOS 
Pasididžiavimas užėmė žadą, 

kai netikėtai „Cola Cola" tele
vizijos skelbime išvydome jauną 
lietuvį, pasakojant, kad žiemos 
Olimpiadoje j is atstovauja 
Nepriklausomai Lietuvai. Ta
čiau nusivylimo banga užliejo 
įtemptai televizijoje stebinčius 
Olimpiados atidarymą, kai vie
toj su Lietuvos vėliava įžygiuo
jančios Lietuvos komandos išvy
dome kažkokią reklamą. Dabar 
nekantriai laukiame vasaros 
olimpinių žaidimų Ispanijoje. 

Sporto entuziastai gal jau iš 
anksto žino visas statistikas ir 
gali išsiaiškinti kiekvieno atle
to bei komandos galimybes 
laimėti geidžiamus medalius. 
Tačiau eiliniams žmonėms jokie 
akademiški dėstymai negali 
sumažinti pasididžiavimo Lietu
vos atletais, kurie vėl ryžtasi 
atstovauti Lietuvai. 

Per paskutines olimpines 
krepšinio rungtynes didelę dalį 
sovietų komandos sudarė 
lietuviai ir jie nugalėjo 
amerikiečius. Šį kartą yra 
pasikeitimų olimpinėse tai
syklėse. Pirmą kartą Olimpia
dos istorijoje leidžiama rung
tyniauti profesionalams. 
Tikima, kad tai išlygins jėgas, 
nes seniau visi žinojo, kad 
valdžios remiami Sovietų ir 
Rytų Vokietijos sportininkai iš 
tikrųjų buvo profesionalai, 
rungtyniaujantys prieš kitų 
kraštų mėgėjus. Po Olimpiados 
Lietuvos krepšinio žvaigždės 
išsisklaidė po pasaulį. JAV-se 
profesionalų gretose dažnai 
stebime Šarūną Marčiulionį, 
kurio talentais' naudojosi NBA 
Francisco „Golden State War-
riors"' komanda. Universitetų 
komandoms rungtyniaujant, už 
Seton Hali matome gerai žai
džiantį "antrų metų studentą 
Artūrą į&arnišovą. Po kelių 
metų pw%"aukos jie visi vėl 
renkastiaisti už Lietuvą — Ša
rūnas Marčiulionis, Valde
maras Cfeomičius, Rimas Kur-
tinatis, Arvydas Sabonis ir Ar
tūras Karnišovas. 

Chicagos sporto reporterių 
tarpe girdimi įvairūs at
siliepimai apie Lietuvos krep
šinio komandą. Tom Schaer, 
sukaupęs dėmesį NBA čempio
nato rungtynėms, mano, kad 
dar per anksti galvoti apie 
Olimpiadą, bet jis žavisi 
Lietuvos krešpininkų patrio
tizmu. Jim Rose mano, kad 
Lietuva lengvai kvalifikuosis 
rungtynėms ir gerai vertina jos 
tolimesnes galimybes. Chicagos 
„Bulis" komandos nariai dar 
nelinkę kreipti minčių nuo žūt
būtinių NBA čempionato 
rungtynių, bet Michael Jordan 
ir Will Perdue anksčiau minėjo, 
kad jie gal domėtųsi kada nors 
padėti Marčiulioniui treniruoti 
jaunuosius Lietuvos krepšinin
kus. Maloniai nustebino birželio 
mėn. ,.Inside Sports" žurnalas 
48 psl. atspausdinęs didžiulę 
nuotrauką Šarūno Marčiulio
nio, dėvinčio baltus Lietuvos 
olimpinės komandos marški
nius su Lietuvos vėliava! 

Glen Dickey straipsnyje ,,We 
Have To Play Together" 
sakoma, kad šių metų olimpi
niai žaidimai yra ypatingi, nes 
Marčiulionis žais už savo 
gimtąjį kraštą Lietuvą, kuris 

klausomybės atstatymą, Mar
čiulionis pasakojo „Golden 
State Warriors" trenerio sūnui 
Don Nelson apie Lietuvos 
komandą. Don Nelson sutiko 
treniruoti Lietuvos olimpinę 
krepšinio komandą. Jo tėvas, 
Don Nelson, norėjęs būti 
Amerikos krepšininkų treneriu. 
tame pačiame žurnale sako — 
„Ironiška, kad mano sūnus Don-
nie bus Lietuvos olimpinės 
komandos treneris. Šarūnas 
Marčiulionis pasiprašė jo 
pagalbos. Jie susidraugavo, kai 
Donnie prikalbėjo ,Rooney' 
prisirašyti prie ,Warriors". Jie 
daug laiko praleido kartu, todėl, 
kai Šarūnas paprašė Donnie 
pagalbos, jis sutiko. Tai puiku! 
Žinau, kad Donnie bijojo pažeis
ti JAV interesus, bet jam ne
reikia tuo rūpintis. ,It's just so 
neat to have this little country 
of Lithuania finally gaining its 
independence and now forming 
an Olympic team. It's likę a 
fairy tale, and if you can be part 
of a fairy tale, that's neat' ". 

Marčiulionis įsitikinęs, kad 
padėti Lietuvai yra jo pareiga. 
Jis sako, kad tautinė rinktinė 
atneš džiaugsmo Lietuvos žmo
nėms po sunkios žiemos. 
Straipsnyje rašoma, kad 
Marčiulionio rankos stiprios ir 
greitos, sugebančios vikriai 
paimti oponento kamuolį. Jis 
dažnai dėvi marškinėlius su 
užrašu apie nepriklausomą 
Lietuvą. Didelę dalį savo atly
ginimo Marčiulionis įdeda į 
sporto kompleksą Vilniuje, kur 
yra viešbutis, sporto reikmenų 
parduotuvė ir krepšinio 
mokykla jaunuoliams nuo 10 iki 
20 m, amžiaus. Glen Dickey bai
gia straipsnį sakydamas: 
„Marčiulioniui šių metų 
olimpiada bus labiau Kryžiaus 
karas (,Crusade'), negu varžy
bos. Tikėtis aukso medalio būtų 
nerealu, nes JAV komanda 
turės geriausius atletus, bet tai 
jo nejaudina. J i s sako: 
„Nežiūrint koks medalis 
Barcelonoje, jis reikš daugiau 
negu auksinis laimėtas Seuole. 
Šios rungtynės yra Lietuvai". 

Nuostabus mūsų Šarūnas 
Marčiulionis. Tai puiki reklama 
Lietuvai kitataučių tarpe. Jam 
ir Lietuvos olimpinei komandai 
turėtume reikšti, ne tik savo 
pasididžiavimą, bet ir paramą. 

Indrė 

TURNYRAS 
ATĖNUOSE 

Birželio 8-10 d.d. Atėnuo
se, Graikijoje, vyksiančiame 
krepšinio turnyre dalyvaus 
Italija, Graikija, Čekoslovakija 
ir Lietuva. Čia bus pirmas 
pilnos lietuvių rinktinės išban
dymas, nes varžovai atstovauja 
stipriausioms Europos koman
doms. 

Taip pat norime mūsų skai
tytojams pranešti, jog įvyko 
pakeitimų oliminės komandos 
trenerių tarpe. Dabar trenerių 
sąstatas yra toks: vyr. treneris 
— Garastas, jo padėjėjai — Sar-
gūnas, ispanas Imbroda ir „Gol
den State Wariors" trenerio 
asistentas Don Nelson, Jr. 

Kaip žinome, Garastas ilgus 
metus sėkmingai vadovavo 
Kauno „Žalgiriui". Po to buvo 
Sov. Sąjungos krepšinio rink
tinės treneriu, o praėjusį sezoną 
dirbo su viena Čekoslovakijos 
komanda. 

Rem. Gaška 

Š a r ū n a s Marčiulionis Detroite vykusiose San Francisco „Golden State War-
r io r s" ir Detroito „Pistons" rung tynėse š.m. kovo mėn; 

Nuotr. J . G r i g a i č i o 
j 

MARČIULIONIS LIEKA 
AMERIKOJE 

Prieš išvykdamas į Lietuvą, 
Šarūnas Marčiulionis pasirašė 
penkeriems metams sutartį su 
San Francisco „Golden State 
VVarriors", tuo paneigdamas 
gandus, kad jis ateityje žada 
žaisti Italijoje. Mat šįmet pasi
baigė jo trejų metų kontraktas 
ir jis buvo laisvas žaisti kur 
nori. Dabar pasirašyto kon
trakto vertė 10.4 milijonų 
dolerių, iš kurių pirmaisiais 
metais gaus pusantro milijono. 
o 1996-97 sezone jo alga pakils 
iki 2.5 mil. 

Šarūnas ką tik gana sėkmin
gai baigė trečiąjį sezoną NBA 
pasiekdamas 18.9 per rungtynes 
įmestų taškų vidurkį ir pataiky
damas 53.8% tfkslumu, kas yra 
geriausias procentas iš visų 
NBA žaidžiančiu gynikų. 

Šiuo metu Šarūnas dalyvauja 
krepšininkų stovykloje Druski
ninkuose ir ruošiasi Lietuvos 
olimpinės komandos dalyvavi
mui Atėnų turnyre. 

Remigijus Gaška 

K. SAVICKUS LIGONINĖJE 

Advokatas dr. Konstantinas 
(Connie) Savickus, lietuvių spor
to pasaulyje žinomas kaip Lie
tuvos krepšinio tėvas, šios 
savaitės pradžioje buvo ištiktas 
paralyžiaus (stroke). K. Savic-
kvs šiuo metu yra Palos Com-
munity ligoninės Intesive Care 
skyriuje. Linkime sveikti ir stip
rėti. 

LIETUVOS TENISININKAI DIRBA 
IR LAIMI AMERIKOJE 

Neperseniausiai buvo minėta, 
kad Floridoje vieši du Liedavos 
tenisininkai — Gracijus Remei-
kis, žaidėjas treneris, ir jo 
mokinė Gabrielė Masiliūnaitė. 
Gabrielė, vos 16 m. amžiaus, 
geriausia Lietuvos jaunių žai
dėja, jau pakviesta ir į moterų 
rinktinę, nes laimėjo Lietuvos 
moterų žiemos pirmenybes. 

Jie atvyko čia ne atostogoms; 
atvyko treniruotėms, pasimo
kyti, įgyti patyrimo turnyruose, 
ką nors naujo išgirsti iš 
amerikiečių trenerių. Sąlygos 
čia, ypač Floridoje, tikrai 
puikios. Jas Gabrielė ir jos 
treneris išnadoja pilnai. Kas
dien lengva rytinė mankšta, po 
to 2 ar 3 valandos aikštėje, o 
vėliau vakare dar valanda dar
bo ant kokio nors silpnesnio 
taško. 

Puikiame Palm Cost klube j i ' 
gavo pamoką ant trijų skirtingų 
aikščių: molio, kietos ir žolės. 
Čia treneris buvo buvęs pro
fesionalas T. Gullikson. ATP 
Ponte Vedre klube visą valandą 

T11. 0 0 . dirbo su buvusiu profesionalu ir 
Illinois Senior Soccer Assn. », , -, ^ . . . . . . 

.. T . A Meksikos Davis taures žaidėju 
užmezgė pasitarimą su Lietuvos •». » >̂ . . . . . . 
futbolo r ink t ine , pakviesdama 

Futbolas Chicagoje 

LIETUVOS FUTBOLO 
RINKTINĖ CHICAGOJE? 

ją dalyvauti Chicago mieste 
ruošiamame futbolo turnyre, 
kuris numatytas liepos mėnesio 
24-26 dienomis Soldier Field 
stadione. 

Turnyre dalyvautų 4 koman
dos: US Team B, Guadalajara — 
Mexico, Lenkijos meisteris Lech 
Poznan ir Lietuvos rinktinė. 

NORTHERN IRELAND -
LIETUVA 

Kad nereikėtų taip ilgai 
laukti kol pamatysime Lietuvos 

vėl nepriklausomas. Lietuvai futbolo rinktinę Chicagoje, šį 
nepriklausomybę atgavus, sekmadienį, gegužės 31 dieną, 
Marčiulionis tuoj pradėjo or- 12:30 vai., Lietuvių centre 
ganizuoti Lietuvos krepšinio Lemonte, posėdžių kambaryje, 
komandą ir kreipėsi į Amerikos bus rodomas video filmas, kur 
įmones prašydamas ją remti matysime Lietuvos rinktinę 
(„sponsor"). Net prieš Nepri- sužaidžiant lygiomis 2:2 prieš 

Ričardo Acuna. Po to ten žaidė 
vieną setą su garsiojo B. Gott-
fried sūnumi. Jupiter ir Wa-
shington klubuose turėjo progos 
padirbėti su tų klubų instrukto
riais. 

Du turnyrai — du trofėjai 
Balandžio 24-26 d. dalyvavo 

USTA Jacksonville distrikto 
pirmenybėse visose jaunių ir 
mergaičių klasėse. 16 m. 
amžiaus grupėje Gabrielė, kaip 
viešnia iš Lietuvos, pirmą ratą 
gavo be žaidimo. Antrame rate 
prieš L. Etheridge, žaidžiant 
pirmą kartą turnytre Ameriko-
je, buvo pastebimas nervuo-

Northern Ireland. 
Futbolo mėgėjai kviečiami pa

žiūrėti puikių rungtynių. 
J .J . 

tumas, tačiau laimėjimas buvo 
nesunkiai iškovotas 6:2, 6: 2. 
Pusfinalyje prieš L. Agnero, 
tame turnyre išstatyta pirmąja, 
o Floridoje pirmųjų 20-ties 
tarpe, Gabrielė jau žaidžia su 
pasitikėjimu ir užtikrintai laimi 
6:3, 6:1. Finaleiprieš puikiai iš 
galo aikštės kovojančią E. Holtz 
ji laimi 6:4. 6:4ir puikų trofėjų. 

Gegužės pradžioje Ormond 
Beach klubo tufnyre dalyvavo 
daugiausia vietiniai dalyviai. 
Pirmame rate lengva pergalė 
prieš T. Addison. Antrame — 
prieš K. Rath, kuri įveikė turny
ro favoritę, Gabrielė turi pasi
tempti antrame sete ir laimi 6:2, 
6:4. Baigmės priešininkė A. 
Phillips prieš Gabrielės aštrius 
smūgius nieko negalėjo 
padaryti ir pralaimėjo 6:1, 6:0. 
Gabrielė gavo antrą trofėjų. 

Po 4 savaičių Floridoje, kur 
tarp daugelio valandų teniso 
aikštėse, teko pasigrožėti St. 
Augustin istorija, aplankyti 
Kennedy Space Center ir 
Disneyland prie Orlando, buvo 
numatyta dalyvauti ŠALFAS 
žaidynių teniso varžybose 
Toronte. Deja. Kanados amba
sadoje Washingtone nepasisekė 
gauti vizas ir dalyvavimo 
Toronte teko atsisakyti . 
Pagrindinė priežastis, be kitų, 
buvo, kad nepilnametė Gabrielė 
keliauja po svetimus kraštus be 
notarizuoto ir anglų kalba tėvų 
leidimo. Laimei, Washingtone 
Jurgis ir Elvyra Vodopalai juos, 
ne tik priglaudė, su B. Čikoto 
pagalba suorganizavo gerų 
treniruočių su puikiais žaidėjais 
ir aprodė VVashingtono įžymy
bes. 

Iš VVashingtono Gracijus ir 
Gabrielė atkeliavo į Stamford. 
Ct., pas Rolandą Grybauską, 
kur taip pat turėjo visą eilę 
pasirodymų ir treniruočių su 
V"\\ų klubų treneriais bei in
struktoriais. O gegužės 23 d. su 
britų lėktuvų linija jie pakilo 
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Didžiausias charakterio išban
dymas tai ne tiek paslapties 
išlaikymas, kiek paslapčiai 
pagaliau išėjus viešumon, nepri
sipažinti, kad ją jau seniai 
žinojai. 

Sydney J. Harris 
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DR. MAODALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 
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namų link. Čia jų laukia 
pranešimas apie kel ionę 
Lietuvos Teniso federacijai, 
reportažas Lietuvos Teniso 
žurnalui ir pasiruošimas tarp
tautinėms teniso rungtynėms 
liepos mėn. Italijoje. 

- • • 

Sveikinimai ir kviet imas 
•„„>*, į Lietuvą 
Iš Lietuvos Gracijus Remeikis 

atvežė geriausius sveikinimus 
ŠALFASS-gai ir jos teniso sekci
jai, o taip pat kvietimą daly
vauti turnyre Kaune š.m. liepos 
27 d. iki rugpjūčio 2 d. Turnyras 
bus visų amžių grupėms, o vieš
butis užtikrinamas apmokėjimu 
rubliais. Po to rugpjūčio 10 d. 
prasidės veteranų turnyras 
Palangoje. Kauno teniso klubo 
adresas: Sporto g-vė 3a, Tel. 
79-74-15. 

Pr ieš a t s i sve ik inan t , į 
klausimą, ar ši kelionė buvo 
naudinga Gabrielei, Gracijus 
atsakė: „Lietuvoje vidaus teniso 
aikščių kol kas neturime, pa
vasarį lauko aikštės dar nepa
ruoštos, o čia mes turėjome 
karališkas sąlygas, kuriomis ir 
stengėmės pasinaudoti. Nėra 
klausimo, kad naudos buvo 
daug ir Gabrielės pažanga jau 
matyt i . P i rmiaus i a i , esu 
patenkintas pamatęs, kad mano 
mokymo metodai yra teisingi. 
Tik Acunos patarimu pakei
tėme jos servavimą. J i padarė 
pažangą judėjime aikštėje, 
atakoje prie tinklo ir smū-
giavime iš oro, o labiausiai, kaip 
sakiau, servavime. Tad išvyks
tame labai labai dėkingi ir 
patenkinti. V- G. 
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IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Kab. ta i . (1-312) M6-0343; 
Ras. (1-312) 773-8333 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12-4 

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

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

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

7 7 2 2 S . Kadz la A v a . , 
C h l c a » o , I I I . 60652 

Cardiac Oiagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 533-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Namų (708) 534-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

• 1 3 2 8 . Kadzla, Chicago, III. 
Tai . (1-312) 325-2870 

1185 Dundaa Ava., Elgln. III. 80120 
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 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Hickory Hll la, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave, 

Tai. (708) 508-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So . 501h Ava., Cicero 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71 at St. 

Tai. (1-312) 737-5140 
Vai. pagal susitarimą. 

Pslos Vision Center, 7152 W. 127th StJ 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
158 N. MicNoan Ava., Suhe 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
31 St. ir Kean Ava. , Justice. IL 

Ta i . (1-312) 565-2360 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

Lietuvos t en i s in inka i Grac i jus Re 
meikifl ir Gabr ie lė Mas i l i ūna i t ė . 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMaott k Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ava. , OHand Park 
708 349 8100 

10 W Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austi n) 

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

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

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

Nepervllte Campus 
1020 E. Oflden Ava., Salta 310, 

Napervllle IL 80863 
Tai. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai . (1-312) 588-3166 
Namų (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Šalpos organizacijų veiklą 

ABIPUS VANDENYNO 
Kai JAV Taikos Korpuso di

rektorė Elaine Chao paskelbė, 
kad ruošiamasi siųsti savano
rius į buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikas, šią Įstaigą užplūdo 
1,400 telefoninių skambinimų 
kasdien, besisiūlančių vykti. 
Tai išsipildymas JAV Taikos 
Korpuso steigėjo Sargent Shri-
ver svajonės, kad kada nors Tai
kos Korpusas turėtų tiesti savo 
taikos ir draugystės ranką ir į 
kraštus, esančius už „Geležinės 
uždangos". 

Atsiliepiant į „skubios pa
galbos prašymus", ji j Pabaltijo 
respublikas, Ukrainą, Rusiją, 
Armėniją, Uzbekiją, Kazachiją 
ir Moldovą išsiųs 250 amerikie
čių savanorių padėti tuose kraš
tuose ugdyti tai, „ką ameri
kiečiai geriausiai moka, būtent 
kapitalizmą", kaip rašė ne
seniai The Christian Science 
Monitor korespondentė Amy 
Kaslow (1992.V.13). Jie tuose 
kraštuose steigs ir skatins pri
vačių verslų kūrimo programas, 
skatins verslų projektavimą, 
ekonominį planavimą. Praeity, 
sako Elaine Chao, „Taikos Kor
pusas pagarsėjo irigacijos 
sistemų statymų, šiandien jis 
pagarsės finansinių, teisinių ir 
distribucijos sistemų statymu". 

Tam tikslui Chao į savanorius 
yra priėmus didžiausią skaičių 
savanorių visoje šios organizaci
jos istorijoje, jų tarpe 1,000 
verslo profesionalų, daugumą 
jų, turinčių magistro ar aukš
tesnius mokslo laipsnius. Buvę 
įmonių prezidentai siūlo savo 
patarnavimus, anot Chao, bet 
„mes ieškome žmonių, kurie 
galėtų teikti labai konkrečią 
technišką pagalbą ir sugebėtų 
tai daryti kūrybingai, savo 
išmone, esamomis sąlygomis". 

Anot direktorės, Taikos Kor
puso savanoriai yra demokra
tinių idealų apaštalai, kurie 
draugystėje ištiestoje pagalbos 
rankoje atsveria tenykščią in-
doktrinaciją prieš amerikie
tiškus idealus. Pati būdama 
duktė pabėgėlių nuo kinietiško 
komunizmo, ji giliai užsigauna, 
jei kas paklausia, ar Taikos 
Korpusas nėra amerikietiško 
imperializmo išdava. „Mūsų 
savanoriai rodo atjautimą, pasi
tikėjimą ir atvirumą" tuose 
kraštuose, kuriuose jie darbuo
jasi. „Komunizmas pakirto 
tautų viltį ir padarė jų žmones 
įtaringais. Jau vien buvimas 
Taikos Korpuso jų kraštuose pa
rodo ir kalbos ir judėjimo lais
vę ir gerąsias Amerikos verty
bes". 

Taikos Korpuso įsikūrimas 
kuriame nors krašte, kuriame 
jie dar nebuvo, atsieina tarp 0.5 
ir 1 milijono dol. Ta suma ap
moka ir centrinės raštinės tame 
krašte įkūrimą, parūpinimą me
džiagų (pvz. automobilius ar 
klasėms rašymo lentas) ir perso
nalo apmokėjimą, kas vidurkiu 
atsieina apie 30,000 dol. 
asmeniui per metus. „Bet ko 
mums labiausiai reikia, tai 
žmonių, turinčių specialios 
patirties, techniško žinovišku-
mo, tiek menedžmento tiek ir 
kitų pobūdžių, kuriuos jie galė
tų perduoti tų kraštų žmo
nėms". 

JAV valdžia 1992 m. numato 
išleisti 197 mil. dol. Taikos Kor
puso projektams, išlaikydama 
6,000 personalo 91-me krašte. Į 
tą numatytą sąmatą neįeina dar 
nepilnai apskaičiuotos išlaidos 
įsikūrimo buvusiuose sovie
tiniuose kraštuose, kurios grei
čiausia bus aukštesnės, negu 
kitur. Valstybės departamente 
stipriausias rėmėjas projekto 
siųsti TK savanorius į buv. 
sov. respublikas yra Richard 
Armitage. Jis džiaugiasi asme
nimis, kurie paskirti ten vykti: 
„Jie daugiausia jau įžengę į ket 
virtąjį savo amžiaus dešimtme
tį, turi apie dešimt metų darbo 

patyrimo ir MBA (verslo ad
ministracijos magistro) laipsnį", 
jis sako. Daugumoje respublikų 
jie įkurs verslo centrus. 

Bet Amerika jau prigyveno 
laikus, kai ji ne tik teikia pa
galbą kitiems kraštams, bet 
tarptautinės šalpos organiza
cijos atvyksta čia gelbėti Ameri
kos vargšų. Viena tokių — 0x-
fam šįmet inauguravo savo šal
pos darbą Amerikoje. Kita orga
nizacija — Accion Internacional, 
jau kelis metus skatinę mažuo
sius verslininkus Amerikos 
kaimuose, dabar jau plečia savo 
veiklą ir į Amerikos didmies
čius. Kitos, jau daugelį metų 
veikusios Amerikoje, kaip 
Christian Children's Fund ir 
Save the Children, plečia savo 
veiklą Amerikoje, čia vis augant 
varguomenės gretoms. Daugiau 
savo lėšų skirti Amerikai 1980 
dešimtmety numatė Worldvi-
sion. 

Vadovai šių organizacijų, ku
rios stambia dalimi priklauso 
nuo amerikiečių aukotojų, 
užtikrina, kad šis jų padidintas 
dėmesys Amerikos varguome
nei nevyksta jų Trečiojo pasau
lio šalpos darbų sąskaiton. Prie
šingai, jie tikisi, kad jų atkrei
piamas didesnis dėmesys Ame
rikai kaip tik sudomins daugiau 
aukotojų ir padidins jų gauna
mas aukas. 

Viena organizacija, apjun
gianti 130 pelno nesiekiančių 
žmogaus vystymo organizacijų, 
vardu Interaction, suorganizavo 
simpoziumą apie „atbulinį tech
nikos perdavimą" — priemones 
išvystytas mažai technikos tu
rinčiuose, kraštuose teikti 
sveikatos priežiūrą, kurti mažus 
verslus ir organizuoti gyvento
jus bendros gerovės kėlimui, 
kad šios priemonės ir metodai 
būtų pritaikyti dirbant su 
Amerikos vargšais. 

Oxfam America programos 
direktorius John Hammock 
aiškina, kad paskata pradėti šią 
šalpos veiklą Amerikoje atėjo iš 
Trečiojo Pasaulio kraštų, kur jų 
žmonės, sužinoję, kad Oxfam ne
veikia Amerikoje, užsigavo, 
kodėl jie ten vyksta spręsti jų 
problemas, kai savame krašte 
nesusitvarko. Nors daugelis šal
pos organizacijų darbuojasi 
maisto išdalinimo srityje, Ox-
fam stengiasi įgalinti žmones 
patiems apsirūpinti. 

Accion Internacional, 30 me
tų teikusi lėšas mažiems versli
ninkams įsikurti Lotynų Ameri
koje, 1987 m. pradėjo šį darbą 
Californijos ir Arizonos pro
vincijose. Pernai ji pradėjo veik
ti Brooklyn, NY, Williamsburg 
dalyje. Save the Children remia 
neturtingų vaikų priežiūrą 
dienos metu, sveikatos priežiū
rą ir jų šeimų apgyvendinimą 
Dalias, Baltimorėje ir New Ha-
ven bei Bridgeport, CT. Save 
the Children bendromis pastan
gomis su International Child 
Health Foundation į Amerikos 
didmiesčius atveža labai papras
tą kūdikių gyvybės išgelbėjimo 
priemonę — per burną teikiamą 
skysčių atstatymo terapiją ne
turtingoms motinoms Ameri
koje. Kadangi Amerikoje svei
katos patarnavimai tokie bran
gūs, daugelis neturtingų motinų 
savo sergančių vaikų net nene
ša pas gydytojus ir jie miršta. 
„Dabar ir amerikietės motinos 
išmoks taip, kaip ir motinos 
Costa Ricoje ir Kambodijoje, pa
čios pasverti savo kūdikius ir 
teikti jiems šią skysčius at-
statančią terapiją", sako STC 
vedėja. Kita organizacija moko 
moteris padėti nėščioms mote
rims sveikai išnešioti savo 
kūdikius. 

Amerikos neturtingųjų skai
čiui augant, vis daugiau reikės 
mokytis iš Trečiojo Pasaulio 
kraštų, kaip išgyventi skurdo 
sąlygose. 

a.*. 

ŠTAI KOKIOS MŪSŲ BĖDOS 
IR VARGAI 

Lietuva po truputį gydo savo kraujuojančias žaizdas 

VILEIŠIŲ 
PRISIMINIMAS 

LIETUVOJE 
1991 lapkričio pradžioje bal-

timorietė Ona Krivonienė jau 
ketvirtą kartą keliavo į Lietuvą, 
veždama vaistų, įvairių gėrybių 
ir dirbtinių gėlių. Ji sugalvojo 
tas gėles nuvežti ir padėti ant už 
Lietuvos laisvę žuvusiųjų kapų. 
Nuvažiavus ji pasirūpino skar
dos, ant kurios užrašė, kad šios 
gėlės aukojamos žuvusiems už 
Lietuvos laisvę pagerbti ir kad 
aukotoja norėtų susirašinėti su 
žuvusiųjų giminėmis. Pridėjo ir 
savo adresą. 

Ona Krivonienė atvyko prieš 
16 metų iš Punsko apylinkės. Ji 
yra viena iš Baltimorėje gerai 
žinomos Makauskų šeimos. Čia 
gyveno jos motina ir dėdė Ado
mas Lažaitis, tebegyvena du bro
liai ir sesuo, o ta ip pat sūnus ir 
dvi dukros su šeimomis. Deja, 
pati Krivonienė čia niekada 
neturėjo pastovaus darbo, tad 
yra labai susirūpinusi, kad 
negali gauti jokios pensijos. 
Taigi nelabai gali kuo padėti 
tiems, kurie susirašinėdami gali 
tikėtis pagalbos iš lietuvaitės 
Amerikoje. Tad je i kas 
paskaitęs sekančias laiškų 
iš t raukas pajustų norą su 
nukentėjusiais susirašinėti, ar 
jiems kuo nors padėti, rašykite 
nurodytais adresais. 

Jono Girdenio skausmai ir 
vargai po ž i au raus smur to 

Buvęs svarbių valstybinių 
objektų apsaugos būrio vadas 
Jonas Girdenis rašo: 

„Skelbimėlį apie norą susira
šinėti radau labai liūdnoje man 
vietoje, prie kryžiaus šalia Vil
niaus televizijos bokšto ir 
nutariau parašyti Jums, nors ir 
Jūs išreiškiate pageidavimą su
sirašinėti su žuvusiųjų šeimo
mis. Pradžioje apie save: 

Esu Jonas Girdenis iš Vil
niaus, man 32-ji. Po 1990 m. 
kovo 11-šios įsikūrus Krašto 
apsaugos d e p a r t a m e n t u i , 
pradėjau jame dirbti savarbių 
valstybinių objektų apsaugos 
būrio vadu. Pirmąjį „krikštą" 
gavau 1990 m. lapkričio 7 d. Vil
niaus konservatorijoje, kai per 
karinį paradą sovietų kareivos 
netikėtai šturmavo konservato
riją, tada ginant ją okupantai 
sulaužė ranką. 

1991 m. sausio 11 d. su savo 
būriu saugojau Vilniaus spau
dos rūmus, jų šturmo metu buvo 
sunkiai sužeistas vienas mano 
darbuotojas 19-metis Vytas 

CEZARIS SURDOKAS 
Lukšys. Išmušė iš spaudos rūmų 
jėga. Mes su likusiais būrio 
vyrais skubiai patraukėme į 
paga lbą televizijos bokštą 
saugojusiems mano būrio vaiki
nams. Iš televizijos bokšto ne
pasitraukėme iki tol, kol mūsų 
neišdaužė su automatų buožė
mis ir neiššaudė. 

Taigi, naktį iš sauso 12 d. į 
13-ąją pačiame televizijos bokšte 
aš irgi buvau sunkiai sužeistas, 
vos i š l ikau gyvas (aišku, 
gydytojų dėka), sovietiniai 
žudikai trimis kulkomis peršovė 
man pilvą, ko pasėkoje plyšo 
deš inys inkstas. Iki šiol 
pernešiau jau tris sudėtingas 
operaci jas , be to, t renkė 
automato buože per galvą, ko 
pasėkoje gavau gilią galvos kau-
kuolės kirstinę — lūžimo trau
mą, sunkų smegenų sumušimą 
su kraujo išsiliejimu smegenyse. 
Ilgą laiką gydžiausi Lietuvos 
ligoninėse ir tik spalio 17 d. 
komisijos buvau pripažintas 2 
gr. nedarbingu invalidu, šiuo 
metu pagrindinis blogis yra tas, 
kad prisidėjo epilepsijos prie
puoliai, beveik negaliu miegoti 
nuo pastovių galvos skausmų. 

Esdu vedęs. Auginu 7 m. 
dukrą Svajonę, žmona vaikų 
darželio auklėtoja, be to esu 
našlaitis, augęs vaikų namuose, 

giminių neturiu, žmona taip pat 
našlaitė. Gyvename vargingai, 
vaistų, vitaminų nėra, o turgu
je pirkti brangu, neturiu iš ko, 
nes pensija maža. Daug parašyti 
j au negaliu, nes labai skauda 
galvą. Jeigu kuo nos galėtumėte 
padėti — būčiau labai dėkingas, 
arba nors laiškutį parašykite. 
Lauksiu. Sudiev! 

Kitame laiške buvęs būrio 
vadas Girdenis labai nuoširdžiai 
dėkoja už laiškelį ir dovanėlę, 
pastebi, kad Lietuva po truputį 
gydo savo kraujuojančias žaiz
das ir žavisi Vytautu Landsber
giu, „nes tai mūsų kelrodis". 

V. Kurdirkos 22-6, Vilnius, 
L i thuan ia . Tel. 62-72-13. 
Vilnius, 1992.03.16". 

Savaitrašt is „Bičiulystė" 
(1992 sausis, Nr. 2/58) įsidėjo 
Jono Girdenio su dukrele Svajo
ne ant rankų prie televizijos 
bokšto nuotrauką. Po nuotrau
ka skaitome: ,Tą kraupią sau
sio 13-osios naktį Krašto ap
saugos departamento skyriaus 
vadas Jonas Girdenis su vyrais 
budėjo televizijos bokšte. 
Tankais nubloškę beginklius 
gynėjus į vidų įsiveržė desan

tininkai. Vienas jų smogė Jonui 
Girdeniui į galvą automato 
buože. Pargriuvusi dar ilgai 
spardė ir daužė. Jonui Girdeniui 
buvo sulaužytas krūtinkaulis, 
nuo stiprių smūgių plyšo deši
nysis inkstas. Vėliau okupantai 
praradusį sąmonę, nukraujavu
sį išmetė iš bokšto ant sniego. Jį 
vos gyvą greitosios pagalbos 
mašina atvežė į Raudonojo 
Kryžiaus ligoninę. Rūpestingi 
gydytojai išgelbėjo Jono gyvybę. 

Jaunas ir stiprus organizmas 
įveikė žiauraus smurto pada
rinius. 1991 metų vasario 21 
dieną, po 40 dienų intensyvaus 
gydymo, Jonas išėjo iš ligoninės 
ir po kelių valandų su šešerių 
metukų dukrele Svajone jau 
buvo prie televizijos bokšto. 

Beje, Jonas Girdenis yra 
Antazavės vaikų namų auklėti
nis. 1989 metais jis baigė 
Vilniaus pedagoginį institutą. 

Mariaus Baranausko tekstas 
ir nuotrauka". 

Į Krivonienės kvietimą su
sirašinėti atsiliepė ir vilnietė 
Rūta Janonienė. Ji rašo: „Noriu 
Jums padėkoti už nuostabias gė
les, kurios Jūsų dėka puošia 
Medininkuose vietą, kurioje 
žuvo mūsų vyrai. Aš esu Rūta 
Janonienė, žuvusiojo Medinin
kuose kelių policininko žmona, 
man 24 metai, likau su sūneliu 
Evalduku, kuriam kovo 6 d. 
sueis 4 metukai. 

...Liepos 30 d., kaip ir visada, 
jis linksmas išėjo į darbą, išva
žiuodamas dar kaip ir visada 
pasignalijo sūnui, o kad kas 
būtų pasakę, kad tai paskutinis 
atsisveikinimas. 31 d. rytą 
namų slenkstį peržengė baisi 
žinia, kad jo jau nebėra... 

O gaila, kad daugiau pasakyti 
nieko negaliu, kaip tai, kas 
negrįžtamai jau įvyko. Dar 
šiemet ruošėmės švęsti vyro 
gimtadienį, jam gegužės 9 būtų 
suėję 30 metų, o dabar jau 
beliks tik 30 žiedų padėti ant 
kapo. Tai toksai jau teko man 
likimas, kad prie to kas įvyko 
nieko neglaima pridurti. 

Pagaliau štai dar vienas trum
pas, bet nuoširdus atsiliepimas: 

„Mes labai Jums dėkingi, kad 
norite susirašinėti su sausio 
13-osios žuvusiųjų šeimomis. Tą 
baisią naktį mes netekome vie
nintelio sūnaus Igno, kuris mo
kėsi paskutinėje vidurinės (gim
nazijos) klasėje ir kuriam buvo 
sukakę vos 17 metų. 

Rūta, Nijolė ir Rimantas 
Šimulioniai 

Dar vis svetima ir nedrau
giška kariuomenė Lietuvos 
žemėje. Tauta kankinama eko
nominių ir politinių sunkumų. 
Vyriausybė netikrumo agonijo
je. Tad gal kaip tik dabar ir yra 
pats laikas atsigręžti į praeitį ir 
toje praeityje pasisemti sau 
stiprybės. Tos praeities didybėje 
ir iškyla mūsų istorinių asme
nybių puikūs portretai ir tau
raus patriotizmo gražiausi pa
vyzdžiai. 

Šią vasarą išskirtinai didelis 
būrys mūsų išeivių yra pakėlę 
sparnus skristi į gimtąją šalį. 
Visi nori dar kartą susitikti 
seniai matytus ir dar nematytus 
savo giminaičius, aplankyti 
artimųjų kapus, nulenkti galvas 
prie tautos didvyrių paminklų 
ir paganyti akis Nemuno pa
krančių šilojuose... 

Šią vasarą Lietuvoje ypatin
gai gausu įvairių suvažiavimų, 
konferencijų, pasitarimų, studi
jų dienų ir įvairių iškilmių. Be 
to yra numatyta surengti ir 
įvairias kultūrines pramogas 
bei iškilmingus minėjimus. 

Žymus praeitų dienų politi
kas, kelių vyriausybių narys ir 
varpininkų srovės pranokėjas 
Jonas Vileišis sausio mėn. būtų 
šventęs savo 120 gimtadienį 
(gimė 1872.1.3), o mes negalime 
užmiršti ir jo mirties 50 metų 
sukakties (mirė 1942.6.1). 

Turbūt nedaug tesuklysiu 
tvirtindamas, kad vargu ar 
mūsų tautoje yra dar viena 
tokia šeima, kurios visi nariai 
būtų taip plačiai įsijungę į mūsų 
tautinio atgimimo judėjimą ir 
mūsų valstybinio gyvenimo 
išlaikymą. Šios legendarinės 
šeimos palikuonys da r ir 
šiandien gyvai reiškiasi mūsų 
tautos visuomeninio gyvenimo 
apraiškose tėvynėje ir išeivijoje. 

Vileišių šeimos gimtinė yra 
Medinių viensėdija Pasvalio 
apylinkėse, Biržų krašte. Visus 
šios šeimos narius jungia nea
bejotinas tikėjimas į demokra
tijos pranašumą ir didžiųjų 
krikščioniško humanizmo ide
alų puoselėjimas tautos gyveni
mo kasdienybėje. 

Petras Vileišis buvo liberali
nės varpininkų srovės pradinin
kas. Jo jauniausias brolis buvo 
žymus Demokratų (vėliau 
Valst. Liaudininkų) partijos vei
kėjas, visų demokratinių seimų 
narys ir žymūs valstybininkas. 

Visi Vileišiai savo visuome
ninę veiklą pradėjo gimtoje 
Pasvalio apylinkėje. Medinht so

dyboje spaudos draudimo lai
kais būrėsi tos apylinkės kaimų 
jaunimas, buvo rengiamos lie
tuviškos gegužinės, platinama 
draudžiamoji lietuviška spauda 
ir pan. Medinių lietuviškos 
veiklos garsas sklido per visą 
Lietuvą ir daugelis pasekė jų 
pavyzdžiu. Tad ir galima teigti 
jog Mediniai yra lietuviškos de
mokratijos lopšys. O plačioje 
Pasvalio apylinkėje Vileišių 
vardas niekad nenueis užmarš
tin. 

Šią vasarą pasvaliečiai rengia 
Jono Vileišio gimtadienio, o 
drauge ir jo mirties sukakties 
prisiminimą. Žinoma, šia proga 
bus prisiminta ir visa gausi ir 
šakota Vileišių giminė ir visi jos 
nariai. 

Minėjimo iškilmės įvyks bir
želio 6 d. Pasvalyje ir Medinių 
kaime. Iškilmėse pažadėjo daly
vauti parlamento (Aukš. t-bos) 
ir vyriausybės atstovai. O be to 
dar laukiama ir daugelio žymes
niųjų politikos ir mokslo vei
kėjų, kurių vienas kitas yra as
meniškai bendradarbiavę su Vi
leišiais. 

Iš viso pasaulio pakraščių į 
minėjimo iškilmes skrenda ir 
daug šios šeimos palikuonių. Jų 
skaičiuje ir dvi Jono Vileišio 
dukros: Alena Devenienė-Gri-
gaitienė ir Rita Bagdonienė — 
abi iš Floridos JAV. Ir taip pat 
dar būrys vaikaičių ir provai
kaičių. Lietuvos Valst. Liaudi
ninkų s-gai išeivijoje atstovaus 
Jonas Daugėla. 

J o n a s Daugėla 

Prie pianino dvi mokinės, žiūri 
mokytoja ir nurodo klaidas. 

Nėra gyvenime tokio dalyko, 
kaip nesvarbi diena. 

Alexander Wolcott 
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tūros stiliumi, išsiskiriantis iš visos aplinkumos. Pa
statytas, kai Počebutas numatė stebėti astronominius 
reiškinius, nes sunkiam dienovidiniam kvadrantui 
buvo reikalingas daugiau vietos ir stipraus pagrindo. 

Virš ketvirto aukšto, kur baigiasi pagal arch. M. 
Knakfuso projektą pastatytas priestatas, yra dar 5-tas 
aukštas, kurį užima observatorija. Bet nuo žemės pa
viršiaus, esant M. Počebuto kieme, išskyrus tik bokštą 
su laikrodžiu, kitų dviejų nematyti. 

Iš kitų kiemų išsiskiria prof. Skarbievijaus. Jame 
įrengta dviaukštė arka. I kiemą įeinama per arkos iš
vaizdos geležinius vartus, kurio viršutinis arkinis 
langas dar suskaldytas į saulės spindulius ir arkinėmis 
linijomis. 

Prie universiteto rūmų stovi prisiglaudusi Šv. Jono 
bažnyčios varpinė, pastatyta 1571 m. Tai vienas iš 
aukščiausių Vilniuje pastatų. Prieš 1737 m. gaisrą ji 
turėjo 50 m aukščio, o po gaisro buvo paaukštinta iki 
68 m. Yra 5-kių tarpsnių ir baigiasi kupoliniu stogu 
su aukštu kryžiumi. Tris tarpsnius puošia kampiniai 
piliastrai, o ketvirtame ir penktame tarpsny po dvi 
kolonėles iš kampų. Kiekviename tarpsnyje iš visų 
keturių pusių yra po langą: vieni atviri, o kiti nišų 
pavidale. Visi langai baigiasi arkomis, virš kurių, 
išskyrus tik 4-tą ir 5-tą tarpsnį, trikampio išvaizdos 
sandrikai. Visi tarpsniai, išskyrus tik 5-tąjį. yra 

vienodo ploto, aukščio ir formos, o 5-tasis — aštuo
niakampis su keturiais atvirais langais ir tarp jų po 
dvi kolonėles. Pagrindiniame tarpsny vyrauja 
horizontalinės linijos. Tai didinga varpinė, kuri 
pasižymi ne tik aukščiu, bet ir savo barokinio stiliaus 
išvaizda. 

Šv. Jono bažnyčia buvo pastatyta prie svarbių 
prekybos kelių už pilies teritorijos ribų, miesto turga
vietės viduryje, kuri vėliau buvo apstatyta namais. 
Pirmąją bažnyčią pastatė D.L.K. Jogaila po 1337 m., 
kai Lietuva priėmė krikščionybę. Bažnyčia buvusi 
mūrinė ir pastatyta gotų stiliumi. Metų eigoje buvo per
statinėjama, plečiama ir prie jos pristatomos koplyčios, 
visai netenka pirmykštės išvaizdos, įgydama barokinį 
stilių. 1427 m. rugpjūčio mėn. 10 d. ji buvo pašventinta 
ir paskirta Šv. Jono Krikštytojo ir Sv. Jono evangelis
to garbei (vilniečiai ją vadina tiesiog Šv. Jono vardu). 
Vėliau ji atiteko jėzuitams, kuriuos 1569 m. atsikvie
tė Vilniaus vysk. Valerijonas Protasevčius. Kai Šv. 
Jono bažnyčia 1571 m. atiteko jėzuitams, jie tuojau prie 
jos pradėo statyti akademijos rūmus, o bažnyčiai 
suteikė akademijos titulą. 

Šv. Jono bažnyčia yra nukentėjusi nuo 1655 m. rusų 
invazijos, kuri Vilniuje išsilaikė iki 1661 m., o 1702 
m. nuo švedų, kurie iš jos išplėšė visus sidabrinius 

daiktus. Taip pat nukentėjo ir nuo gaisrų, kurie įvyko 
Vilniaus mieste, ypatingai 1737 m. gaisro. Po šio gais
ro ji buvo vėl atstatyta. Jos vidaus įrengimus atliko 
patys jėzuitai. Vargonus gavo iš Polocko jėzuitų. 1917 
m. vargonai vokiečių buvo apiplėšti — visas metalines 
dalis išplėšė ir išsivežė į Vokietiją. 

Remontuojama ir perstatoma Šv. Jono bažnyčia 
savo išvaizdą ir stilių pakeitė. Iš gotinio stiliaus buvo 
perstatyta į barokinį. Nors jos išvaizda buvo pakeis 

ta, bet gotinio stiliaus žymių dar liko iki šių dienų, bū
tent: vidaus erdvė palikta iš trijų navų, kurios visos 
yra lygaus aukščio, ploni piliorai ir sienų piliastrai bei 
kontraforsai, smailūs langų arkai ir kraštutinių navų 
lubų skliautai (vidurinės navos gotinio stiliaus lubų 
skliautai buvo gaisro visai sunaikinti. Buvo atstatyti 
ne gotiniam, bet barokiniam stiliuje). Darbą atliko 
arch. J. G. Gliaubicas 1738-1749 m. laikotarpyje. Buvo 
nuimtos gipsinės statulos, o freskai buvo apdengti. Tik 
nepaliestas fasadas. Paliktas toks, koks jis buvo. 
Fasadas laikomas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europo
je kaip originalus vėlyvojo baroko fasadas. Jis susideda 
iš trijų plokštumų ir pinijono. Plokštumas puošia 
kolonos, piliastrai ir nišose, tarp kolonų šventųjų 
statulos: Sv. Jono Krikštytojo, Šv. Jono evangelisto, 
Šv. Ignoto ir Šv. Ksavero, o presbiterijos gale atiką su 
pinijonu. , 

Vidus erdvus, jaukus ir gana šviesus. Iš viso, 
neskaitant koplyčių, vra dešimt altorių, kurie 
sukoncentruoti presbiterijoje (18 šimt buvo 23 altoriai. 
Po restauravimo buvo palikta tik 1o altorių)- Altoriai 
su kolonomis tarp* kurių pastatyta,daug statulų ir 
išpuošti stiuko ornamentais. Altoriai barokiniai ir pri
derinti prie išlikusių gotikos piliorų, sudaro ypatingą 
grožį. Didysis altorius buvo pastatytas Vaitiekaus Rad
vilo lėšomis. Sienos papuoštos Marijos paveikslais, 
paminklinėmis lentomis, būtent: poeto Adomo Micke
vičiaus, rašytojo Liudviko Kondrotavičiaus-Sirokomlio, 
Vilniaus universiteto rektoriaus vysk. Strainowskio ir 
kitų, o prie vargonų komp. Moniuškos nedidelis bius
tas, kuris nuo 1840-1858 m. buvo šios parapijos 
vargonininku. 

(Bus daugiau) 
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Raimundas Kudukis ir žmona Gražina. 
Nuotr. VI. Bacevičiaus 

SAVANORIŠKA 
TARNYBA TAUTAI 

Raimundą Kudukį amžinybėn 
išlydėjus 
V. ROCIŪNAS 

Šių metų pirmaisiais mėne
siais mirtis, nors nekviesta, 
buvo dažna viešnia Clevelando 
lietuviškoje oazėje. Amžinybėn 
iškeliavusių tautiečių tarpe 
buvo ir penki, kuriuos vargiai 
bus galima pakeisti. 

Turiu mintyje Algirdą Kasu-
laitį — Lietuvių Krikščionių 
Demokratų sąjungos lyderį, 
spaudos žmogų ir redaktorių; 
Petrą Milašių — Lietuvių Fon
do (13,000 dol.), Čiurlionio an
samblio, ,,Grandinėlės", Cleve
lando Vyrų okteto, lituanistinių 
mokyklų, parapijos, įvairių 
organizacijų mecenetą, rėmusį 
tūkstantinėmis bei šimtinėmis; 
dr. Henriką Brazaitį — Lietuvių 
Bendruomenės veikėją, Lietu
vių gydytojų draugijos pirmi
ninką, visuomenininką ir rėmė
ją; Juozą Stempužį, giliai įrėžusį 
savo vardą, ne tik Clevelando 
lietuviškoje veikloje, kaip 
Čiurlionio ansamblio pirminin
kas, lituanistinių mokyklų 
mokytojas ir direktorius. 
Lietuvių namų statytojas ir per 
30 metų sumaniai, kultūringai 
vadovavęs „Tėvynės garsams'"; 
Raimundą Kudukį, jau Ameri
koje išsimokslinusį inžinie-
rių-administratorių. nuo pat 
jaunų dienų įsijungusi į šakotą 
lietuvių darbą, puikiai atsto
vavusį lietuviams ir plačiuose 
amerikiečių sluoksniuose. 

Net ne pesimistą dažnai užgo
žia liūdna mintis, kad Clevelan
do lietuviu gyvenimas ir jo 
veikla nebebus tokia Šiems 
nuoširdiems darbuotojams pa
sakius amžiną ..sudie". Mintin 
sugrįžta šių tautiečių nueitas 
kelias ir darbuotė Lietuvos bei 
išeivijos gerovei, ypač Lietuvai 
laisve? siekimo pastangose. 
Dabar, kai Tėvynė jau mėgina 
tvirčiau atsistoti laisvės kelyje, 
atrodo, tartum kažkas , kažkur 
jiems nurodė: savo misiją atli
kote ir keliaukite ten, kur rasite 
poilsį, garbingai užbaigę savo 
savanoriškus įsipareigojimus. 

Liūdniausia, kad iš šio penke
tuko, vos 52 metu Raimunda 
Kudukį mirtis balandžio 11 d., 
pasitiko motociklo, kurį jis 
vairavo, su automobiliu avari
joje Jis paliko liūdinčią žmoną 
Gražina 'amerikiečių tarpe žino
ma kaip Grace), dukrą Alek
sandrą ir sūnų Raimundą.Jr.. 
tėvą Petrą, gimines ir daug. 
daug bičiulių lietuvių ir ameri
kiečių tarpe. 

Stpriai ekonominiai įsitvirti
nęs, sėkmingas biznio ir 

politikos veikėjas, nuoširdžiai 
dirbęs Lietuvos labui, turėjo 
taip anksti iškeliauti. Lietu
viams Raimundo netekimas di
delė nelaimė. i « 

Mokslo ir karjeros laiptais 

Raimundas gyvenimą pradėjo 
1939.VI.26, Kaune. Dešimties 
metų su savo tėvu nuo karo 
pasitraukęs Vokietijon, 1949 
metais atvyko į Clevelandą, kur 
baigė lietuvių Šv. Jurgio pra
džios mokyklą, benediktinų 
gimnaziją. 1962 m. Fenn kolegi
joje įsigijo bakalaura tą iš1 

civilinės inžinerijos ir vėliau 
magistro laipsnį Akrorto uni
versitete. Studijas tęsė Case In
stitute of Technology, kur gili
nosi į moderniosios technologi
jos santykius su visuomene. 

Gerai išsimokslinęs, kvalifi
kuotas jaunas imigrantas savo 
karjerą pradėjo Republic plieno 
kompanijoje (1962-70), kaip civi
linis inžinierius, dėstė inžine
rijos kursą Clevelando valsty
biniame universitete. Jį nuo pat 
jaunų dienų traukė ir visuome-
ninė-politinė veikla. 1968 m. jis 
JAV senatoriaus W. Saxbe pa
kviečiamas patarėju inžinerijos 
reikaluose taip pat konsultantu 
dirbo W.F. Schade inžinerijos 
firmoje. 

1971 m., tada 32 m. amžiaus, 
pakviečiamas Clevelando 
miesto poreikių direktoriaus 
pareigoms; ten dirbo per du 
tūkstančiai tarnautojų, metinis 
biudžetas siekė per 80 mil. 
dolerių. Si miesto įmonė 
aprūpino arti du milijonus 
Clevelando miesto ir priemies
čių gyventojų vandeniu, dalinai 
elektra ir visa kanalizacijos sis
tema. 

Jis buvo jauniausias šio di 
džiulio miesto departamento 
direktorius Clevelando istori
joje. 1973 m. prez. Nixonas 
Raimundą trejiems metams 
paskiria į nacionalinį komitetą 
vandens švaros įstatymams pa
rengti. Ten dirbo penki senato
riai ir penki kongresmanai. To 
komiteto pirm. buvo viceprez. 
Nelson A. Rockefeller. Savo 
technologijos veikloje Raimun 
das didžiausią dėmesį teikė van
dens ir žemės taršos proble
moms. Tą jis tęsė ir išėjęs j 
savarankiška biznį — į savo in
žinerijos konsultacijos firma 
Sia tema jis skaitė daug prane
šimų, dalyvavo seminaruose. 

Pasitraukęs iš viešųjų miesto 

įmonių vadovo pareigų, įkūrė 
Kudukis, Schade and Associates 
firmą, kuri darbą tęsia toliau 
(tos firmos prezidente dabar 
išrinkta Gražina). Šiame inten
syviame ir sėkmingame biznio 
pasaulyje, aktyviai dalyvauda
mas respublikonų partijos dar
buose, Raimundas daug laiko 
skyrė tautinių grupių ir lietuvių 
socialiniams, visuomeniniams 
ir politiniams interesams. 

Jo darbas neliko nepastebė
tas; 1969 m. Tautybių centras jį 
išrinko iškiliuoju piliečiu, 1971 
m. Illinois Lietuviai Respubli
konai jam suteikė tų metų 
iškiliojo vyro titulą. 1975 jam 
įteikiamas garbės atestatas už 
talką Dyke College. 1979 m. 
Kudukis įtraukiamas į alma
nachus ,„Who's Who in Ohio" ir 
„Ohio VVho's Who ir Govern
ment". Nors dažnai perkrautas 
darbu savo firmoje, Raimundas 
rasdavo laiko dirbti Tautybių 
sąjūdyje, įkurtame Clevelando 
mero Perk, Kudukio ir kitų. 
Dirbdamas su tautybėmis Cle-
velande, ypač su pavergtų tautų 
atstovais, jis išvystė pasigėrėtiną 
veiklą. Kai, pavyzdžiui, 1988 m. 
viešoji radijo stotis FM 90.3, 
paskyrus naują generalinę di
rektorę, nutraukė tautybių 
transliacijas gimtąja kalba, 
Raimundas ir J. Stempužis 
rengė demonstracijas, protestus 
prieš tokį sprendimą, patraukė 
stotį teisman, ir byla buvo 
laimėta. Raimundas toje stoty
je buvo tarybos narys nuo 1984 
metų. 

Jis daug mylių yra padaręs 
vykdamas į New Yorką, Wa-
shingtoną, Columbus, Torontą, 

"•Los Angeles ir kt., kaTfcuvo 
konsultacijų, priėmimų arlkitų 
su Lietuvos byla susijusių 
reikalų. Kazimieros Prunskie
nės, ĄTfjįirM., V,.LandsJ**gio 
vizitai Amerikoje neapsiėjo be 
Kudukių talkos. Dalyvaudamas 
demonstracijose Clevelande, 
Amerikos sostinėje, ar kitur, 
savo kalbose nebijojo pareikšti 
ir aštrią kritiką prieš savo 
respublikonų partiją, jei ji nepa
lankiai traktuodavo pavergtų 

Visuomeninėje veikloje Rai
mundas Lietuvos reikalams 
teikdavo pirmumą. Ir Lietuvos 
okupacijos metais, jis buvo 
drąsus kovotojas, geras Lietuvos 
ambasadorius. Todėl kai 1991 
m. Amerikai vėl pripažinus 
Lietuvos nepriklausomybę iški
lo ambasadoriaus Lietuvai sky
rimo klausimas, į takingi 
asmenys, kaip Clevelando or
dinaras vysk. A. Pilla, Ohio gub. 
G.V. Voinovich, Clevelando 
meras demokratas M. White ir 
kiti rašė laiškus prez. Bushui, 
patardami, kad Kudukis būtų 
skiriamas JAV ambasadorium 
Lietuvai. 

Nuo pat jaunų skautavimo 
dienų Raimundas buvo mato
mas lietuvių tarpe: aukodavo 
laiką ir darbą, o taip pat ir pini
giniai remdavo liet. organiza
cijas, duodamas jų renginiams 
gerai apmokamus skelbimus, 
sveikinimus. 1961-68 jis pirmi
ninkavo Amerikos lietuvių 
inžinierių draugijai „Plienas", 
buvo Clevelando Altos skyriaus 
pirm. 1964-68 m., 1965-71 pa-
baltiečių „Baltijos aidų" radijo 
laidų organizatorius ir prane
šėjas, įsijungęs į LB darbą, buvo 
Tarybos nariu ir Tarybos pirm. 
(1976), o dabartinėje Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje — vi
cepirmininkas. Statant Lietu
vių namus, kaip tų Namų pati
kėtinis, buvo viso projekto pa
tarėjas ir vykdytojas. O Lie
tuvos laisvės reikalas buvo 

nepertraukiamąja darbų gija. 
Gražina ir Raimundas Kudu-

kiai artimai dirbo su Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos pirm. Vy
tautu Landsbergiu. Ne kartą, 
kritiškose Lietuvai valandose, 
prez. Landsbergis prašė, kad jis 
informuotų prez. Bushą apie 
padėtį Lietuvoje. O Gražina 
keletą kartų lankėsi Lietuvoje 
ir organizavo kultūrinę bei 
humanitarinę pagalbą. Gražina 
pernai su amerikiečių delegaci
ja vyko Pea'ce Corps organiza
vimo reikalu. Buvo numatę 
steigti savo agentūrą vandens ir 
žemės taršai mažinti. 

Šeimos ra te l y j e 

Nežiūrint visokiausių įsipa
reigojimų, Raimundas buvo 
laikomas šeimos žmogumi. 
Gražina ir Raimundas sukūrė 
šeimą 1965.IX.11. Jų santuoką 
palaimino vysk. Antanas Deks-
nys. Dabar jų prieauglis — Alek
sandra 18 m. ir Raimundas,Jr., 
15 m. Pastarojo krikšto tėvu 
buvo JAV viceprez. Nelson A. 
Rockefeller. Pakrikštijo Šv. 
Patricko katedroje, N.Y. Abu 
vaikai priklauso skautams ir 
ateitininkams. Gražina yra 

„Giedros" korp. narė. 
Gražina taip pat plačiai 

įsijungusi ir į amerikiečių 
veiklą. Ypač stipriai reiškėsi 
Moterų balsuotojų lygoje, kuriai 
ji vieną terminą net pirminin
kavo. Ši organizacija rengė 
prezidentinius debatus tarp 
prez. Reagano ir Carterio. 
Spauda iškėlė Gražinos puikiai 
koordinuotą tų debatų prave-
dimą. Gražinos vardas dažnai 
minimas ir didžiojoje Celevelan-
do spaudoje. Dabar jau skelbia
ma, kad gegužės pabaigoje 
Gražina vėl vyks į Lietuvą filmo 
sukimo reikalu, kur aktorių 
dalis bus ir lietuviai. 

Raimundo ir Gražinos 
Kudukių rezidencija, anksčiau 
Pepper Pipe, dabar Moreland 
Hills^uvo svetingi namai. Daug 
priėmimų, pagerbimų jų vaišin
guose namuose vykdavo ameri
kiečiams ir svečiams iš Lie
tuvos. 

(Bus daugiau) 

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

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

u Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

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

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

Fax (312) 434-2655 

SlSTKKSOFTHK 
i J T i i K C O M P A N Y O F MAKY 

\ | { l s i : \ | ( ( | | | \ < ; | O K 

in homes, hospices, hospitals, parishes and sočiai service 
agencies in California and the Midwest States; 

in a faith response to God; 

< ALI.KI) TO IJVK IX VOWKI)LIFK. 

in a family sized community and to be a SISTER and COM-
PANION to all with whom they Hve and minister. 

O' mmm 

- As A SISTER - As A N ASSOCIATE 

CONTACT: 
Sister Jean Stickney, LCM 

Sistera of the Little Company of Mary 
9360 South California Avenue, Evergreen Park, Illinois 60642 

( (708) 422-6200, ext. 5490 

ir 

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

gauna valiutą doleriais. 
* Persiunčiame į Lietuvą medžioklinius 

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

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

VARPAS 
2437 Mlcheltorona St. 

Los Angeles, CA 90039 

T T INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS <yr I ~ - » 

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

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
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CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

. *E /MAX 
REALTORS 

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

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

Aš išplėščiau savo paties širdį,, 
jeigu ji neturėtų geresnio 
linkimo, kaip tik mylėti save ir 
tyčiotis iš artimo. 

A. Pope 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrublanė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzl* Ava. 
Tai . 436-7878 

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. 

LORETTA'S—LTD 
DOMESTIC EMPLOYMENT 

AGENCY 
• Nannies • Babysitting 

• Companion • Eldarly Care 
• Home Health Caro* 

• House Keepers • 
Licensed & Bonded 

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

Atliekame namų, butų remonto 
darbus. Dirbame greitai, gerai ir pi
giai. Esame dirbę Amerikoje. Turi
me praktikos. Kreiptis: Artūras, 
tel. 312-471-6064. 

REAL ESTATE 

H^ M 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzte Ava., 
Chicago. H. 80629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Ortuos. 
M19 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

3 Chicago, IL 60629 

1 312-585-6100 

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

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

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

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

(312)581-8654 

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

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS ĘUMPUTIS. 

Onturj£ KMIEC1K REAITORS 
ryt 7922 S. Pulaski M. 
4tA 4365 S. Archer A v e. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l i a i , sąž in inga i i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

F O R R E N T 

Išnuomojamas šviesus, gražus, 
5 kamb. butas. 

Kreiptis: tel. 312-776-2072 

Marquetta Pk. Išnuomojamas 3 
kamb. butas antrame aukšte vyr. 
amžiaus asmeniui arba porai, kurie ga
lėtų padėti prižiūrėti namą. 

Tel. 312-735-2047 

Damaslo Turistams vykstantiems Į 
L l a t u v ą l Vilniuje, centre, pigiai 
išnuomojami privatūs butai, su visais 
patogumais . Kreipt is: Floridoje 
904-245-8017, Vilniuje 62-04-00, ar
ba 22-58-59, arba $3-82-49. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Brighton Parke, ant Artesian Ave. 
Antrame aukšte, vienam arba 2 
suaugusiems asmenims be 
gyvuliukų. Tel. 312-247-3838 

HELP VVANTED 

Needed teachar or instructor of 
Llthuanlan language for 2 
students living in Huntley, IL and 
Hampshire. IL (N W. suburbs of 
Chicago) 

Call Irane: 708-428-0315 

Telefonas (706) 430-7272 Telefonas 350-115 Ir 778 -392 

fffn? £-

PANEVĖŽIO ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIA, 

kurią klebonas kun. R. Pukenis stengiasi atnaujinti. Prašoma 
aukų iš lietuvių išeivijoje. Tikime, kad lietuviai Amerikoje. 
ypač panevėžiečiai, padės tą bažnyčią atnaujinti. Aukas 
priima kun. V. Rimšelis. MIC 6336 S. Kllbourn Ava. , 
Chicago, IL 60629. Iki birželio 10 d. 
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Nįjolė Sadūnaitė Clevelande. Iš k. — prel. A. Goldkikovskis, Nijolė Sadunaitė, 
D. Čipkienė ir svečias iš Lietuvos. 

CLEVELANDO ŽINIOS 
PAGELBĖKIME LIETUVOS 

OLIMPIEČIAMS! 
Kaip žinome, 1992 m. žiemos 

olimpiniuose žaidimuose Albert-
ville, Prancūzijoje, Lie tuvą 
atstovavo 6 sportininkai. Su 
žymiai didesniu kontingentu 
Lietuva ruošias i da lyvau t i 
įvairiose sporto šakose vasaros 
olimpiniuose žaidimuose šią 
vasarą Barcelonoje, Ispanijoje. 
Ypač koncentruojamasi daly
vauti su stipria krepšinio ko
manda. Atrankinis Europos 
zonos krepšinio turnyras vyks 
birželio gale ir liepos pradžioje 
taipogi Ispanijoje. 

Šiems užmojams pasiekti iš
laidos yra milžiniškos,ir kraštui, 
tapusiam neseniai nepriklau
somu, šiuo metu sunku tai 
pakelti. Lietuvos Tautinis Olim
pinis komitetas (LTOK) jau 
kelis kartus kreipėsi į viso 
pasaulio lietuvius prašydamas 
paramos. Žinoma, kad JAV yra 
įsteigtas Lietuvos Olimpinis 
fondas, kuriam vadovauja Val
das Adamkus, LTOK įgaliotinis 
JAV. Šio fondo speciali sąskaita 
Nr. 1101310331 yra at idaryta 
Chicagos Standard Federal ban
ke. 

Clevelando LSK „Žaibas", 
atsižvelgdamas į LTOK kreipi
mąsi ir ŠALFASS-gos centro 
valdybos raginimą, papildomai 
prašo Clevelando ir apylinkių 
lietuvių finansiškai paremti 
LTOK. 

Čekis rašomas: L i thuan ian 
National Olympic Fund . Siųs
ti šio vajaus įgaliotiniui, LSK 
„Žaibo" valdybos nariui Romui 
Apanavič iu i , 23750 C h a r d o n 
Rd. , Euclid, OH 44117. Tel 
216-531-6995. 

Šį Clevelando vajų pageidau
jame užbaigti iki birželio 27 d. 
Clevelando LSK „ŽAIBAS" 

Vidas T a t a r ū n a s , p i rm. 
Algirdas Bielskus, sekr . 

R o m a s Apanav ič ius , 
va jaus įgaliotinis 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

Eugenijus J. Žiurys y. a iš
r ink tas Amerikos Tau t in io 
komiteto receptinių vais tų 
programai Patikėtinių Tarybos 
pirmininku. (National Council 
for Prescription Drug Pro-
grams). Ši taryba vasario mėn. 
turėjo savo metinį suvažiavimą 
Scot tsdale , Arizonoje, k u r 
svarstė, kaip įvesti k raš te 
vienodą standartą atsiskaity
mui tarp vaistų gamintojų ir 
vartotojų. 

Eug. Žiurys dirba atsakingose 
pareigose Travelers Insurance 
Co., Hartford, Conn. J is yra 
aktyvus darbuotojas Amerikos 
Respublikonų partijoje, yra 
Amer ikos Lie tuvių Bend
ruomenės tarybos na rys ir 

tokį žmogų, kuris, ne taip kaip 
valstybinėje įmonėje, dirba už 
tr is . Žinoma, ir uždarbis būna 
a t i t i nkamas . Visai neseniai 
Vilniaus darbo biržos sureng
tame darbo vietų aukcione 
vienos a k c i n ė s b e n d r o v ė s 
direktorius ieškojo sekretorės, 
kuriai žadėjo mokėti už mėnesio 
darbą... 50 tūkstančių rublių. 
Toks pasiūlymas nustebino ne 
t ik aukciono rengėjus, bet ir 
galimas kandidates į sekretorės 
vietą. Kavą gal jos ir būtų 
įtikusios patiekti minėtos bend
rovės direktoriaus svečiams iš 
užsienio, bet susikalbėti su tais 
svečiais nei angliškai, nei vokiš
kai, nei pagaliau lenkiškai ne
būtų galėjusios. Nebūtų sumo-

Respublikonų Tautybių grupių jusios ir kaip įjungti kompiu-
komiteto vicepirmininkas. terį... Taigi, darbdavys ieško 

J i s su žmona Regina ir dukra darbininko, tuo tarpu darbi-

Bet ačiū ir už tai . Ačiū JAV 
imigracijos ir natūralizacijos 
tarnybai, paskelbusiai Kristupo 
Kolumbo loteriją žaliajai kor
telei laimėti. Loterijoje gali 
dalyvaut i 35 pasaulio šalių 
gyventojai. Tarp 40 tūkstančių 
laimingųjų gali būti ir būrys 
lietuvių. Pirmasis loterijos turas 
parodė, jog teisę apsigyventi 
Jungt inėse Valstijose gavo 58 
lietuviai. Ar visi jie šia teise 
pasinaudos — nežinia. Kaip 
nežinia, kiek lietuvių tokią teisę 
laimės loterijos ant rame ture 

birželio mėnesį ir k i ta is metais 
t r e č i a m e t u r e . N o r s , kaip 
praneša Vidaus reikalų minis
terija, pernai į JAV emigravo 
t r igubai daugiau žmonių nei 
ankstesnia is metais . 

Taigi, a r padės Kolumbas lie
tuviui? 

Sa lomė ja Čičiškina 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gegužės mėn. 29 d. 

Geriausias dalykas kai liūd
na , ta i ką nors išmokti. Tai 
v i e n i n t e l i s d a l y k a s , k u r i s 
n iekuomet nenuvilia. 

Winston Churchill 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

Lina, kuri studijuoja Connecti-
cut College, gyvena Wethers-
field, Conn. 

J . S. 

AR PADĖS 
KOLUMBAS 

Sakoma, kad metų pabaigoje 
bedarbių skaičius Lietuvoje 
pasieks 200 tūkstančių. Tai 
Darbo bi ržos prognozės , 
kuriomis reikia t ikėti labiau nei 
kieno kito pranašystėmis . Tad 
ką daryti? Pasikl iaut i valstybe 
būtų menka paguoda. Privačių 
bendrovių paskutiniu metu atsi
rado ganėtinai daug , bet darbo 
vietų ten padaugėjo tik 8 pro
centais. Pr ivat ininkas samdo 

ninkas ieško darbo. Gaila, kad 
jų keliai nesusikerta. 

Kai šitaip yra, ne vienam kyla 
klausimas: gal Lietuvoje per 
daug darbingų žmonių, gal 
reikėtų pasisiūlyti tiems išsivys
čiusio pasaulio kraš tams, kur 
gana plat i darbo rinka? 

Pasirodo, jog darbo r inka su 
kaupu yra pertekusi tiek Vokie
tijoje, t iek Suomijoje, Olandijo
je, Švedijoje, bet tos šalys, 
suprasdamos mūsų Respublikos 
v a l s t y b i n g u m o k ū r i m o s i 
sunkumus, pasirengusios mums 
padėti. J a u aptariamos darbo 
sutarčių sąlygos tose valstybėse 
kurios žada pusmečiui a r me
tams pri imti po porą šimtų 
žmonių iš Lietuvos. Supranta
ma, kad tai tik simbolinė išeitis. 

A.tA. 
Daktarei ALDONAI TAURIENEI 

mirus , jos vyrui dr . VYTAUTUI , s ū n u m s dr. AR
VYDUI ir d r . ŠARŪNUI su šeimomis ir visiems gimi
nėms re i šk iame gil iausią užuojautą i r k a r t u l iūdime. 

E. ir L. Andrijauskai 
J. Antanaitienė 
V. ir I. Jokšai 
E. Jonušienė 
O. Juodikienė 
J. Gruzdąs 
J. Kasulaitis 
A. Kerberienė 
E. Keresevičienė 
K. ir K. Kodačiai 

Miami Beach, FLA 

D. ir dr. J. Liaugminai 
Dr. B. Pautienytė 
S. ir K. ROĖCilos 
M. Rudaiti&iė 
V. Saladžius 
Dr. G. Stapulionienė 
A. Šatienė ^.-. 
I. ir A. JŠimkai 
Dr. ir dr. V. V. Tumasoniai • 
J. ir M. Vitkai 
E. ir A. Zigmantai 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ANICETA STROPIENĖ 
MAŽIONYTĖ 

Mūsų brangi Mamytė, Sesuo, Močiutė, Promočiutė ir Teta 
atsiskyrė iš mūsų tarpo 1992 m. balandžio mėn. 1 d., sulaukusi 
83 m. amžiaus ir buvo palaidota balandžio mėn. 4 d. Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir draugams ir visiems 
taip gausiai atsilankiusiems koplyčioje, dalyvavusiems 
bažnyčioje pamaldose ir palydėjusiems velionę į Amžino 
Poilsio vietą. Ačiū visiems, pareiškusiems užuojautą mūsų 
gilaus liūdesio valandose žodžiu, spaudoje ir laiškais. Ačiū už 
maldas, aukas ir gėles. 

Dėkojame parapijos klebonui kun. Jonui Kuzinskui už šv. 
Mišias ir nuoširdų pritaikytą pamokslą. Dėkojame kun. V. 
Zakarauskui už maldas kapinėse. 

Dėkojame kun. J. Kidykui, SJ ir kun. J. Gutauskui, SJ 
už maldas koplyčioje ir paaukotas šv. Mišias. 

Ačiū sol. Danai Stankaitytei už giesmes bažnyčioje ir 
Operos Vyrų chorui bei muz. A. Vasaičiui už giesmes 
koplyčioje. 

Nuoširdi padėka karsto nešėjams ir laidotuvių 
direktoriams D. Petkui ir sūnui. 

Visiems, parodžiusiems tiek daug nu nrdumo, meilės ir 
užuojautos šiose skaudžiose valandose, tariame širdingą ačiū. 

Giliame liūdesyje lieka 
Duktė, sūnūs, seserys, anūkai ir jų šeimos. 
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Mano Mie l am D r a u g u i 

A.tA. 
FELIKSUI MATAIČIUI 

užbaigus šios žemės kel ionę, jo l ikusią žmoną „Mielą 
Ž e m a i t ę " BRONĘ M A T A I T I E N C ir jo seserį J U Z Ę 
R E M I E N F nuoširdžiai užjaučiu. 

Su Tavim, n e p a m i r š t a m a s Fe l iksa i , v i rš dešimt
mečio švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažny
t i n i a m chore bals ingai g a r b i n o m e Aukščiausiąjį i r 
J o pašauk tas , I lsėkis D a n g a u s Karalystėje. . . ! 

Liūdint i s d r a u g a s 
Aleksandras Atutis 

P l e a s a n t Hill, California 

A.tA. 
MALVINAI TAMOŠIŪNIENEI 

mirus , jos vyrui V L A D U I T A M O Š I Ū N U I , d u k r o m s 
INGRIDAI RAMONIENEI i r GRAŽINAI MILERIE
N E I bei ki t iems g iminėms r e i š k i a m e gilią užuojautą 
ir k a r t u liūdime. 

Juozas ir Aldona Ruokiai 

A t A. 
JADVYGAI ČERNIAUSKIENEI 

m i r u s Detroito s k y r i a u s Bi ru t ieč ių i lgamete i p i rmi-
n i n k e i ^ K R I S T I N A I D A U G V Y D I E N E I r e i š k i a m e 
nuoširdžią užuojautą. 

Detroito Birutietės 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus , jos vyrą dr . VYTAUTĄ, s ū n u s dr. ARVYDĄ 
ir dr. ŠARŪNĄ su jų šeimomis nuoširdžiai užjaučiame 
ir ka r tu l iūdime. 

Josephine Bakšienė 
Aldona ir Vaclovas Valiai 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą dr. VYTAUTĄ 
TAURĄ, s ū n u s dr . Š A R Ū N Ą ir dr. ARVYDĄ ir jų 
šeimas. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus , jos vyrą dr . VYTAUTĄ, sūnus dr. ARVYDĄ 
ir dr. ŠARŪNĄ su Šeimomis bei a r t imais ia i s nuošir
džiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Varnas Montessori centro direktoriai 

A.tA. 
Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus , jos vyrui dr. V Y T A U T U I TAURUI , s ū n u m s 
dr. ARVYDUI i r dr. Š A R Ū N U I su šeimomis reiškia
me nuoširdžiausią užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

Valentina ir Pranas Mažeikai 

A.tA. 
JURGIS BRIZGYS, SDB 

mirė 1992 m. gegužės 23 d. Rosario, Argentinoje, sulaukęs 
76 metų amžiaus. Palaidotas Rosario saleziečių kapinėse 
gegužės 24 d. 

Gimė Lietuvoje 1915 m. 
Nuo 1937 m. salezietis, po nepilnų poros metų išvykęs i 

Italiją. 
Ilgiausiai dirbo kaip spaustuvės direktorius, vėliau kaip 

meninių spausdinių vedėjas saleziečių spaustuvėje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime broliai Čikagoje: Simonas 

ir mirusi žmona Marija, Juozas su žmona Aldona ir Petras 
su žmona Emilija. Lietuvoje liko seserys: Magdelena Pečiulie
nė ir Marija Akelienė. 

uaug seserų ir brolių vaikų. 
Mirusieji: brolis Antanas Lietuvoje, sesuo Mikaelė, 

Nekalto Prasidėjimo Marijos vienuolė, Kanadoje, brolis 
vyskupas Vincentas Chicagoje. 

Šeima prašo už a.a. Jurgi pasimelsti. 

Nuliūdę: seserys, broliai, seserų ir brolių vaikai, gimi
nes ir draugai. 

A.tA. 
4 Dr. ALDONAI TAURIENEI 

mirus , gil iame skausme l ikusiems — velionės vyrui 
dr . VYTAUTUI TAURUI, s ū n u m s su šeimomis 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Evelina, Kazys ir Juozas Oželiai 
Sofija Oželienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

H 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
C hicago. Illinois 6062^ 

l-(3l2)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-452-1003 

La ido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

\ 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. gegužės mėn. 29 d. 

x Kun. Joną Kuzinskas, 
Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos klebonas, gegužės 27 d. 
Martiniąue pokylių salėje buvo 
pagerbtas kunigystės 40 metų 
sukaktyje banketu ir trum
pomis kalbomis. Vadovavo 
parapietė S. Petrošienė abiem 
kalbom. Salė buvo pilna, kiek 
tik galėjo talpinti. Jubiliejų 
rengė parapijos komitetas. 

x Sv. Kazimiero seserų vie
nuolija kviečia visus dalyvauti 
šv. Mišiose, prašant Dievo, kad 
jų vienuolijos steigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų greičiau 
paskelbta palaimintąja. Šv. Mi
šios bus trečiadienį, birželio 3 d.. 
7 vai. vak. vienuolyno koply
čioje. Mišias atnašaus kun. J. 
Paplansky, OFM, Šv. Pauliaus 
parapijos Chicagoje klebonas. 

x „Lietuvos Vaikų Vilties" 
komitetas prie JAV LB krašto 
valdybos Socialinių reikalų ko
miteto atgabena ortopedinėmis 
ligomis sergančius vaikus iš 
Lietuvos ir Shriner ligoninėje 
jie gydomi. Gydymo išlaidas pa
dengia ligoninė, bet komitetui 
reikia sumokėti už atvežimą ir 
pragyvenimą prieš operaciją. 
Vaikai daugiausia su iškrypu
siais stuburais. Mergaitės išgy
dytos jau išvyko į Lietuvą. 

x Muz. Manigirdo Motekai-
čio fortepiono mokinių koncer
tas bus šį sekmadienį, gegužės 
31 d., 3 vai. p.p. Jaunimo cent
ro salėje. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti ir pasiklau
syti. 

x Laura Putriūtė, vais
tininkė, parūpino 30 kraujo 
cukrui matuoti instrumentų 
JAV LB Socialinių reikalų tary
ba šiuos instrumentus persiųs į 
Lietuvą dr. A. Vingrui ir jie bus 
naudojami cukraus liga ser
gantiems Lietuvos vaikams. Dr. 
A. Vingras yra „Lietuvos Vaikų 
Vilt ies" atrankos komiteto 
Vilniuje pirmininkas. 

x LB Lemonto, 111., apy
linkės valdybos pirmininkas 
Kęstutis Sušinskas, apylinkės 
metinio susirinkimo proga 
atsiuntė 25 dol. auką ir linki 
. .Draugui" ir ateityje tęsti 
lietuvybės išlaikymo svarbų 
darbą. Nuoširdus ačiū už 
malonų linkėjimą ir auką. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

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

(sk> 
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų Šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 58fr5959 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. 

< s k > 

x A koijų. bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x Stasio ir Danielės Lozo
raičių pagerbimas Chicagos 
Balzeko Lie tuvių ku l tū ros 
muziejuje bus birželio 5 d., 
penktadienį, tarp 7 ir 9 vai. vak. 
Yra susidaręs specialus komi
tetas Chicagoje ir jis rūpinasi, 
kad Lietuvos ambasada būtų 
Amerikos lietuvių remiama. 
Ambasadorius yra Stasys Lozo
raitis, besirūpinąs Lietuvos ir 
lietuvių reikalais JAV-bėse. 

x Dievo Apvaizdos parapi
ja, ilgai tarnavusi lietuviams, 
paskutiniu metu ispaniškai 
kalbantiems, yra uždaroma. 
Paskutinės šv. Mišios bus bir
želio 7 d. 12:30 vai. dienos. I 
paskutines pamaldas kviečiami 
lietuviai, kurie gali 18-toj kolo
nijoje atsilankyti. 

x Mokslo metų užbaigimo 
Kr. Donelaičio lituanistinėse 
mokyklose iškilmės bus gegužės 
30 d. 11 vai. ryto mokyklos audi
torijoje. Kviečiame kuo daugiau 
tėvų iškilmėse dalyvauti. Išlei
sime abiturientus iš aukštesnio
sios mokyk los , t a ip pat 
įteiksime pažymėjimus pradžios 
mokyklą baigusiems. Tai bus 
visų mokslo metų apvainika
vimo šventė. Aštuntos klasės 
mergaitės ir šeštojo skyriaus 
mokiniai į užbaigtuves ateina 
su t a u t i n i a i s d rabuž ia i s . 
Aštuntos klasės berniukai dėvi 
švarkus arba kostiumus ir kak
laraiščius. Visi kiti a te ina 
t va rk inga i ir šven t i ška i 
pasipuošę. 

x Jono L. R a č k a u s k o , ne
seniai baigusio Northern Il
linois universitetą, pastangomis 
jo buvę biznio administracijos 
studijų kolegos ir profesoriai 
surinko ir Lietuves biblio
tekoms paaukojo 60 dėžių 
knygų. Jas persiųs Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras. 

x P a k e n a s In t e rna t i ona l 
Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus, įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis, organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tus. Skambinti: 407-392-7916 
Petrui Pakėnui. 

(sk) 

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

(sk) 

x Kaip ir k iekvieno mėne
sio pa sku t in į sekmadien į , 
gegužės 31 d. Baltia Express 
ir vėl priiminės siuntinius 
Lemonto Lietuvių centre nuo 
9 vai. ryto. Laivo konteine 
ris išplaukia birželio 8 d. In 
formacijai skambinti nemoka
mu telefonu 1-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624. 

(sk; 

x Parduodami tautiniai rū
bai, austi Amerikoje, aukštaū
gei jaunuolei, 12 numerio. Tel. 
312-642-0227. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

Dengtam* ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tai. 708-257-0746 

btntl po 6 v.v. 

IS ARTI IR TOLI 

Chicagos aukštesniosios lit. mokyklos keturiasdešimt pirmoji (1992 m.) laida su mokytojais prie 
žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo. 

Nuotr. Pr. Masilionienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
CHICAGOS 

AUKŠTESNIOJI LIT. 
MOKYKLA IŠLEIDO 
KETURIASDEŠIMT 

PIRMĄJA ABITURIENTU 
LAIDA 

Chicagos aukštesnioji lit. mo
kykla gegužės 16 d., šeštadienį, 
turėjo drauge su Dariaus Girėno 
lit. mokykla iškilmingą mokslo 
metų užbaigimą ir keturias
dešimt pirmosios abiturientų 
laidos išleistuves. 10 v.r. Jėzui
tų koplyčioje buvo šv. Mišios. 

x Prof. dr. Jokūbas Stu-
kas , netrukus išvyksta su 
ekskursija į Lietuvą ir ten 
praleis keletą savaičių. Todėl 
vadovaujamos „Lietuvos atsi
minimų" ir „Music of Lithu-
ania" radijo programos bus nu
traukiamos iki š.m. rugsėjo 
mėnesio, prasidėjus rudens 
semestrui Seton Hali universi
tete, So. Orange, N.J. Pasku
tinės programos bus duodamos mokyt 

kurias atnašavo ir mokslo metų 
pabaigai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. Anicetas Tamošai
tis, S. J. 

Pamaldoms pasibaigus, abi 
mokyklos su savo mokytojais ir 
gausiu būriu tėvų bei lietuviš
kos visuomenės nuėjo prie žuvu
siems dėl Lietuvos laisvės pa
minklo Jaunimo centro sodely
je. Iškilmes pradėjo dir. J. 
Masilionis. Abiturientas Darius 
Mikrut pasakė gražią patriotinę 
kalbą. Giedant „Marija, Mari
ja", abit. Gytis Vygantas, 
lydimas dviejų Dariaus Girėno 
lit. mokyklos mokinių, padėjo 
gražų gėlių vainiką prie pa
minklo. Svečiams ir kitų klasių 
mokiniams einant j vidų, abi
turientai su mokytojais, Tėvų 
komiteto nariais ir mokyklos 
rėmėjais nusifotografavo. 

Trečioji iškilmių dalis vyko 
apatinėje Jaunimo centro salėje. 
1 salę abiturientus įvedė jų 
auklėtojas dr. Kazys Ėringis. 
Įeinantiems maršą skambino 

F. Strolia, o tėvai ir 
sekmadienį, gegužės 31 d., 1-3 
vai. p.p., 89.5 FM banga. To ka
talikiško universiteto radijo sto
tis yra priėmusi prof. Stuką įjos 
valdomąją tarybą. 

x Anykščių miestas rengia 
savo gyvavimo 550 metų ju
biliejų š.m. liepos 20-26 d. ir 
kviečia iš to miesto bei apy
linkių kilusius tautiečius ar jų 
palikuonis atvykt į Pasaulio 
Anykštėnų Suvažiavimą. Sve
čiai bus apgyvendinami miesto 
viešbutyje „Puntukas" ir poilsio 
namuose „Šilelis". Platesnei in
formacijai skambinkite: 5-13-32 
(Anykščių savivaldybė), 5-13-51 
(paveldo tarnyba), 5-15-54 (mu
ziejus), fax (8-251) 5-17-78, arba 
rašykite: A. Verbickas, Vie
nuolio 4, Anykščiai, Lithu-
ania. Kelionės reikalus iš JAV 
tvarko Amer ican T rave l 
Service, 9439 S. Kedzie, Ever-
green Pk., IL 60642, tel. 
708-422-3000. Išvykimo data 
— liepos 13 d. 

(sk) 
x Eli Katauskas ir Stasė 

Semėnienė, savo talka daug 
prisidėjusios prie Vytauto 
Landsbergio ir Konsulų pri
ėmimo Balzeko muziejuje, da
bar stropiai dirba, kad sėkmin
gai pavyktų Lietuvos ambasa
dos Washingtone vakaras, 
Balzeko muziejaus „Gintaro" 
salėje, birželio 5 d., 7:00 v.v. Visi 
kviečiami, nes kiekviena auka 
įteikta ta vakarą bus ano
niminio mecenato padvigu
binta. 

(sk) 
x Dr. Motiejus ir Aldona 

Rimai (MN) parėmė IX Tau
tinių Šokių Šventę 250 dole
rių auka. Šventės lėšų telkimo 
komisija nuoširdžiai dėkoja už 
auką. 

(sk) 

visuomenė sutiko plojimais. Į 
prezidiumą buvo pakviesti visi 
mokytojai — D. Eidukienė, dr. 
K. Ėringis, H. Dainienė, R. 
Jautokienė, N. Pupienė, F. Stro
lia, J. ir A. Vasiukeviciai, J. Pla-
čas ir J. Kavaliūnas. 

Dir. J. Masilionis kalbėjo apie 
mokyklą ir jos žymesnius 
įvykius. Iš pranešimo paaiškė
jo, kad mokykloje per 42 m. dir
bo 78 mokytojai, iš kurių 20 yra 
jau mirę. Mokyklą baigė, įskai
tant ir šiais metais baigiančiuo
sius, 968. Iš jų 19 yra mirę 
(paskiausiai 1991 m. rugsėjo 23 

x Jei lankysitės Lietuvoje, 
privati firma „NAKVYNĖ" 
galės jus pasitikti aerodrome, 
apgyvendinti privačiuose 
butuose Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje ir t.t. Butas su maistu ir 
kitais patarnavimais $25 asme
niui per dieną. Kreiptis: NAK
VYNĖ, L.Ž.C.A. Nr. 1-19, 
Kauno raj.. Lithuania. tel. 
29-61-39. 

(sk) 

d. mirė Živilė Bilaišytė). 
Mirusieji mokytojai ir absolven
tai buvo pagerbti susikaupimo 
minute. 

Susidarė tradicija, kad moks-
l j metai pradedami pirmą šeš
tadienį po Darbo dienos, bai
giami paskutinį šeštadienį prieš 
Kapų puošimo dieną. Darbas 
pradedamas 9 v.r., baigiamas 
1:30 v. p.p. ČALM ir Dariaus 
Girėno artimai bendrauja: turi 
bendrą Tėvų komitetą, keletą 
bendrų mokytojų, kartu ruošia 
Kalėdų eglutę, Nepriklausomy
bės ir Motinos dienos minėji-

.mus. 
Baigus pranešimą, prasidėjo 

svarbiausioji iškilmių dalis — 
atestatų įteikimas. Mokytojų 
tarybos sekr. D. Eidukienė per
skaitė mokyt, tarybos posėdžio 
protokolo ištrauką, iškviesdama 
abiturientus atsiimti atestatus. 
Juos gavo: Vainius Gleveckas, 
Rimas Lukas, Darius Mikrut, 
Julytė Plačaitė ir Gytis Vygan
tas. Abiturientus, gavusius 
atestatus, pirmiausia sveikino 
direktorius J. Masilionis, linkė
damas nesigėdinti prie krūtinės 
prisisegti lietuvišką ženklelį, į 
rankas paimti lietuvišką vėlia
vą. Bet bus dar geriau, jei ne iš 
ženklelio, ne iš vėliavos pažins, 
kad esi lietuvis, o iš gerumo. 
Auklėtojas dr. K. Ėringis kiek
vienam abi tur ientui rado 
atskirą žodį, juos apibū
dindamas ir palinkėdamas 
sėkmės tolimesniame jų gyve
nime. Abiturientų vardu atsi
sveikino Gytis Vygantas, dėko
damas mokytojams ir tėvams už 
kantrybę, o pasiliekančiųjų var
du atsisveikino Elytė Žukaus
kaitė, apgailestaudama, kad ne
begalės susitikti toje pačioje mo
kykloje. 

Išdalijus kitiems mokiniams 
pažymėjimus (Elytė Žukaus
kaitė ir Karina Pauliūtė baigė 
visais penketukais), ČALM 
iškilmės baigėsi, prasidėjo 
Dariaus Girėno lit. mokyklos 
m.m. baigimo iškilmės, kurioms 
vadovavo vedėjas Juozas Plačas. 
Mokytojai išdalijo skyrių 
mokiniams pažymėjimus, o po 
to buvo paminėta Darius-Girėno 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Irena Blekytė, Washing-
tono valstijos ir Seattle Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė, pa
rašė „Tulpėje" išsamų ir gerą 
laišką, kuriuo nurodo naudą 
dalyvaujant lietuviškam veiki
me, taip pat duoda platų vaizdą 
apie visus darbus ir ateities 
planus. Ji kviečia visus aktyviai 
įsijungti į lietuvišką darbą savo 
vietoje. 

— Zitai Petkienei, „Tulpės" 
redaktorei, ištesėjusiai jau 10 
metų, Nepriklausomybės šven
timo proga buvo į teiktas 
pažymėjimas už darbą prie 
biuletenio ir „Lietučio" suor
ganizavimo ir jam vadovavimo. 
Su šia tautinių šokių grupe Z. 
Petkienė dalyvaus ir Tautinių 
šokių šventėje Chicagoje. 

— Kad Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas gerai 
pasisektų, Neris Palūnienė su 
talkininkėmis — I. Kinderiene, 
Vida Žvirzdyte-Farler, Dalia 
Turlyte-Maroviec, Zita Žvirz-
diene ir Birute Gyliene — labai 
stengėsi ir pasisekimas 
buvo tikrai geras ir visiems at-
simintinas. 

KANADOJE 

— Maironio lituanistinę 
mokyklą Toronte šiemet baigė 
lietuviai, kurie savo pažymė
jimus gavo gegužės 15 d., penk
tadienį Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Lituanistinę mokyklą baigė 
Aidas Batūra, Paulius Dalydė, 
Vincas Liačas, Savija McManus, 
Tomas Pajaujis, Aras Paškus, 
Stefa Pilipavičiūtė, Juozas Ra
dzevičius, Paulius Repšys, Lina 
Sapijonytė ir Raminta Slapšytė. 
Aukšesniuosius lituanistinius 
kursus baigė Kristina Bar 
šauskaitė, Gintaras Karasiejus, 
Adriana Karkaitė, Audra Pau-
lionytė, Rimas Pečiulis ir Katry
te Yanni. 

lit. mokyklos 30 metų sukaktis. 
Mokyklos įkūrėjas Jonas Kava
liūnas ir dabartinis vedėjas 
Juozas Plačas papasakojo po 
keletą įdomesnių momentų iš 
mokyklos istorijos. Visos 
iškilmės buvo baigtos Lietuvos 
himnu ir pietumis. 

P. R. 

„California Gardens", kur yra ir senelių lietuvių, atlieka Motinos dienos 
programą. Iš kairės: J Sotienė, E. Sirutienė ir L. AtkoČiūnienė, guli savo 
kambary — A. Tumaitis. 

Nuotr. P. T. 

MOTINOS DIENA 
„CALIFORNIA GARDENS" 

SENELIŲ NAMUOSE 

Gegužės mėnuo yra skirtas 
Dievo Motinos garbei, o antras 
mėnesio sekmadienis šiame 
krašte skirtas Motinos dienai. 

Išaušo gražus saulė tas 
gegužes 15 d. rytas. „California 
Gardens" Senelių namuose 4 
aukšto salėje susirinkę lietuviai 
ir kiti šių namų gyventojai 
laukia Motinos dienos pro
gramos. Atvyksta Vyresniųjų 
lietuvių centro Chicagoje 
atstovė Elena Sirutientė su Jur
gita Sediene ir Liucija At
koČiūnienė. Jas pasitinka dvi 
Šių namų darbuotojos — 
lietuvės. 

Jurgitos rankose gražus melo
dingi akordeono garsai ir ža
vingi jos ir Liucijos balsai dainų 
mintimis nuneša susirinkusius 
lietuvius į praeitį, į tėvynę ir 
pas savo motinas, kitiems 
galbūt jau seniai mirusias. Ne 
vienam nurieda gaili ašara, 
prisiminus savo kraštą, savo 
mamą... 

Baigusios programą, šio mi
nėjimo atlikėjos pasisveikina su 
žiūrovais ir trumpai pasikalba. 
Vėliau su muzika, daina ir 
žodžiu aplanko % metų jo 
kambaryje, senelį, kuris dėl 
silpnos sveikatos negalėjo daly
vauti salėje. 

E. Sirutienės rūpesčiu suor
ganizuotas talentingas pasi
rodymas paliko nepaprastai gilų 
įspūdį visiems dalyviams, o 
ypač lietuviams. Pagarba ir pa
dėka programos atlikėjoms ir 
organizatorei. 

P. T. 

— A. a. Augusta Jorkšai-
tienė mirė netoli Vancouverio. 
Buvo sulaukusi jau 90 metų am
žiaus. Kilusi iš Sartininkų, Tau
ragės apskr. Visa šeima pasi
traukė dėl karo į Vokietiją, 
vėliau vyro brolis visą šeimą 
atsikvietė į Kanadą, kur pasku
tiniu metu gyveno pas dukrą 
Eleną ir žentą Benių Her
manus. Jie rūpinosi ir laido
tuvėmis. 

— A.a. Katarina Burokytė 
mirė Vancouvery. J i buvo 
gimusi Anglijoje, bet paskui su 
tėvais persikėlė į Kanadą. Prieš 
ją mirė jos sesuo Mari ja 
Dapkienė, dar liko sesuo Ani
ceta Macijauskienė. 

— Edmontone, Alb., buvo 
paminėta kovo 11 d. su 
pamaldomis. Lietuvių namų 
koplyčioje šv. Mišias atlaikė 
kun. L. Bouchard. Pravedė LB 
pirm. Nijolė Karosaitė. Buvo su
giedoti Lietuvos ir Kanados 
himnai . Paska i tą apie B. 
Brazdžionį skai tė Juozas 
Popikaitis, pianinu paskambino 
jaunas Antanas Galagher, au
kas rinko ižd. M. Garbinčiūtė. 

— Gavėnios rekolekc i jas 
Edmontono lietuviams pravedė 
kun. V. Braukyla. Jį globojo V. 
ir J. Bartkai. LB pirm. dr. V. 
Kadis ragino aukomis paremti 
nepriklausomą Lietuvą. 

— Kanados Lietuvių jauni
mo sąjunga išsirinko naują 
valdybą: pirmininkė Ona Stane
vičiūtė, vicepirm. Raimundas 
Laurinavičius, sekr. Vika Ross, 
ižd. Daiva Baršauskaitė, nariai 
Audra Paulionytė ir Vytas Čup-
l inskas, tarybos r i nk imų 
komisijon išrinkti Julija Šukytė 
ir Lina Celtoriūtė. 

— Hamiltono, Ont. „Tal
kos" kredito kooperatyvas 
turėjo savo narių apyskaitinį 
susirinkimą. Išrinkta valdyba ir 
pasiskirstė pareigomis: pirm. J. 
Stankus, vicepirm. J. Gedris, 
sekr. R. Kontenis, ižd. S. Dalius, 
narys P. Kanopa. I kredito 
komitetą — pirm. F. Enskaitis, 
sekr. B. Mečys, narys J. Pleinys. 
Į revizijos komitetą — G. Mel-
nykas, sekr. G. Skaistys, narė R. 
Ciparytė. 

— Lietuvių Bendruomenės 
apyl inkė , sudarė naują 
valdybą, kurion įeina Calgary, 
Alb., gyveną lietuviai: pirm. dr. 
A. Vyšniauskas, vicepirm. E. 
Krausienė, ižd. S. Lay, sekr. I. 
Balutienė ir nariai J. Vyš
niauskienė, St. Majauskas, A. 
Kasperas , S. Kaspe r i enė , 
„Vėjo" redaktorius K. Dubaus
kas. Jie visi sveikina apylinkės 
lietuvius ir prašo jungtis į lietu
vių veiklą. 

— Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą surengė Cal
gary, Alb., ir išsamią paskaitą 
skaitė apylinkės pirm. dr. A. 
Vyšniauskas. Meninę dalį 
atliko Aldona Lėderytė, pa
dainuodama gitarai pritariant 
keletą l ie tuviškų l i aud ies 
dainų. Ypač visų dėmesį pa
traukė J. Kilokaičio sukurta 
„Tau, tėvyne", kurią pianinu 
palydėjo Julytė Vyšniauskaitė 
ir Arvydas Krausas. 

— Aušros Vartų parapijoje 
Montrealyje pirmą Komuniją 
priėmė Aleksandra Ptašinskai-
tė ir Justinas Nagys. Pirmajai 
Komunijai juos paruošė ses. 
Paulė Savickaitė. 

— Iš Montrealio švietimo ir 
kultūros suvažiavime Toronte 
dalyvavo šie atstovai: J. Piečai-
tis, B. Nrgienė, J. Adamonytė, 
I. Gedrikienė, J. ir P. 
Adamoniai. 
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