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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Seimo delegacija 
Suomijos parlamente 

Vilnius , gegužės 26 d. (Elta) 
— Šią savaitę Lietuvos Seimo 
delegacija, vadovaujama pirmi
ninko Česlovo Juršėno, lankėsi 
Suomijoje. Trečiadienį Č. 
Juršėnas susitiko su Suomijos 
parlamento frakcijų vadovais, 
kuriems j is išdėstė Lietuvos po
ziciją dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo iš kaimyninių šalių ir 
dėl Karaliaučiaus demilitariza-
vimo. 

Šis susitikimas įvyko pirmąją 
Lietuvos Seimo delegacijos vi
zito Suomijoje dieną. Vėliau po
kalbis šia tema buvo pratęstas 
per vakarienę, kurioje dalyvavo 
Suomijos parlamento vadovybė. 
Tikriausiai, dar kartą bus prie 
jos sugrįžta penktadienį, kai 
Seimo delegacija lankysis par
lamente jo plenarinio posėdžio 
dieną. 

Komentuodamas Česlovo Jur
šėno pranešimą, Suomijos par
lamento pirmininko pavaduoto
jas Sepp Peltar pasakė: „Suo
mijos parlamento nariai turėtų 
atidžiai įsiklausyti į Lietuvos 
Seimo pirmininko Česlovo Jur
šėno prašymą, kad būtų parem
tas Baltijos valstybių reika
lavimas kuo greičiau išvesti iš 
Latvijos ir Estijos Rusijos ka
riuomenę bei pradėti konkretus 
žingsniai dėl Kaliningrado sri
ties demilitarizavimo... Baltijos 
regiono saugumas yra visų jo 
valstybių reikalas ir šią prob
lemą kelti pirmiausia privalo 
parlamentarai". 

Ketvirtadienį Lietuvos Seimo 
nariai susipažino su Helsinkio 
apylinkėmis. Delegacija lankėsi 
pas ūkininkus, pabuvojo Hia-
menlino mieste — Sibelijaus 
muziejuje ir plataus vartojimo 
prekių firmoje. Vakare Lietuvos 
ambasada delegacijai surengė 
priėmimą. 

Pr is i s tatė Kroatijos 
ambasadorius 

Šiandien Lietuvos prezidentui 
Algirdui Brazauskui skiriamuo
sius raštus įteikė Kroatijos am
basadorius Lietuvai Damir Pe-
rinčic. Jo rezidencija bus Stok
holme, įteikdamas įgaliojamuo
sius dokumentus diplomatas 
sakė, kad jam ypač malonu būti 
akredituotam valstybėje, kuri 
pirmoji pripažino Kroatijos 
nepriklausomybę. Damir Perin-
čic pareiškė viltį, kad dabar, kai 
ir Lietuva, ir Kroatija yra 
laisvos, demokratijos bei rinkos 
ekonomikos keliu žengiančios 
valstybės , stiprės dvišalis 
bendradarbiavimas ekonomikos 
ir kitose srityse. 

Prezidentas Brazauskas 
pareiškė įsitikinimą, kad abi 
šalys keisis patirtimi, kaip 
geriau tvarkyti savo jaunas 
valstybes. 

V a l d ž i a skundžiasi, 
nepajėgiant i surinkti 

m o k e s č i ų 

„Šiuo metu renkant šalies 
biudžeto pajamas susiklostė 
nors ir ne tragiška, bet labai 
sunki padėtis", pasakė Lietuvos 
finansų ministro pavaduotojas 
Reinoldijus Šarkinas. Pasak jo, 
1994 m. valstybės ir savivaldy
bių biudžete numatyta surinkti 
2.8 bilijonai litų pajamų. 

Per sausio-balandžio mėne
sius biudžetas gavo 770 mili
jonus litų, o buvo planuota gauti 
894 milijonai litų. Pagrindinė 

deficito priežastis yra ta, kad 
biudžetas surenka gerokai ma
žiau, nei planuota, pelno mokes
čių iš įmonių. Tai sudaro 
problemų, finansuojant biudžeto 
išlaidas, tarp jų ir pensijas, 
stipendijas ir pašalpas. 

Šiam tikslui buvo panaudotos 
lėšos, likusios dar iš praėjusių 
metų, buvo skolintasi iš Pri
vatizavimo fondo ir komercinių 
bankų. 

Kaip galimą biudžeto deficito 
dengimo priemonę viceminist
ras nurodė ir valstybės obliga
cijų (bonų) išleidimą. Šiuo metu 
jau paruošti visi būtini doku
mentai ir tikėtina, kad liepos 
pradžioje bus paskelbta pirmo
ji trumpalaikių trijų mėnesių 
valstybės bonų emisija. Tačiau 
R. Šarkinas šią priemonę ver
tina, jo žodžiais, „be entu
ziazmo". „Užsukę šį ratą, 
neišbrisime niekada", sako vice
ministras. 

Lietuvos Respublikos finansų 
ministro pavaduotojas neneigia, 
kad nepavykus stabilizuoti biu
džeto padėties antrąjį šių metų 
pusmetį, gali tekti tvirtinti 
naują biudžetą ir radikaliai 
mažinti išlaidas. 

Visokavičius konsultuos 
Uzbekistanui 

Buvęs Lietuvos Banko val
dybos pirmininkas Romualdas 
Visokavičius, kaip pinigų 
politikos ekspertas, išvyksta į 
Uzbekistaną konsultuoti šios 
Vidurinės Azijos valstybės 
vyriausybę. Ji šiais metais ruo
šiasi įvesti nacionalinę valiutą 
— „sumą". 

Uzbekistano vyriausybė Ro
mualdą Visokavičių pakvietė 
Tarptautinio Valiutos Fondo re
komendavimu. Lietuvis banki
ninkas sostinėje Taškente dirbs 
pagal Jungtinių Tautų Plėtros 
programą ir dalyvaus komisijo
je, kuri padės Uzbekistano vy
riausybei atlikti šalies mak
roekonominę analizę, tirs 
jos stabilumo veiksnius, rengs 
projektus nacionalinei valiutai 
įvesti. 

Vilniaus valymui ir 
tvarkymui trūksta 

pinigų 
Vilnius, gegužės 19 d. (Elta) 

— Septyniolikos Vilniaus miesto 
komunalinio ūkio įmonių vado
vai pasirašė šių tarnybų krei
pimąsi, adresuotą Lietuvos pre
zidentui, ministrui pirmininkui, 
Seimo pirmininkui ir Vilniaus 
miesto merui. 

Kreipimesi rašoma, kad dėl 
nuolatinio lėšų stygiaus blogėja 
Vilniaus miesto gatvių, aikščių, 
tiltų, patilčių, kapinių, apšvie
timo tinklų ir kitų objektų tvar
kymas. Jau ketvirti metai iš 
miesto biudžeto gaunama tik 
30% lėšų, reikalingų būtiniau
siems darbams atlikti. Vien tik 
šių metų vasario-gegužės mėne
siais už atliktus darbus nesu
mokėta 2.7 milijonai litų. 
Miestą tvarkančios organizaci
jos atsidūrė kritiškoje padėtyje. 
Nesant lėšų net kurui įsigyti, 
sustoja miesto komunalinį ūkį 
aptarnaujantis transportas, 
avarinės tarnybos. Darbuoto
jams neišmokami atlyginimai. 
Įmonėms gresia bankrotas. O 

Nobelio premijos laureatas Aleksandr Solženicyn, 20 metų išgyvenęs tremtyje Amerikoje, 
paskutini kartą palietė savo kiemo vartelių stulpą Cavendish, Vermont. Čia išgyvenęs 18 metų, 
jis kasdien rašė ir užbaigė užsibrėžtą darbą Siame krašte: parašė keturių tomų veikalą „Raudonasis 
ratas" - istorųą įvykių, atvedusių iki RUSUOS revoliucijos. Gegužės 25 d. jis išvyko į savo tėvyne 
Rusiją, kurią buvo priverstas apleisti dėl to, kad viešai paskelbė tiesą apie gulagus. 

Krikščionys Demokratai nori, 
kad prezidentas stabdytų 

krašto smukimą 
Vilnius, gegužės 25 d. — 

Lietuvos Krikščionių Demokra
tų Partijos valdybos pirmi
ninkas Povilas Katilius pa
skelbė Lietuvos prezidentui 
adresuotą memorandumą, ku
riame „atkreipiamas Respub
likos prezidento dėmesys į 
dalykus, kurie stabdo pažangią 
šalies raidą, smukdo žmonių 
gerovę, griauna visuomenės 
solidarumo pagrindus", ir jis 
prašomas pats imtis priemonių 
šią raidą sustabdyti. Memoran
dumas liečia keturias pagrin
dines sritis: ekonominės ir 
socialinės saugos, teisėsaugos, 
nacionalinio saugumo ir užsie
nio politiką. 

Memorandume Krikščionys 
Demokratai „reiškia gilų su
sirūpinimą tuo, kad dabartinės 
Seimo daugumos bei vyriausy
bės ekonominė politika sąlygoja 
visuomenės turtinę poliariza
ciją, oligarchijos atsiradimą. 
Kuriasi grupuotės, daugiausia 
iš valdžios ir valstybinės pra
monės administracijos aplinkos, 
kurios asmeninių ryšių ir 
valdžios neteisėtai teikiamų 
privilegijų dėka pusvelčiui 
įsigyja valstybės turtą, naudo
jasi mokesčių bei kreditų leng
vatomis. Tuo tarpu absoliuti 
šeimų dauguma negali pragy
venti iš savo uždarbio ir pri
verstos skursti. Šeimų dauguma 
neturi arba neteko turėtų san
taupų, nuskurdo ir tapo nesau
gios". 

,.Dabar vykdoma ekonominė 
politika neskatina sava
rankiškos, socialiai stabilios 
visuomenės formavimosi: nesu
daromos sąlygos smulkiam ir 
vidutiniam privačiam verslui 
plėtotis, ypač smulkiai gamybai 
ir paslaugoms, nesirūpinama 

tai reiškia, kad bus sunaikinta 
visa Vilniaus komunalinio ūkio 
struktūra. Minimaliam jos 
veikimui reikėtų ne mažiau, 
kaip 65 milijonų litų metams. 

Jeigu iki gegužės 25 d. nebus 

naujų perspektyvių darbo vietų 
kūrimu. Smulkiam naujam 
versliu steigtis ir plėtotis kliudo 
korupcijoje dalyvaujančios val
dininkijos ir kriminalinių struk
tūrų veikla". 

„Neformuojami socialinio tei
singumo pagrindai. Teisėsauga 
apleista. Teisinis nestabilumas 
ir nihilizmas kuriamas net pa
čios valdžios pastangomis". 

„Tokia politika pasmerkia 
šalį ilgalaikiam atsilikimui, 
kelia grėsmę demokratijai, 
diskredituoja atkurtos valstybės 
institucijas, daro Lietuvą oligar
chijos valdoma nuskurdintos vi
suomenės valstybe. Respublikos 
prezidentas su tokia politika 
neturėtų taikstytis". 

Krikščionių Demokratų me
morandumas baigiamas nuomo
nės pareiškimu, kad tiesiogiai 
išrinktas ir nuo Seimo nepri
klausomas Respublikos prezi

dentas turi ne tik galimybę, bet 
ir pareigą atstovauti visus, o ne 
vienos partijos interesus". 

„Dabartinės Seimo daugumos 
ir vyriausybės žalingą politiką 
gali pakeisti ne tik nauji rin
kimai, bet ir Respublikos prezi
dentas. Krikščionys demokratai 
mano, kad Konstitucijos 77,58, 
77 ir 84 straipsniuose apibrėž
tos Respublikos prezidento 
galios leidžia jam daryti reika
lingą poveikį Seimo ir vyriau
sybės politikai. Prezidentas, 
turėdamas įgaliojimus skirti ir 
atleisti ministrus, tuo pačiu 
dalijasi atsakomybe už vyriau
sybės bei jos narių darbus". 

„Krikščionys Demokratai no
rėtų matyti Respublikos pre
zidentą, vykdantį atsparos Ru
sijai ir integravimosi į Vakarus 
užsienio politiką, kreipiantį 
šalies vidaus politiką naciona
linius interesus atitinkančia 
linkme, ryžtingai ginantį de
mokratijos principus. Konstitu
cijos dvasią ir žodį, šalinantį 
pavojingas Lietuvos raidos ten
dencijas". 

Planuojama praplėsti JT 
Saugumo Tarybą 

New Yorkas, gegužės 25 d. — 
Ruošiantis pertvarkyti Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybą, 
Lietuvos Misijos prie Jungtinių 
Tautų patarėja Gintė Damušytė 
dalyvavo JT Generalinės Asam
blėjos pirmininko S. R. Insanal-
ly sušauktame pasitarime. 

Šiuo metu Saugumo Tarybą 
sudaro 15 tautų, iš kurių 
penkios vietos yra nuolatinės, o 
10 pasikeičiančios dviejų metų 
kadencijoms Generalinės Asam
blėjos išrinkimo keliu. Šiuo me
tu nuolatines, nesikeičiančias 
vietas užima Jungtinės Ameri
kos Valstijos, Jungtinės Ka
ralystės (Britanija), Kinija, 
Prancūzija ir Rusya. 

Kaip praneša Lietuvos Misija 
prie Jungtinių Tautų, Genera
linės Asamblėjos pirmininko su
šauktame posėdyje aptarta 

Šalia Lietuvos, posėdyje daly
vavo Azerbaidžanas, Baltarusi
ja, Bulgarija, Čekija, Lenkija. 
Rumunija, Ukraina ir Vengrija. 
Ukraina, Lietuva ir Lenkija 
išryškino geografinės repre
zentacijos klausimo svarbą. 

Genocido Centras 
pradės veiklą 

Vilnius, gegužės 13 d. (BNS) 
— Birželio 1 d., oficialiai pradės 
veikti Lietuvos Gyventojų Ge
nocido ir Rezistencijos Tyrimo 
Centras. I jį bus sujungta bu
vusios Aukščiausiosios Tarybos 
laikinosios tyrimo komisijos 
Sovietų Sąjungos KGB veiklai 
Lietuvoje ištirti darbo grupė, 
vadovaujama Juozo Starkaus-

tolesnė eiga Saugumo Tarybos ko, ir Valstybinis Lietuvos Gy-
reformos klausimu ir palankes- ventojų Genocido tyrimo cent-
nės diskusijų sąlygos, siekiant ras, vadovaujamas Vytauto 

išspręstas Vilniaus miesto ūkio konsensinio sprendimo dėl Skuodžio. Naujajam centrui 
finansavimas, rašoma kreipime- Saugumo tarybos praplėtimo, vadovaus Vytautas Skuodis, 
si, būsime priversti išeiti į cent- šiuo metu JT narės-valstybės Gegužės 10 dienos potvarkiu 
rines gatves piketuoti. Piketo diskutuoja su Saugumo tarybos vyriausybė sudarė specialią 
metu, kaip painformavo kreipi- reforma susijusius klausimus, komisiją, kuri prižiūrės, kaip 
mosi autoriai, Lietuvos sostines pvz. geografinę reprezentaciją ir $jos dvi struktūros sujungiamos 

Japonijos bei Vokietijos įjungi
mą į Saugumo Tarybos nuolati 
niąsias nares. Jos taip pat 
svarsto veto teises apribojimus. 

Pirmas savanoris jau 
nuteistas 

Vilnius, gegužės 19 d. (LA) -
Kaišiadoryse gegužės 17 d 
pasibaigė buvusio Savanoriš
kosios Krašto Apsaugos Tarny
bos (SKAT) būrio vado Korneli
jaus Rudausko baudžiamoji by
la, apie kurių „Lietuvos aidui" 
parašė Arvydas Sadauskas. 

Praėjusių metų gruodžio 10 d. 
vakare SKAT Rumšiškių būrio 
vadas gavo žinią, kad plėšikai 
užpuolė miestelio gyventoją. 
Pasiėmęs tarnybinį ginklą, kurį 
laikė namie, Rudauskas atsku
bėjo į įvykio vietą. Pasirodžius 
„Volgai" (Rudauskas teigia 
pamanęs, kad tai užpuolikai), jis 
tris kartus iššovė į viršų. Tačiau 
paaiškėjo, kad tai policija. Po
licininkai atėmė iš Rudausko 
ginklą, surakino antrankiais ir 
automobilio bagažinėje atgabe
no į Kaišiadorių policijos komi
sariatą. Čia iš jo buvo paimta 
dar ir granata. 

Rumšiškių miestelio gyvento
jai prašė nebausti Rudausko 
laisvės atėmimu. Pasak jų, tik 
šis savanoris galėjęs juos ap
saugoti nuo plėšikų ir girtuok
lių, nes nė vienas policininkas 
miestelyje negyvenąs. 

Rudauskas apkaltintas netei
sėtai laikęs ir naudojęs ginklą. 
1990-1991 metais SKAT sava

noriai turėję įsigyti ginklus 
legaliai. Pasak savanorių, tada 
vyrai ginklavosi kaip išmany
dami. Kitas dalykas , kad Ru
dauskas ginklą privalėjo laikyti 
tarnybos vietoje, o ne namie. 
Teisme liudiję SKAT vadovai 
sakė, jog už tai turėtų būti tai
koma drausminė, o ne baudžia
moji atsakomybė. 

Teisėja J. Cirulienė nuospren
dį turėjo perskaityti gegužės 17 
d. rytą. Susirinko buvę bendra
darbiai, teisiamojo žmona ir 
vaikai, kaišiadoriečiai. Bet... tik 
5:30 vai. vakaro teisėja paskel
bė, kad Kornelijus Rudauskas 
pagal Lietuvos Baudžiamojo Ko
dekso 234 str. 2 dalį nuteistas 
2 metams ir 8 mėnesiams 
laisvės atėmimu. 

Daugelis gūžčiojo pečiais ir 
nesuprato, kas darosi: mafija, 
svetimo turto prievartautojai 
paleidžiami iš teismo salės, o 
savanoris, vienintelis kaimynų 
užtarėjas, vienintelis šeimos 
maitintojas, turės sėdėti griežto 
režimo pataisos darbų kolonijo
je beveik trejus metus. 

Pabaiga? Galbūt ne. Rudaus
ko advokatas J. Aleksandravi
čius žada apskųsti Kaišiadorių 
teismo sprendimą Aukščiausia
jam Teismui. 

Ekonominės lengvatos turėtų 
būti gamtai valyti 

centrą užtvindys tūkstantis 
įvairių mašinų — kelių tiesimo, 
priežiūros be kitos specialios 
paskirties technikos. 

I vieną. 
Potvarkis priimtas, vykdant 

Seimo balandžio 21 d. priimtą 
nutarimą „Dėl Lietuvos gyven-

Vflnius, gegužės 19 d. (LA) — 
Laisvų ekonominių zonų kūri
mas turėtų vykti ne vien už
sienio kapitalo viliojimui, bet ir 
atsižvelgiant kur labiausiai 
Lietuvai būtų naudingos tokios 
investicijos. Rašydamas „Lietu
vos aide", Ričardas Baubinas 
pavyzdžiu duoda Šiaulius, kur 
buvusioje Rusijos karinėje bazė
je kuriama laisvoji ekonominė 
zona (tose zonose veikiančios 
įmonės yra atleidžiamos nuo 
muitų ir įvairių kitų mokesčių). 

Anot Baubino, manoma, kad 
laisvąsias ekonomines zonas ge
riausia kurti didelėse buvusiose 
Rusijos karinėse bazėse, kurių 
geografinė padėtis laba: patogi. 
Tai šiaurės miestelis Vilniuje 
(66 ha). Zoknių aerodromas 
prie Šiaulių (1.300 ha), kariniai 
poligonai pietiniame Klaipėdos 
pakraštyje (3.400 ha). Kėdainių 
aerodromas (600 ha) ir kiti. 

Neabejotina bus laisvos eko
nominės veiklos nauda šiuose 
plotuose jau svarstomuose pro
jektuose, tačiau nepamirština, 
kad sovietiniai okupantai pali
ko šias teritorijas suniokotas ir 
labai užterštas. Tuo tarpu Lietu
vos vyriausybės nustatyta (1993 
m. birželio 2 d. nutarimu nr. 
389), kad „neigiamus ekolo
ginius padarinius šalina Rusijos 
Federacijos karinių dalinių 
teritorijas (objektus) perėmę ar 
perimantys [asmenys ar įmo
nės)". 

Žinoma, rašo Baubinas, savi
valdybės, perėmusios minėtus 

tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro nuostatų patvir
tinimo". 

Komisijos pirmininke paskir
ta Valstybinės archyvų direkci
jos generalinio direktoriaus 
pavaduotoja Veronika Karkle-
lienė. Jos nariai yra A. 
Abramavičius, V. Bendinskas, 
A. Kugelevičius, A. Petrauskas, 
V. Skuodis, J. Starkauskas. 

Darbą komisus turi baigti ir 
atitinkamus dokumentus vy
riausybei pateikti iki gegužes 
25 dienos. 

karinius objektus, nepajėgios jų 
išvalyti, tad Ui teks daryti 
teritorijos naudotojams, kapi
talo investuotojams. Jie turi 
numatyti papildomų išlaidų. 

Tyrimų duomenimis, Zok
niuose naftos produktais už
teršta 2.5 milijonai kubinių 
metrų grunto. Teršalai pasiekė 
gruntinį vandenį ir trykšta šal
tiniais toli už aerodromo ribų, 
grėsdami vienai iš Šiaulių 
vandenviečių. Geologų duome
nimis, gelmėse plūduriuoja iki 
70.000 kub. metrų aviacinio 
kuro. Buvusiose karinėse teri
torijose gausu ir kitų teršalų, at-
liekų. suniokotos vandens ap
sauginės juostos. Tuo tarpu 
gamybiniuose plotuose gruntas 
turėtų būti išvalytas iki 300-500 
mg teršalų kiekviename kilo
grame grunto, o gyvenamosiose 
ir kultūrinėse zonose — iki 
20-50 mg/kg (Vokietijos, Dani
jos, Olandijos pavyzdžiu). 

Baubinas įtaigauja, jog ku
riant laisvąsias ekonomines 
zonas, norėdami ir tikėdamiesi 
dėmesio laisvosioms ekonomi
kos zonoms, galimiems kapitalo 
investuotojams reikia aiškiai 
pasakyti ir kokie ekologiniai 
reikalavimai keliami. „Jei 
nepaaiškinsime būtinybės 
laisvų ekonominių zonų pro
jektuose numatyti ir tai, kad 
bus privalomas sutvarkyti 
teritorijas, vėliau patys 
keleriopai mokėsime už jų ir 
savo gyvenamosios aplinkos 
gydymą", baigia straipsnį 
Ričardas Baubinas. 

Šiuo metu Seime yra svarsto
mas Laisvų ekonominių zonų 
įstatymas, o jį priėmus, bus 
kuriami šių zonų nuostatai. 

KALENDORIUS 

Gegužės 27 d.: Sv. Augus
tinas iš Canterbury; Genadijus, 
Brunonas, Neringa, Žymante. 
Petrapilyje 1917 m. įsisteigė 
Lietuvių Seimas. 

G e g u ž ė s SS d.: Justas, 
Donaldas, Jogirdas, Rima. 
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LIETUVA PAKELIUI Į 
EUROPOS KREPŠINIO BAIGMĘ 

R E M I G I J U S GAŠKA 

'Specialiai iš Vilniaus 1 

\EUROPOS Č E M P I O N A T Ą 
B E S I V E R Ž I A N T 

Ko nepasiekė Lietuvos krepši
ninkai, ta padarė moterys! 

Gegužės 18-22 d., Vilniuje vy
kusiose Europos moterų krepši
nio pus f ina l iuose . L i e t u v a 
pateko į laimingųjų r inkt inių 
ta rpą , kur ios 1995 meta i s 
Čekijoje vyksiančiose 25-ųjų 
Europos Mote rų k r e p š i n i o 
pirmenybėse varžysis dėl Euro
pos čempionės vardo. 

Europoje šiuo metu vyko trys 
pusfinaliu turnyra i — Stokhol
me. Vilniuje ir Bukareš te , iš 
kiekvieno jų j baigmines žaidy
nes kvaliflkavosi po t rys koman
dos.Šios devynios, pl ius šeimi
ninkė Čekija, sudarys 1995 
metų Europos čempionate daly
vausiančių r inkt inių sudėtį. 

Vilniuje teko stebėti žaidžiant 
Italiją. Suomiją. Latviją. Kroa
tiją. Vengriją, ir L ie tuvą . 
Penkias dienas tęsėsi t ikrai 
įdomios kovos, kuriose kiek
viena rinktinė žaidė prieš kiek
vieną. I baigmines žaidynes 
Čekijoje pateko: Kroatija, Itali
ja ir Lietuva. Vengrija užėmė 
ketvirtąja vietą. latvės penk
tąja, o suomės — šeštą. 

SUNKI DUONA L I E T U V A I 

Lietuvos moterų krepšinio 
r inktinė, vadovaujama Valen
tino Kanapkio. turėjo gerokai 
pasitempti, ne? po ketverių 
rungtynių teturėjo tik 2 laimė 
j imus. Taigi, sekmadienio pa 
skutinės rungtynės prieš Veng
riją buvo lemiamos. Vengrija 
yra dalyvavusi kiekviename 
Europos čempionate nuo 1950 
metų. o Lietuvos krepšininkės 
niekur nematytos nuo 1938 
metų. Vengrija kovon stojo irgi 
su dviem laimėjimais: taigi 
l a imėj imas ir L i e t u v a i , ir 
Vengrijai buvo žūtbūtinis . Čia 
mūsų k repš in inkės sužaidė 
geriausias šio turnyro rungty 
nes ir iveikė vengres 69:56. 

Vilniaus žaidynėse geriausiai 
pasirodė kroatės, t ik paskuti
nėse rungtynėse, kurios jau 
nieko nebereiškė, pralaimėju
sios prieš... Latviją. Je i Lietuva 
prieš kroates būtų žaidžiusi 

taip. kaip žaidė prieš Vengriją, 
pergalė būtų buvusi lietuvaičių 
pusėje. Rungtynėse su Kroatija, 
Ūkus žaisti šešioms minutėms, 
Lietuva vedė 6-iais taškais . Li
kus žaisti t r ims minutėms . 
Lietuvai vedant 4-iais taškais , 
trys pagrindinės kroatų žaidėjos 
turėjo j au po 4 baudas. Tik 
mūsų komandos ir t renerio 
neryžtingumas veržtis pro šias 
žaidėjas ir i š t raukiant joms 
penktąją baudą, suteikė Kroa
tijai progą išlaikyti aikštelėje 
visas savo žvaigždes ir laimėti 
76:72. 

Kiti l i e tuva ič ių r e z u l t a t a i : 

Lietuva — Suomija 90:75 
Lietuva — Latvija 62:51 
Lietuva — Italija 59:66 
Lietuvos — Italijos susitiki

mas buvo pirmasis po 1938 me
tų Europos pirmenybėse. Tada 
Lietuva Romoje pateko i II 
vietą, ir ta i , tik dėl italių 
geresnio taškų santykio. Prieš 
itales Vilniuje lietuvaites galėjo 
laimėti, turėjo gerų progų, bet 
italių ūgis padarė savo: viena 
italė — 6"7". ki ta — 6'6" ir mū
siškėms buvo sunku prieiti prie 
lentų. Vien tr i taškių neužteko. 

Į S P Ū D I N G A S T U R N Y R O 
A T I D A R Y M A S 

Žaidynės, vykusios Vilniaus 
Sporto rūmuose, buvo pradėtos 
įspūdingomis iškilmėmis, daly
vaujant ..Lietuvos" ansambliui. 
Vilniaus merui ir svarbiesiems 
Lietuvos sporto šulams. Ragelių 
ir kanklių muzikai lydint, j salę 
įžygiavo šešios Europos moterų 
krepšinio rinktinės. Kiekvieną 
žaidėją lydėjo 5-6 metukų tauti
niais drabužiais pasipuošusi lie 
tuvaitė. ranka įsikabinusi į di
džiulę krepš in inke . Koman
doms išsirikiavus, prieš kiek
vieną krepšininkę stovėjo maža 
lietuvaitė su rože rankoje. FIBA 
ats tovui oficialiai a t i da r iu s 
žaidynes, „Lietuvos" ansamblis 
atliko ketur is šokius. Lygiai 
taip pat , kaip anais gerais 
laikais — krepšinis ir lenciūgė
lis... Tada mūsų mažylės įteikė 
krepšininkėms po rožę ir palin
kėjo sėkmės. Sugiedojom Lietu
vos himną, o maršų a idams 

Lietuvos studenčių krepšinio rinktinės vyr. treneris Algis Šatas prieš rungtynes duoda nurody
mus žaidėjoms. Iš k.: stovi — Kurtinaitienė, vyr. trenerio pavaduotojas ir A. Kaušaitė. Sėdi — 
#13 — kapitonė Lina Dambrauskaitė, #4 — Kalesinskaitė, #9 J. Vilutytė, #10 r- J. Kaušaitė ir 
#6 — I. J o n k u t e . R i n k t i n ė 1993 m. l iepos mėn Buffalo, NY, vykusioje Universiadoje l iko ketvir
toje vietoje, kovoje dėl b ronzos medal io pra la imėjus ios JAV-ių krepšininkėms 83:73. 

skambant , krepšininkės ir 
palydovės išžygiavo. 

W „ŽALGIRIUI" TEKO AUKSINIAI ŽIEDAI 
IR KONSTANTINO SAVICKO TAURĖ 

Ž A I D Y N E S S U S U M A V U S 

Džiaugiamės, kad Lie tuva 
pateko į išrinktųjų tarpą. Ta
čiau daugelis tikėjosi šiek t iek 
geresnio lietuvaičių pasirody
mo. Žinoma, niekas dar nepra
lošta. Bus la iko ir p rogos 
pasiruošti ir atsigriebti . Viena 
kliūtis, kuri t rukdė lietuvai
tėms darniau pasirodyti, y ra ta , 
kas šiuo metu pusė mūsų rinkti
nes žaidėjų žaidžia užsienio ko
mandose (Vokietijoje. Švedijoje, 
Lenkijoje) ir matomai n ė r a 
susižaidusios. Kita priežastis — 
centro žaidėjos t rūkumas . Vita
lija Tuomaitė , kuri prieš 7-8 
metus buvo Lietuvos pažiba, 
dabar neša jau nemažą metų 
krūvį ir jai buvo sunkoka kovoti 
po lentomis prieš 22 ar 23 metų 
itales ir kroates. Reikia t ikėt is , 
kad šios spragos bus užpildytos 
ir a teinančiais meta is Čekijoje 
matysime daug lygiau žaidžian
čią Lietuvos r ink t inę . 

Dar š iek t i e k s t a t i s t i k o s : 

Lietuva šiose varžybose buvo 
geriausia nuo lentų a tšokusių 
kamuolių rinkėja, ta ik l iaus ia 
t r i taškių metėja (34%), o Dalė 
Kur t i na i t i ene — ta ik l i aus ia 
baudų metėja — 9 iš 9. taigi 
visas 1 0 0 ^ . Taip pat Jo lan ta 
V i l u t y t ė b u v o t a i k l i a u s i a 
dvi taškių mėtytoja, sumetusi 
septynis iš dešimties — 70%. 

Gaila, kad į po pirmenybių iš-
r i n k t ą s imbol inę g e r i a u s i ų 
žaidėjų r inkt inę nepateko nei 
viena lietuvaitė. Užtat į antrąją 
pateko net t rys — Ju rga Štrei
mikytė. Neringa Zakalskienė ir 
Ingrida Jonkutė . 

Naudingiausia turnyro žaidėja 
buvo paskelbta kroatė Slavica 
P r e t r e g e r , o g r a ž i a u s i a — 
vengrė Eszter Bakai . 

Š.m. gegužės mėn. pradžioje 
pas iba igė pirmasis Lietuvos 
krepšinio lygos (LKL) čempio
n a t a s . Nuo jo pradžios — 1993 
m. spalio 1 d. įvyko 199 rung
tynės . 

Atkakl ios paskutinių dienų 
g r u m t y n ė s del čempiono vardo 
t a r p „Žalgir io" i r „Atle to" 
b a i g ė s i K a u n o „ Ž a l g i r i o " 
perga le . Buvo žaista iki trijų 
perga l ių . „Žalgir is" laimėjo 
finalinę dvikovą 3:1. Žalgirie
čiams A. Braziui,A. Visockui, V. 
Ju rg i lu i , E. Bubliui, T. Stumb
riui , D. Lukminui, E. Brazdaus-
ku i , G. Kulamajė, D. Maskoliū
nu i , G. Einikiui, K. Marčiulio-
n iu i ir G. Staniuliui bei tre
ne r i ams J. Salumetsui ir J. 
Fiodorovui atiteko LKL čempio
nų aukso žiedai ir specialiai iš 
J A V atvežta Lietuvos krepšinio 
pa t r ia rcho K. Savicko taurė . 

Krepšinio federacijos medaliai 
į teikt i trečiąją vietą užėmu
siems Vilniaus „Statybos" krep
š in inkams. 

Apdovanoti ir ki t i LKL čem
pionate pasižymėję krepšinin
ka i . ..Lietuvos a idas" įteikė 
savo prizą televizorių ..Tauras" 
r e z u l t a t y v i a u s i a m P lungės 
. .Olimpo" žaidėjui A. Vaškiui 
(viso - 800 taškų, vidurkis 22.2). 
F i rma „Rubikon" spalvotu tele
vizoriumi ..Shivaki" apdovanojo 
daugiausia kamuolių po krep
šiais atkovojusį „Atleto" žaidėją 
Ž. Ilgauską (539, vidurkis 12.25) 
Šiam žaidėjui a t i teko ir kitas 
prizas - videoplejeris - kaip ge
r iaus iam metimų blokuotojui 

(160 blokų, vid. 3.64). „Ši lutės" 
komandos gynėjui A. Stančiaus-
kui , a t l ikusiam daugiaus ia 
rezultatyvių perdavimų (137, 
vid. 3.7), firma „RimVal" įteikė 
japonišką fotoaparatą. Firmos 
„Viti" dovana atiteko Plungės 
„Olimpo" žaidėjui M. Prancke-
vičiui, per sezoną perėmusiam 
daugiausia kamuolių (90, vid. 
2.8). Baudas tiksliausiai metęs 
Kauno NECA gynėjas G. Pečiu-
lionis iš „Valbra" firmos gavo 
importinę dušo kabiną, dvitaš
kių metiką G. Einikį („Žalgi
r i s" ) apdovanojo „ M i n o l t a 
Baltia", geriausias t r i taškių 
metikas N. Zabarauskas („Atle
t a s " ) buvo a p d o v a n o t a s 
„Vavivatos."4irmos. G. Einikis 
gavo dar du vertingus prizus: Š. 
Marčiulionio krepšinio mokyk
los prizą —japonišką magnetolą 
— kaip naudingiausias žaidėjas 
ir kaip geriausias LKL žaidėjas 
— „Yamaha" firmos japonišką 
muzikinį centrą. Geriausio krep
šininko rinkimuose dalyvavo 51 
žmogus. Buvo minimos 25 žaidė
jų pavardės. J ų penketukas 
atrodo taip: G. Einikis - 213 
balsų, Ž. Ilgauskas -177, D. Sir
tautas - 62, A. Vaškys - 60, A. 
Visockas - 37. 

Lietuvos rinktinė (treneriai V. 
Garastas ir H. Giedraitis) po 
LKL čempionato iškart išskrido 
į Helsinkį, kur žais Šiaurės 
šalių čempionate. Visi Kauno 
žalgir iečia i l iko n a m u o s e 
rengtis „Profbasket" lygos fi
naliniams susitikimams. 

Iš „Europos l ie tuvis" 

ETNINIS TINKLINIO TURNYRAS 
CLEVELANDE 

I.u t u v i u j a u n u č i u krepš in io rungtynėse, ft.m. balandžio 23 ir 24 d. vykusiose C leve lande . E klasė* 
rung tynėse t a r p To ron to „ V y č i o " i r Clevelando „Žaibo l", žaibietia G in tautas Civ inskas mane v 
ruoj.'i su k ; im i i o ] i u 

Gegužės 14 d. Clevelande įvy
ko II Etninis Tinklinio tur
nyras , kurį surengė Clevelando 
LSK „Žaibo" t inklinio sekcija, 
v a d o v a u j a m a P a u l i a u s Ki-
jausko. Turnyre dalyvavo 7 vy
rų ir 4 moterų komandos. Tur
nyras buvo gero lygio tiek vyrų 
tiek ir moterų klasėse. Turnyras 
buvo pravestas t inkliniui įpras
t a tvarka , dviem dalimis. Pir
moje dalyje visos komandos 
žaidė taškų (Round Robin) sis
t e m a po du setus. Toliau dėl 
čempiona to žaidė pi rmos 4 
komandos vieno minuso (Single 
el imination) s is tema. 

„Žaibui" šiame turnyre atsto
vavo 2 vyrų ir viena moterų 
komanda . „Žaibo" vyrų ko
mandos pasivadino junjorų ir 
senjorų vardais. Po prelimina
r in io ra to „Ža ibo" senjorai 
užėmė 5-tą, o junjorai 6-tą vietas 
i r į baigminį r a t ą nepateko. 
Pusfinaliuose dėl vyrų čempio
na to latvių komanda nugalėjo 
lenkų II komandą ir vokiečiai 
į v e i k ė l e n k ų I komandą . 
Čempiona tą laimėjo la tvia i 
p r i eš vokiečius 2:0. Latvių 
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Į k u r t a Bal t i jos šalių 
Mote rų k r e p š i n i o l y g a 

Europos moterų krepšinio pir
menybių metu Vilniuje buvo 
įsteigta Baltijos šalių moterų 
Krepšinio lyga, kurioje ateityje 
žais 8 komandos: trys iš Lie
tuvos ( K a u n o „ V i k t o r i j a " , 
Vilniaus „RINA" ir Kauno 
„APUS"), dvi iš Latvijos ir po 
vieną iš Estijos, Moldovos ir 
Baltgudijos. Lygos prezidente 
išrinkta buvusi Lietuvos prem
jerė Kazimiera Prunskienė. 

A. L a u k a i t i s nau jose 
p a r e i g o s e 

Antanas Laukai t is , Australi
jos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 

sąjungos pirmininkas, šiomis 
dienomis buvo paski r tas Lie
tuvos Kūno kul tūros ir sporto 
d e p a r t a m e n t o k o n s u l t a n t u 
bendradarbiavimui su išeivijos 
lietuvių sporto organizacijomis. 
Antanas Laukai t i s šiuo metu 
lankosi Vilniuje ir minė tas 
pareigas prisiimti mielai sutiko. 

K ą visi žmonės šią valandą 
veikia? Eina senyn. 

Lietuvių mįslė 

komanda buvo sudaryta rink
tinės principu iš įvairių vie
tovių. „Žaibo" senjorų ko
mandoje žaidė: Marius Laniaus-
kas, Leonardas Kedys, Zen 
Golumbiovski, Vitas Čyvas, 
Kęs tu t i s Kliorys, ir L inas 
Vaitkus. Junjorų komandą su
darė: Paulius Kijauskas, Tadas 
Žiedonis, Petras Stungys, Vytas 
Apanavičius, Maris Kampe ir 
Simas Kijauskas. 

„Žaibo" moterys užba igė 
preliminarinį ra tą pirmoje vie
toje su 5 laimėjimais ir vienu 
pralaimėjimu. Toliau pusfinaly
je dėl čempionato žaibietės 
laimėjo prieš preliminarinio 
rato 4-tos vietos komandą — 
slovakes 2:0. Finale „Žaibo" 
komanda susitiko su lenkėmis, 
k u r i o s pusfinalyje įve ikė 
vokietes 2:0. Po labai įtemptos 
ir aukšto lygio kovos žaibietės 
nugalėjo lenkes 2:0 ir tapo šio 
turnyro laimėtojomis. „Žaibo" 
komandoje žaidė: Rita Klio-
r i e n ė , Eglė L a n i a u s k i e n ė , 
Va ldonė Žiedonienė, R ū t a 
Maželytė, Arėta Golumbiovski 
ir Laura Rekštytė. , 
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Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 5*8-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabinato h buto: (706)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec\ Sešt 12 iki 4 vai. p.p. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5636 t . Pulaskl Rd . , Chicago, IL 

Ta i . 312586-1955 
172 ScMNar st., Ehnhurst, IL 80126 

708-941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

VaKarais ir savaitgaliais tel 708434-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kadzla, CMaaga 80852 
Tai . 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p -7v .v . antr 9v.r -12. 
ketvd 12 • 4 v. p p . penktd 12 - 6 v v 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzla 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabinato tai . (312) 776-2880 

Namų 706-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

1020 E. Ogdan Ava . , Sulta 310 , 
Naparvllta IL 60563 
Tai . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 588-3180 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Wast 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kada išgirsime geras 
žinias iš Lietuvos 

Pasigirsta pastabų, kad 
Lietuvą per daug kritikuojame, 
bet neiškeliame tai, kas ten 
gera. Tai ne visai „Draugo" kal
tė. Prieš metus, kai prasidėjo 
serija apie Lietuvos mediciną, 
Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministerijos vadovybė viešėjo 
Čikagoje. Profesorius Jurgis 
Brėdikis atsiuntė savo parei
gūną daktarą Valavičių protes
tuoti prieš šiuos straipsnius. 
„Draugo" redaktorė pakvietė 
Sveikatos ministeriją atsiųsti 
savo straipsnius apie Lietuvos 
sveikatos apsaugos tobulėjimą. 
Sveikatos ministerija pažadėjo 
tai padaryti, tačiau beveik nei 
vieno straipsnio nepasirodė. Ar 
čia dar vienas pavyzdys Sveika
tos ministerijos apsileidimo, ar 
iš tikrųjų nieko gero Lietuvoje 
nevyksta? 

„Žmogaus gyvenimas šioje 
žemėje yra kova", — rašo Šven
tas Raštas. Lietuvos žmonės 
laimėjo nepriklausomybės 
kovas, tačiau karo dėl laisvės 
dar nėra laimėję. Juos visus dar 
engia tarybines sistemos pan
čiai. 

Medicinoj pacientą ir gydy
toją dar pavergusi tarybinių 
įpročių našta. Nesąžiningumas 
darbe, tinginystė, pasitei
sinimas ir baimė naujovėms, 
suparalyžavo visus. Kai 1941 m. 
birželio mėnesį lietuviai buvo 
suimti ir laikomi geležinkelio 
vagonuose keletą dienų, niekas 
nebandė jiems padėti. Tai yra 
lietuvių tragedija ir lietuvių is
torijos gėda. Panašiai dabar 
bejėgiai pacientai laikomi tary
binėse sąlygose, kenčia ir 
miršta visai nereikalingai ir 
Lietuvos piliečiai nebando 
šiems padėti. Lietuvių tauta 
dabar paralyžuota liūdesio, 
baimės ir nuovargio. 

Šv. Thomo More paskutinė kny
ga prieš mirtį buvo pavadinta 
..Kristaus liūdesys, nuovargis ir 
Laimė". Jis svarsto, kad kaip tik 
po Paskutinės vakarienės 
įvykių, Kristų paveikė šios žmo
giškos emocijos Alyvų kalne. 
Thomas More pabrėžia, kad 
nėra nuodėmė pajusti šias emo
cijas. Tai yra žmogaus gyvenimo 
būklė. Kristus, padėjęs visiems 
kitiems, pats desperatiškai 
prašė savo apaštalų pagalbos 
budėti prie jo. Tačiau šie užmi
go. Gerieji snaudė, o vienintelis, 
kuris nesnaudė, buvo niekšas 
Judas, kuris labai aktyviai 
veikė, organizavo Jėzaus su
ėmimą. Tokia panaši padėtis 
buvo Thomas More laikais, kai 
Anglijos Katalikų Bažnyčią 
visiškai sunaikino blogieji, kol 

gerieji snaudė ir nieko nepa
darė. Tokia yra padėtis ir mūsų 
laikais. 

Thomas More pastebi, kad 
pasimeldęs Jėzus atsikėlė visai 
kitoks. Kristus neišsigando, kai 
artėjo ginkluoti vyrai jo suimti, 
o padarė taip, kad visa ginkluo
ta grupė laikinai suklupo ant 
žemės. Jėzus įvykdė savo Tėvo 
valią ir paaukojo save ant kry
žiaus. 

Černobylio nelaimė visiškai 
apšvietė visus lietuvius. Ko
munistų ateistinė tuštuma taip 
pat palietė visus lietuvius. Visi 
objektyvūs duomenys rodo, kad 
tai yra nykstanti visuomenė, 
mirštanti tauta. Net ir Sveika
tos ministerija neranda ką gera 
parašyti. Gyventojų gims
tamumas tiek sumažėjęs, kad 
žmonių skaičius Lietuvoje 
mažėja. Nepaisant to, abortų 
skaičius žymiai didesnis, negu 
gimusių kūdikių. Šeimos nepa
stovios, greitai išyra. Vaikų 
auklėjimas prastas, tautinė 
sąvoka prasta. Atvykę į Ame
riką, materialiai įs i taisę , 
lietuviškų šeimų vaikai po trejų 
metų jau tarpusavyje angliškai 
kalba! 

Tarybiniais laikais lietuviai 
didžiavosi Lietuvos gamta ir 
dainavo „...Nemunėli, Nemu
nėli...". Tuo pačiu metu Kauno 
miesto kanalizacijos nevalytas 
vanduo plaukė į Nemuną. Kai 
žinomas Amerikoje specialistas 
Valdas Adamkus siūlė pagalbą 
pastatyti valymo įrengimus, 
Kauno miesto inžinieriai šios 
pagalbos nepriėmė. 

Lietuviai turi radikaliai pasi
keisti, jei jie nori išgelbėti savo 
tautą ir savo kraštą. Turi 
pasikeisti taip, kaip tie neiš
silaisvinę, siaurai mąstantys, 
užsispyrę žvejai pasikeitė, kai 
susipažino su Kristumi. Turi 
atsibusti iš miego, nustoti 
rūpintis tik savo poreikiais. Dėl 
Dievo meilės turi pradėti atkak
liai ir sąžiningai dirbti, švarinti 
savo vidinę ir išorinę aplinką, 
auginti gausias, krikščioniškas 
šeimas ir įsijungti į pasiauko
jantį visuomeninį darbą. 

Tada ne tik „Draugas", bet ir 
visas pasaulis vėl išgirs geras 
naujienas, ateinančias iš Lie
tuvos. 

Linas Sidrys, M.D. 

• Padėkite Lietuvai žengti 
demokratijos keliu, užsakykite 
bent vienam tenykščiam lietu
viui vienintelį užsienio lietuvių 
laikraštį „Draugą". 

Danutė Bindokienė 

Dr. Petro Joniko — kalbininko, lituanistinių veikalų autoriaus, buvusio Pedagoginio lit. instituto 
rektoriaus pagerbimas įvyko instituto mokslo metų užbaigimo proga, gegužės 15 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje. Iš kairės: Pedagoginio lit. instituto direktorė Stasė Petersonienė, Ona Jonikienė, dr. 
Petras Jonikas, dr. Jonas Račkauskas. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Dūmų debesėliai ir 
kerštas 

KODĖL TIK BAIMĖ 
ŽADINA MĄSTYMĄ? 

ONA VOVERIENE 

Dideli rūpesčiai vis daugiau 
slegia šiandien Lietuvoje val
dančiąją LDDP. Dėl jos įprasto 
nesiskaitymo su žmonėmis, 
melo ir apgaulės, jau šimtai 
žmonių badavo, daugiau dviejų 
tūkstančių kalinių ir tremtinių 
bei jiems pritariančiųjų protes
tuodami savanoriškai sugrįžo į 
buvusios KGB kameras, social
demokratai „neriasi iš kailio", 
stengdamiesi pateikti nepasiti
kėjimą vyriausybe, o pastaruo
ju metu jau ne juokais išgąsdi
no net du opozicijos siūlomi re
ferendumai. 

Jeigu iš visų kitų opozicijos 
bandymų stabdyti vis labiau 
įsismarkaujančius buvusius, bet 
vis esančius, vieningoji partija 
tik pasišaipydavo (ką jūs čia 
prieš mūsų monolitą su pirami
de), tai dabar pasiūlytieji re
ferendumai, ypač referendumas 
dėl piliečių pajamų indeksavi
mo, neteisėto privatizavimo bei 
teisėsaugos pažeidimų, jau nu
pūtė nuo lūpų šypseną. Ją pa
keitė susierzinimas ir pyktis. 

Su rūsčia gaida, aštriai kir
čiuotu tekstu valstybės vadovai, 
sutartinai kaip ir pridera stro
piems mokiniams, kartodami 
tuos ričius naivius „argumen
tus", smerkia „vadinamąjį 
konstitucinį projektą", ne
gailėdami jam ryškių epitetų 
bei metaforikos: populistinis, 
utopistinis, absurdiškas, spe
kuliacinis, bandymas daryti 
perversmą ir netgi katastrofa 
Lietuvai. Tokia „tiesos gynėjų" 
leksika šiandien yra pertekę tos 
partijos tribūno „dienraščio 
Lietuvai" puslapiai, suorkes-
truoti įvairiausiems instrumen
talistams - kompetentingiems 
specialistams. Šita orkestruotė 
labai primena nesenas to paties 
„tiesos skelbėjo" pranašystes 
apie neišvengiamą badą Lietu

voje, sugriovus kolchozus. Kad 
tos pranašystės tapo muilo bur
bulu, vėjelio nupūstu ir sprogu
siu, begėdiška nauja patyčia, iš 
žemdirbio nesuperkant arba lai
ku nemokant jam už pagamintą 
produkciją, šiandien valdančio
ji partija kukliai nutyli. Bet vis 
nenustoja pūsti burbulų apie ge
rėjantį (nors vis dar už hori
zonto!) gyvenimą. Seni įpročiai, 
senasis patyrimas. 

Tiesiog sunku suvokti, kaip 
galima po to žiūrėti į akis senam 
pensininkui, iš kurio šitie bur
bulų pūtėjai atėmė visas san
taupas, laidotuvėms sutaupytus 
kelis tūkstančius paversdami 
keliomis dešimtimis litų. O 
bandymą šitą klastingą skriau
dą atitaisyti prezidentas prieš 
visus žmones per televiziją va
dina žalinga užmačia , galinčia 
„sugriauti daugelio žmonių gy
venimą". Kaip galima sugriau
ti, kas jau sugriauta, matyt, 
viena LDDP bei jos „kompeten
tingieji" vyrai ir težino. 

Dabar šitie specialistai „mobi
lizuojami" atakai prieš referen
dumus. LDDP broliukas-dvy-
niukas mokslinga veido išraiška 
suabejoja, ar čia „minia gali 
būti patarėja", o partijos ištiki
mieji priduria ir seną savąjį „ar
gumentą" - pagąsdinimą: „o 
jeigu... įsigytą butą... tektų 
pirkti iš naujo?" Senoji nomen
klatūra vėlgi gąsdina chaosu, 
laimėjimų (gal LDDP?) sunaiki
nimu. Anekdotišką situaciją pri
mena vieno viršesniojo ekono
misto (matyt, pretenduojančio j 
viršiausius^ klausimas-užkei-
kimas, esą referendumo siūly
mas yra „kenkėjiškas konserva
torių projektas" (epitetas gerai 
pažįstamas iš garsiųjų staliniz
mo „kenkėju" bylų). O anekdo
tas mena nesenus laikus, kai 
„vyresnysis brolis" labai m 

tensyviai ieškojo įrodymų, kad 
visi didieji pasaulio atradimai ir 
išradimai - jo genijaus darbas: 
lėktuvas, radijas, reaktyvinis 
variklis ir t.t. Susirinko aka
demikai, svarsto: kad rentgeną 
taip pat išrado mūsų genijus -
aišku. Tik kas galėtų tai pa
tvirtinti? Susimąstė žilos 
galvos. Tyla. Staigu ją per 
skrodžia jaunas balsas: turiu to
kių įrodymų! Michailo Glinkos 
operoje Ivanas Susaninas (rusų 
tautos didvyris) supykęs sako 
savo žmonai: „Tylėk! Aš tave 
kiaurai matau". Vadinasi, jau 
tada, 17-me amžiuje, čia var
totas rentgenas. Su palengvė
jimu atsiduso mokslo vyrai ir 
jaunajam kolegai suteikė aka
demiko vardą. , 

Viršesniajam mūsų ekonomis
tui, matyt, taip pat pavyks gauti 
paskatinimą. Juo labiau, kad 
tam yra precedentas teisės labi
rintuose. Nusikaltėlių mūsų 
šaunūs teisėsaugininkai nie
kaip neįstengia sutramdyti o 
politikos srity jie — kaip žuvis 
vandeny. Supainiojo prieš visų 
akis politinę partiją su politine 
organizacija trys vyriausieji ir 
„nepriklausomiausieji" šalies 
teisininkai, ir puiku. Suktumas 
laimėjo netgi rinkimų insce
nizacijoje (tuo tarpu tik vienoje 
Kaišiadorių apygardoje, „ren
kant" iš sąrašo su vienu kandi
datu). O to sukto teisinio labi
rinto išradėjui netgi paskirta 
ljOOO litų paskatinamoji valsty
binė premija. 

Prisižadėję, prisimelavę,mūsų 
valdantieji vis giliau klimpsta. 
Bet Lietuvos žmonės jau prade
da suprasti, kad šitas kelias 
veda į niekur. Per keletą dienų 
reikalaudami referendumo pasi
rašė daugiau 100,000 žmonių. 
(Narsiausi „dėdėpistai" čia 
įžiūrėjo netgi žmogaus teisių 
pažeidimą). Baimės didelės 
akys. Gal referendumo baimė 
atvers akis ir valdančiajai? Gal 
padės praregėti? Opozicija juk 
seniai siūlė tuos klausimus 
spręsti ne referendume, o 

Amerikos Valstybinės sveika
tos apsaugos viršininkė 
Joycelyn Elders neseniai žinia-
sklaidai pareiškė, kad šiandien 
tabakas, t.y. rūkymas, dar vis 
yra didžiausia šio krašto gyven
tojų ligų bei mirties priežastis, 
nuo kurios lengva apsisaugoti. 
Praėjus 30 metų nuo 1964-tųjų, 
kai buvo pirmą kartą paskelbti 
tyrimų duomenys, kad rūkymas 
be abejonės sukelia plaučių vėžį, 
dar ir šiuo metu Amerikoje yra 
netoli 26<£ rūkančių (procentas 
sumažėjęs nuo 1964 m., kai rū
kančių buvo 42%), o kasmet 
rūkymo sukeltos ligos į kapus 
nuvaro maždaug 420,000 žmo
nių. Nepaisant, kad milijonai 
Amerikos gyventojų jau nusto
jo rūkyti, šiuo metu tebėra 46 
mil. amerikiečių, kurie neįsten
gia ar nenori atsikratyti šio 
įpročio. 

Per 30 metų atlikta daugybė 
tyrimų, paskelbta duomenų 
apie rūkymo žalą, o ligų, kurias 
sukelia cigarečių dūmai, są
rašas taip pat gerokai pailgėjo, 
įrikiuojant į pavojingą zoną ne 
tik pačius rūkančiuosius, bet ir 
aplink juos esančius, kurie turi 
kvėpuoti dūmais užterštą orą. 
Pastaruoju laiku kova su 
rūkymu ypač suintensyvėjo. 
Daugelyje įstaigų, restoranų, 
susisiekimo priemonių, darbo
viečių ir t.t. rūkyti draudžiama, 
o kylančios cigarečių kainos ir 
jų apkrovimas federaliniais bei 
savivalstybiniais mokesčiais 
daro šį įprotį nelabai patrauklų 
ir per brangų. 

Tabako augintojai ir cigarečių 
gamintojai griežtai kovoja prieš 
bet kokį rūkymo varžymą ar 
„diskriminavimą". Tvirtinama, 
kad nikotinas nesukelia įpročio. 
o rūkančiųjų ligos atsiranda dėl 
kitų priežasčių. Cigaretės čia 
nieku dėtos. Vis dėlto rūkančių
jų skaičius mažėja ir žmonės 
pradeda daugiau rūpintis savo 
bei savo artimųjų sveikata. 
Didžiosios cigarečių gaminimo 
bendrovės uoliai dairosi naujų 
rinkų savo produktams, nes 
Amerikoje praranda klientus. 

Nemažas dėmesys nukreiptas 
į Rytų ir Vidurio Europos kraš
tus, kur žmonės, susižavėję 

visais amerikietiškais produk
tais, nepaiso rūkymo žalos ir 
perka cigaretes. Žinome, kad 
Philip Morris bendrovė turi 
savo fabriką ir Lietuvoje. 

Tačiau Europos rinkos nepa
tenkina pelnogaudžių apetito. 
Plačiau vakariečiams atverta 
Kinijos siena ir galimos rū
kančiųjų masės lyg magnetas 
traukia didžiąsias Amerikos ta
bako bendroves sugauti kuo 
daugiau kiniečių į rūkymo įpro
čio tinklą. Maždaug 300 mil. 
kiniečių jau rūko. Tai apie 
trečdalis visų gyventojų, todėl 
numatoma, kad per ateinantį 
dešimtmetį Azijos rinka cigare
tėms paaugs per 35%. Juo la
biau, kad ta rinka ypač nukrei
piama į moteris ir vaikus bei 
jaunuolius. Pagal oficialius 
Guangming dienraščio duome
nis, daugiau kaip 34% rūkančių 
yra paaugliai. Sakoma, kad 
kone 35% vaikų tarp 12 ir 15 m. 
jau rūko, o 10% rūkančių yra 
10-12 metų amžiaus grupėje. 

Viešas cigarečių reklama
vimas ir noras įsilieti į vaka
rietišką kultūrą patraukia jau
nuolius užsidegti cigarete. Kini
joje dar tikima, kad rūkymas su
teikia „vyriškumo", o moterys 
ir merginos rūkydamos demons
truoja savo naujai atrastą 
„išsilaisvinimą". 

Kai pirmieji europiečiai pra
dėjo leistis į jūrų keliones ir 
ieškoti naujų žemių, jie tikėjo 
savo kelionių tikslu: „Dievui ir 
tėvynei". Bet paskui juos sekė 
užkariautojai, nuotykių ieško
tojai, pelnogaudžiai, nuo kurių 
ginklo ir gobšumo žuvo ištisos 
tautos ir rasės, o Europos valdo
vai dalinosi tolimų kraštų 
žemes ir grobį. Šiame žemyne 
ypač nukentėjo vietiniai gyven-
tojai-indėnai. šaukdamiesi savo 
dievų keršto atėjūnams, jie buvo 
pagaliau įsprausti į „Europos 
civilizacijos rėmus". Tačiau 
indėnai supažindino savo užka
riautojus su įdomiu augalu — 
tabaku. Tuo metu europiečiai 
net nesapnavo, kad tas „kvapus 
lapelis" — tai indėnų kerštas, 
kuris nesuskaitomas kartas 
cigarečių dūmų kamuoliais pa
siuntė į dausas. Ir dar vis tebe-
siunčia. 

Seime. Ber darnioji „dauguma" 
tai vieningai atmesdavo. Ir tik 
dabar pasigirsta nedarnūs bal
seliai: tai gal reikia Seime 
spręsti... Bet karavanas jau ei
na. 

• Amerikos prezidentas 
Woodrow Wilson 1914 m. ge
gužės 9 d., t.y. antrąjį gegužės 
sekmadienį, oficialiai paskelbė 
Motinos diena. 
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LIETUVOS KARININKO 
KANČIOS KELIAS 

I i dim. pik. ltn. Stasio Balčiūno atsiminimų 

įvadinės pastabos. lietuvių išeivių „Kariui" Sie at
siminimai buvo «t«iųsti 1991-ųjų metų pabaigoje, kai išeivijos 
„Karys", pasirodžius Vilniuje atgimusios Lietuvos kariuomenes 
mėnesiniam žurnalui „Karys", savo miegą svetimoje iemeje po 
41-erių metų buvo užbaigęs. Atsiųstieji atsiminimai, pagulėję buv. 
išeivijos „Kario" redaktoriaus etslcuue, dabar atiduodami „Drau
go" malonei, kad Mo puikaus dienraščio skaitytojams primintų 
tragiškame 1941-ųjų metų birielyje ištikusių mūsų karių tra
gediją, prasidėjusią jau 1940-ųjų birielio viduryje. 

Atsiminimų autorius 1938-aisiais meteis buvo 1 p. DLK 
Gedimino pulko 1-osios kulkosvaidžių kuopos vadas, kurio žinioje 
iį įvadą rašančiam, tų metų pavasarį baigusiam PLP karo 
mokyklą, buvo lemta pradėti karininko karjerą. Atsimenu kpt. 
Stasį Balčiūną kaip visais stžvilgisia iaunų Lietuvos ka 
riuomsnss karininką, 

II pasauliniam karui prasidėjus, buvau mokomosios kuopos 
(t«U jau vsdUJSjnosjsunesmųjų Tedų mokykU) sunkių^ kulko-
srmidžiubttiiove<hi,okptB«iaOju«buvoIbelsJiooovadu.P««-
traukimo žygyje i RUSUOS gilumą ai ryžausi neišeiti ii Lietuvos 
teritorijos ir užkalbinau kpt. Balčiūną apie pasišalinimą 
miškingoje 8vsn«omų spylinkeje, ką jau buvo pradėję kai kurie 
vykdyti paskutines nakties žygyje. Tačiau jis nesiryžo psreiki-
damas; „Jei frontas stabilimosis, jis mūsų seimas sunaikins..." 
Sį ssSltsManj savo atsiminimuose jis nutyli. 

Ummmą0m9ammmĮįmmmmkMĘiWLW*m*Mmm 
suteiktas dimisijos pulkininko leitenanto laipsnis. Dabar jis 

Vimiuje. 
buv. išeivijos „Kario" redaktorius 

1941-ųjų m*tol birželio 14 d. atsisveikinau su miela 
Aleksandra ir sūneliu Remigėliu. Sieloje jutau, jog atsi

sveikinu ilgam. Su nerimu žiūrėjau į žydrą vasaros 
dangų, į debesėlį, slenkantį iš vakarų padangės į rytų 
puse. Pamenu, besikaitinant saulutėje, sūnelis užsnūdo. 
Paėmęs miegantį Remigėlį, priglaudžiau sau prie peties 
jo lengvą galvute, atsargiai pernešiau gėlėta pieva ir pa
guldžiau į lovyte kambaryje. Tai buvo paskutinis mano, 
kaip tėvo, prisilietimas prie mažojo sūnelio... Kitą kartą 
jį pamačiau tik po 14 metų, kai jam jau buvo 
septyniolika. 

Karas išskyrė mane su šeima, su žmona ir sūnumi. 
Jis nešė ir blaškė visus, nežinojusius, kas atsitiks rytoj. 
Karas užklupo ir mūsų kariuomene. Išliko tik tas, kas 
turėjo be galo dideli tikėjimą, daug valios ir meilės 
Dievui bei Tautai. Dvasia buvo vienintelė žmogaus iš
tvermės stiprintoja visuose išbandymuose. Ir tikėjimas 
buvo vienintelė gyvenimo prasmė. 

Karas, karas... 

Birielio 22-oji. Ankstus rytas. Prasidėjo karas. Kaip 
minėjau, aš buvau bataliono vadas. Iš Pabradės ka
riuomenės stovyklos išvykome birželio 23-ąją. Susiruošę 
viską, pajudėjome ankstų rytą. Vadovybės buvo duotas 
uždavinys: išvesti dalinius iš karo veiksmų zonos, sufor
muoti kariuomenės sudėtį iki pilnos, pasipildyti 
Šaudmenų, žygiuodami Vilnius-Pabradėa kryptimi, 
sutikome keleivinį traukinį, važiuojantį Pabradės link. 
Staiga i i kažkur danguje pasirodė vokiečių lėktuvas, 
kuris užpuolė traukini, šaudydamas iš kulkosvaidžio. 
Pabiro langai. Traukinys, žinoma, staiga sustojo. I visas 
puses pasipylė keleiviai, daugelis buvo su vaikais. 
Žmonės lipo, šoko iš traukinio, skubėjo taip, kaip galėjo, 
bėgo šalin. Buvo matyt ir sužeistų, kruvinais veidais 
žmonių, sklido moterų raudos, vaikų šauksmas. Niūrūs 
traukėmės į rytus. Vokiečių lėktuvai po kelis kartus per 

dieną užpuldavo mūsų koloną, bombarduodavo, 
apšaudydavo. Praėjom Švenčionis, Adutiškį, Postovius, 
Glubukoją. Vis toliau ir toliau slinkom Polocko kryp
timi. Šiame kelyje sunkiai sužeistas majoras Raugale. 

Traukėmės labai apleistais, niekad, matyt, nežvy
ruotais vieškeliais. Vežimai, tempiami alkanų, 
suplukusių arklių, vos vos judėjo biriu, sausu smėliu. 
Mes buvom išalkę, dulkini, ištroškę, išvarginti prasi
dėjusio žygio. Kariški batai įkaito nuo karštos saulės 
ir smėlio, perštėjo išputusius pirštus, nuo Žingsniavimo 
skaudėjo blauzdas. Matėm, kad šiuo keliu jau ėjo kariški 
daliniai, pražygiavo ne vienas pulkas — visur matėme 
tai numestų dujokaukių, tai nusviestų šalin kastuvėlių. 
Birželio 26 dieną sustojome prie retoko miškelio gėlėtoje 
pievoje. Pailsėjom, pasįjutom žvalesni, stipresni. Pulko 
vadas su savo svita išdūmė į divizijos štabą. Pulką įsakė 
išvesti ant vieškelio, bet niekur neiti, nejudėti, o Įsukti. 

Bet čia įvyko nelaimė. Mūsų koloną, pasirodo, lydėjo 
provokatoriai. Jie tuoj paleido viršum galvų porą šūvių 
iš šautuvo. Daviau komandą gultis pavieškelio grio
viuose. Kitokios nuomonės buvo pulko komisaro A. 
Rozino pavaduotojas, propagandos vadovas, vyresnysis 
politrukas Miliutinas. Jis davė komandą rikiuotis ir eiti 
toliau. Aš nesutikau su tokiu jo sprendimu. Stabo 
viršininkas leitenantas Vasiūnas irgi nepalaikė Milių 
tino. Kodėl dėl dviejų šūvių pulkas turi trauktis? 

Traukėmės - vieną, du, tris kilometrus. Po valan
dos mus pasivijo pulko vadovybė, sustabdė koloną, 
žinoma, palydėdama su šauksmais, grasinimais. įsakė 
visą pulką grąžinti į senąją vietą. Pasukame atgal. Jau 
ir sutemo. Kas bus toliau? Vėl šaudymai. Nusišauna lei
tenantas Vaisiūnag. Nuotaika nebegali būti blogesnė. 
Grįžę į senąją vietą, pernakvojom. Iš ryto pulko vadas 
ir komisaras surinko visus karininkus ant vieškelio ir 
klausia: 

— Kas davė komandą? Kas įsakė trauktis iš vietos? 
Politvadovas Miliutinas, matau, tyli. Komisaras 

Razinas kreipiasi į mane: 
— Kapitone Balčiūnai, kas davė komandą trauktis? 
Aš pasakiau, kaip visa tai įvyko. 
Miliutino žvilgsnis, sviestas į mane, matau, nieko 

gero nežada. Jis galbūt visą kaltę suvers žuvusiam lei
tenantui Vaisiūnui. Šitokiai niekšybei, Dieve, nebuvau 
paruoštas! Mūsų pulką, sustojusį prie Polocko poilsiui 
nedideliame miškelyje, smarkiai bombardavo vokiečių 
lėktuvai. Daug buvo žuvusiųjų. Bombų sprogimai, 
skeveldrų audra padarė savo darbą: žmonės gulėjo be 
galvų, be rankų, kojų, sužeistieji skaudžiai dejavo. Čia 
pat gulėjo nukauti arkliai, degė sunkvežimis su šaud
menimis, sproginėjo įkaitę šoviniai. Man toje situacijoje, 
atrodo, pasisekė — netekau sąmonės. 

Kai atsigavau, lėktuvų ūžesio nebuvo girdėti. Tik 
šaudmenys padrikai ir šiurpinančiai tebesproginėjo vis 
dar degančiame sunkvežimyje. Kas buvo sveikas, bėgo 
tolyn į miškelio gilumą. Atsigavęs po sutrenkimo, paju
tau galvos skausmą, maudė krutinę ir norėjau vemti. 
Tačiau tuojau pradėjau rinkti iškrikuriuetarius į vietą. 
Teko garsiai šaukti, kitaip duoti ženklus. Išsibėgioję ka
riai palengva susirinko. Atvyko ir pulko vadovybė iš 
divizijos štabo. Pradėjom rinkti sužeistuosius į aikštele. 
Pamenu, jų buvo 14. II viso ant sužeistųjų nebuvo Bastyti 
žaizdų —jie buvo pritrenkti. Kai kuria negalėjo kalbėti, 
o tik rodė ranka, norėjo ksžką pasakyti, perduoti «imtt 
šeimai. Gavau įsakymą — pirmąjį hetslfoną vežti 
sunkvežimiais. Gavau 6 sunkvssimiti*. | Hssf^a^ą gejąi 
dinau po 30 kareivių. Mūsų kolona pajudėjo Polocko 
link. 

®us daugiau) 
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UETUVIŲ TELKINIAI 

CLEVELANDO, OH 

AJL VACYS KAVALIŪNAS 

Gegužės 15 d., sulaukęs 87 
metų amžiaus, mirė rašytojas, 
pedagogas, „Tėvynės garsų" 
radijo programos bendradarbis 
a.a. Vacys Kavaliūnas. Palai
dotas gegužės 18 d. Visų Sielų 
kapinėse. 

KULTŪRINĖ VAKARONĖ 

Antradieni, gegužės 24 d., 
7:30 v.v. Dievo Motinos parapi
jos konferencijų kambaryje bus 
Kultūrinė vakaronė. Rimvydas 
Čepulis rodys filmą apie Alaską. 
Šią vakaronę rengia „Ateities" 
klubas ir kviečia visus kleve-
landiečius. 

TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

Pabaltiecių komite tas rengia 
tragiškojo birželio minėjimą 
birželio 12-tą dieną Lietuvių 
kultūriniuose darželiuose, 2 v. 
p.p. Visi kviečiami. 

S E N J O R Ų MĖNUO 
SODYBOJE 

Lietuvių Sodybos administra
torė Dana Čipkienė praneša, 
kad gegužės 23 d. Sodyboje buvo 
paminėtas senjorų mėnuo — 
gegužė . Buvo pagerbti ir 
garbės senjorų titulais apdova
noti Sodybos prezidentas Vyte
nis Čiurlionis ir patikėtiniai dr. 
Antanas Butkus, Aleksandra 
Sagienė, Irena Kuprevičienė ir 
Vytas Apanavičius. Sekė vaišės 
ir šokiai. 

TG 

lamavo Vinco Mykolaičio-Pu
t ino baladę , ,Kunigaikšt is 
Žvainys" atmintinai. Ši ilga, 
įdomi istorinė baladė gausiems 
klausytojams buvo perduota 
gražiu, tvirtu ir artistišku žo
džiu. Dalyviai nepagailėjo jai 
g a u s i ų plojimą. I zabe lė 
Jonaitienė dar ir dabar uoliai 
dirba, vadovaudama Vasario 
16-sios gimnazijos rėmėjų bū
reliui , dirbdama su Birutės 
draugija bei skautais . 

Ona Šilėnienė, „Tėvynės gar
sų" radijo programoje kiekvie
ną sekmadienį vedanti įdomią 
„kalbos kertelę", šiame Motinos 
minėjime paskaitė iš t rauką iš 
Marijos Pečkauskaitės apysakos 
„Senajame dvare" . 

Pensininkų klubo valdybą 
dabar sudaro: Ju rg i s Malskis, 
p i rm. , Zenonas D u č m a n a s , 
vicepirm., Jonas Kazlauskas, 
sekr., Stepas Butr imas , ižd. ir 
nariai : Nora Čeičienė, Stasė 
Mačienė, Jonas Balbotas ir Vy
tau tas Staškus. 

PRISIMINIMO DIENA 

Pirmadienį, gegužės 30 d., 
Clevelando Šv. Jurgio parapija 
švęs Prisiminimo dieną. 8:30 
vai. ryto bus apeigos švento
riuje, 9 vai. ryto bažnyčioje šv. 
Mišios už mirusius. Po Mišių 
pusryčiai parapijos salėje. 
Iškilmes praves Katalikų karo 
veteranų 613-tas postas. Ramo-
vėnai, šauliai ir visi klevelan-
diečiai yra kviečiami dalyvauti 
šioje šventėje. 

PAGERBTA LIETUVAITĖ 

Clevelando Šv. Jurgio para
pijietė Laura Alšėnaitė, kuri 
mokosi Magnificat aukštesnio
joje mokykloje, tapo priimta į 
tos mokyklos National Honor 
Society. Sveikiname Laurą 
Alšėnaitė su šiuo pagerbimu. 

MIŠIOS K A P I N Ė S E 

Gegužės 30 d., Prisiminimo 
dieną Clevelando diecezijos 
kapinėse 10 vai. ryto bus auko
jamos Mišios. Vyskupas Antho-
ny Pilla aukos Mišias Visų Sielų 
kapinėse, o abatas Roger Gries, 
OSB, aukos Mišias Kalvarijos 
kapinėse. 

G. J u š k ė n a s 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Clevelando lietuvių pensi
ninkų klubas yra viena gau
siausių organizacijų Clevelande. 
Be savo mėnesinių pietų Lietu
vių namuose, ji jungiasi ir į 
bendruosius t a u t i n i u s bei 
kultūrinius darbus. Ilgametis 
klubo pirmininkas Jurgis Mals
kis savo sėkmingą patirtį, vado
vaujant LB Clevelando apy
linkei, panaudoja ir pensininkų 
įvairiuose užsimojimuose. 

Tradiciniuose pietuose 
gegužės 2 buvo prisiminta lietu
vė Motina. Pirm. J. Malskis, 
pasveikinės visas dalyvaujan
čias motinas ir gegužės mėnesį 
gimusius narius bei nares, 
pakvietė Izabele Jonaitienę 
tęsti lio pobūvio programą. Ši 
judri, 88 metų motina, padek 

Po pavasarinio koncerto Dievo Motinos parapijos auditorijoje Clevelande. Iš 
k. — Nijolė Kersnauskaitė, klebonas kun. Gediminas Kijauskas, SJ, solistė 
Aldona Stempužienė, pianistė Nancy Brittain tarp gėles įteikusių — T. Paško-
nytės, N. Degėsytės ir Julijos Stempužytės. 

Nuotr VI. Bacevičiaus 

GRAŽINA KUDUKIENĖ 
FILMU FESTIVALYJE 

KAUNE 

Gražina Kudukienė ir jos 
dukra Aleksandra, Clevelando 
universi teto studentė, išvyko 
Lie tuvon, kur K a u n e vyko 
pirmasis filmų festivalis Lietu
voje. Festivalyje buvo rodomi ir 
geriausi Europos filmų pasta
tymai . Gražina buvo išr inkta j 
festivalio tarybą kar tu su Esti
jos, Švedijos, Rusijos, Šveicarijos 
ir Lietuvos atstovais. 

Aleksandra Kudukytė labai 
domisi teatru ir filmu. Ji pernai 
dar kaip Orange gimnazijos abi
t u r i e n t ė pa ra šė va id in imą, 
kuris „The World of Diflerence" 
fundacijos buvo parinktas pasta
tymui. Vaidinimas buvo per
duotas per WEWS 5-jį televizijos 
kanalą ir vėliau vaizdajuoste 
buvo rodomas įvairiose gimna
zijose. 

Gražina, vykdama Lietuvon, 
rengiamo festivalio direktoriui 
K a u n e nuvežė ir laišką iš 
Clevelando filmų draugijos, 
kur i kasmet ruošia filmų fes
t ival ius. Vykdomasis direkto
r ius David Witkowsky prašo 
rekomenduoti Lietuvos filmų 
pas ta tymus, kurie gal būtų ver
t i ir Clevelandui pamatyt i . 
„Mes būtumėm laimingi, jei 
ga l ė tumėm juos parodyti ir 
didelei lietuvių bendruomenei 
Clevelande" , — rašoma laiške. 

Apie Gražinos išvyką Cleve
lando „Plain Dealer" žurnalistė 
Mary Strassmeyer savo skilty
je išspausdino gegužės 12 d. 

Gražina, būdama Lietuvoje, 
galutinai sutvarkys ir odontolo-
gų, gomurio, veido chirurgų 
išvyką Klaipėdon. Ši penkių 
daktarų ir dviejų medicinos 
seserų filantropinė grupė Lietu
vos vaikų sveikatos gerovei 
buvo numačiusi išvykti gegužės 
21d. , bet Klaipėda nebuvo pasi
ruošusi juos priimti, paruošti 
operacijoms kabinetus. 

V.R. 

„TAI MANO ATPILDAS 
GAUSIAUSIAS" 

Su mezzosoprano Aldonos 
Stempužienės ir pianistės Nan
cy Brittain koncertu gegužės 15, 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoje užbaigtas kultūrinių 
renginių bei koncertų pava
sarinis sezonas. 

Sekmadienio audringą su per 
kūnais, žaibais ir lietum popiete 
arti pusantro šimto muzikos 
mylėtojų su dėmesiu ir dėkin
gumu išklausė AUesandro Scar-
latti, Luigi Cherubini, Andrea 
Falcomieri, Franz Schubert ir 
Ludvvig van Beethoven kūri
nius. Lietuviškai dainai atsto
vavo VI. Jakubėno (prisimenant 
jo 90-jį gimtadieni) liaudies 

daina „Plaukia antelė", K. V. 
Banaičio liaudies daina „Vai 
toli, toli". Felikso Bajoro „Tu 
vyšnela", „Užaugo berželis" ir 
„Rytaujoja sesutė"; Jono Švedo 
„Pasakų sakalas" ir „Prisijau
kinsiu sakalą" (žodžiai Henriko 
Nagio). Ir pabaigai G. Verdi „O 
don fatale" iš operos „Don 
Carlo". Publikai stipriai bisuo-
jan t , solistė dar padainavo V. 
Telksnio „O, Lietuva" (žodžiai 
Sibiro tremtinės Rimkienės) ir 
„Vai teka vakarinė žvaigždė". 

Kiekviena daina buvo paly
dima gausių plojimų, o koncer
to pabaigoje gėlėmis buvo iš
reikšta padėka ir rengėjų, ir 
publikos. 

Mūsų iškiliąją soliste savo at
si lankymu pagerbė ir vietiniai 
muzikai ir solistai: Birutė Sme
tonienė, Antanas Smetona. 
Kristina ir Ilona Kuprevičiūtės. 
Danute Liaubienė ir kiti. 

Koncerto rengėjai — Dievo 
motinos parapija, kuri be tu
riningų dvasinių patarnavimų 
Clevelando lietuviams yra 
dažna koncertų rengėja ar 
nuoširdi jų talkininkė. Ir šia 
proga buvo išspausdinta didelio 
formato 20 psl. programa su 
a t l ikė jų n u o t r a u k o m i s , jų 
nuei to muzikinio gyvenimo 
keliais. Aldonos dainos keliui 
apibūdinti taikiai parinkti iš 
Goethes baladės „Der Saenger" 
ketureilis: Dainuoju, kaip gieda 
paukštis,/ Kur medžiuos gy
vena! Iš krūtinės besiveržianti 
d a i n a Tai mano a tp i l da s 
gausiausias! ir Joyce Kilmer 
ketureilis: Kelias per svetimą ir 
vienišą šalį Buvo ilgas ir sta
tus . Todėl Dievas davė širdžiai 
dainą. O rankoms — žibintą. 

Aldona Stempužienė jau nuo 
1949 metų savo dainomis, ari
jomis, giesmėmis Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje. Lietuvoje ir 
Europoje džiugino klausytojus 
r eč i t a l i uose , koncer tuose , 
operose ir šventovėse Jos balsu 
d a r ilgai ilgai gėrėsis jos 
plokštelėse. Solistė nuo 1988 
metų dėsto dainavimą Cleve-
land Music School Settlement 
departmente. Po Juozo Stempu-

žio mirties ji sėkmingai vado
vauja „Tėvynės garsų" translia
cijoms. Pianiste Nancy Bri t tain 
yra akompanian tų depar ta 
mento direktorė Mušis Settle
ment. 

Mezzosoprano dainos buvo 
atliktos originaliomis kalbomis. 
Kompozitorių dainų tekstai pro
gramoje išversti i anglų kalbą, 
o lietuviškosios dainos — į anglų 
kalbą. Visą programos redak
torės ir vertėjos darbą kruopš
čiai atliko Nijolė Kersnaus
kaitė. Spausdinta Dievo Mo
tinos parapijos spaustuvėje. 

Po koncerto puikias vaišes 
parapijos svetainėje paruošė 
Moterų sąjungos 36-ji kuopa. 

V. R o c i ū n a s 

SUNNY HILLS, FL 
„ANTROSIOS 

JAUNYSTĖS" P O B Ū V I S 
Sunny Hills „Antrosios jau

nystės" choras, bažnyčioje gie
dąs giesmes, salėse dainuojąs 
da inas , k iekv ieną p a v a s a r į 
rengia savo tradicinį pobūvį su 
t rumpa programėle, vaišėmis, 
šokiais. Toks reng inys šįmet 
įvyko sekmadienį, balandžio 17, 
Sv. Teresės parapijos salėje. 
Dalyvavo arti 70 asmenų. 

Programą 3 vai. p.p. trumpu 
žodžiu pradėjo ir jai iki galo 
vadovavo choro v-bos pirm. 
Vytautas Macys. 

Pirmoji dalyvė buvo Anelė 
Pečkaitienė, visų mėgstama 
deklamatorė, padeklamavus du 
e i l ė r a š č i u s . S e k ė Jul ijos 
Čepukienės ir Elenos Žeberta-
vičienės duetas. Baliui Čepukui 
akordeonu palydint, jos atliko 
tris melodingas dainas. Bronė 
Nakienė padeklamavo tris trijų 
poetų eilėraščius. Pastabi ir už 
Sunny Hills ribų žinoma humo
riste Elena Lukienė paskaitė 
fe l je toną ap ie chor is tų 
rūpesčius. Balys Čepukas solo 
akordeonu pagrojo žinomą 
valsą. Pabaigai E. Žebertavičie-
nė jausmingai padainavo visoje 
Amerikoje žinomą solistės Bara-
vykaitės dainą „Žibuoklės", 
prie mikrofono atėjusi su ži
buoklių krepšelių. Visa tai — 
per vieną pusvalandi. Publika 
buvo labai imli, atlikėjams 
dėkinga. Viena iškili veikėja 
vaišių metu programą girdama 
apgailestavo, kad jos buvo per 
mažai. Deja, programos daly
vius telkdama E. Žebertavi-
čienė, nors ir labai gabi ir entu
ziastiška organizatorė, ne visus 
t a l e n t u s galėjo prisišaukti. 
Kitais metais gal jų bus daugiau 
ir programa bent penkiolika 
minučių galės pailgėti. Čia ra
šančiam nepatiko tik tai, kad A. 
Pečkait ienė buvo pastatyta 
deklamuoti prieš dar nenu-
tildytą, nesusikaupusią, šur
muliuojančią publiką ir jos 
puikus deklamavimas tokiam 
šurmuly buvo pusiau paskan
dintas. Reikėjo pradžiai ko nors 
trankaus, publikos gerkles už
čiaupiančio, pvz. B. Čepuko 
akordeono. Tai pamoka ateičiai. 

Vėliau, po geros vakarienės ir 
užgėrus kam balto, kam rausvo, 
k a m raudono vyno, buvo 
pagerbta vaišių organizatorė ir 
aplamai „Antrosios jaunystės^' 
chorui pasišventusi darbuotoja, 
Viktorija Dėdinienė. Jai sugie
dota „Valio, Ilgiausių metų!". 
Vakaras keletą valandų tęsėsi 
vieniems šokant, ki t iems dai
nuojant pr ie stalų, dar ki t iems 
šnekučiuojantis . 

Alfonsas N a k a s 

CLASSIFIED GUIDE 

APDRAUDŽIAME 
SVEČIUS IŠ UŽSIENIO! 
Siūlome nelaimingų 
atsitikimų ir sveikatos 
planus. 
Nelaukite! 
Apdrauskite savo svečius dar prieš . . 
jiems atvykstant į JA \-bes. " 
Kreipkitės į mus telefonu arba laišku. Atsiųsime 
lankstinuką / apdraudos formą. 

Chesapeake Benefits Organization, Ine 
170 Jennifer Road • Surre 260 

Annapolis. MD 21401 • USA 
410-641-5010 (BalVAnnp) • 301 970-2256 (DC) 

410-266-7318 FAX 

ii* 

ft$ midlcind rcderal 
• ^ • ^ • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EDC (=J 

FOR RENT 

Išnuomojamas erdvus, moder
nus 3 mieg. 3 mieg., iVi vonios 
butas Cicero, IL. Kreiptis: 
70o43«3-oo57. 

FOR RENT 
Studio apt. 2 rm. 2nd fl. for orte per-
son. $225 per mo., Utilities incld 

Tel. 706-425-1743. 
Call from 6 pm - to 8 pm 

Išnuomojamas 5 kamb. butas. 
Skambinti: tel.: 312-471-0720 

Union Plar, Ml išnuomojamas 
vasarnamis, 9702A Greenvvood Ave. 
prie Red Arrow restorano. Kreiptis: 
1 -616-4*9-3428 arba 706423-5626 

H E L P VVANTED 

DĖMESIO VISI JAV IR KITŲ 
ŠALIŲ GYVENTOJAU 

Pasaulinio lygio kompanija, turinti 
savo atstovybes 21 pasaulio vals
tybėje, ieško žmonių darbui. Dėl 
informaejos apie kompaniją prašo
me skambinti nemokamu telefonu: 

JAV 1-800-557-7781 
Kanada 1-800-557 7785 
Australija 14)00-815-255 

D. Britanija 0-800448-812 
Dėl smulkesnes informacijos ir dar
bo ypatybių prašome skambint tel. 
(JAV) 1-800-578-6654. 

Ieškoma moteris tarp 20-30 matų 
padėti vyr. amžiaus asmeniui virt 
valgyt ir gyventi kartu. Reikia šiek tiek 
mokėti angliškai. 

Krakus Agency 
312-4834)887 

MAIL PROCEMOR 
Executive Mailing Service 

7855 W. mt f iS t , 
Palo* HNte, M. 604SS 

Machine Operator to process mail. 
$4.30-4.60/hr. • Bonus & Benefits. 

COMPUTER PRINTER OPERATOR 
Executive Mailing Service 

7S5S W.I l l t t l St, 
Pato* HM*, M. 80485 

To set-up stock & to print 
on Laser & Impact printers. 
$4.80-5.30/hr. + Benefits. 

Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis:' 

tel. 312426-4*31 

REĄL l IfATE 

MISCELLANEOUS 

a 
10%—20%—30% pigiau mokė

sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208 Va Wast OSth Strset 

Tel. — (708) 4244)854 
(312) 881-8854 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

812-7784)313 
KLAUOMUS PUMPUTIS 

Noriu pirkti armoniką 
arba akordeoną. 

Tel. 708-755-6444 

£ 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
•1ILS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuolaida 

grtu^ KMIECIK UEALTOtS 
rO| 7922 S. Pulaski 8d. 
• * 4365 S. Archer Ave. 

1 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės i Danute Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

• " 

FOR SALE 
BEVERLY SHORES, IN 

3 bdrm. 196 bath, cedar A frame on Vi 
aere dune, on lake front drive. 
$319,000 

AIMI Cariion 
Reai Esiate 

2184)72-4811 
2184)72-4838 

LEMONT, IL PARDUODAMI 
6 medžiais apaugę sklypai 

149' x 270' dydžio. 
Kreiptis: tai. 312-233-1815. 

Kalbėt angliškai. 

FOR SALE 
Highly desirable 2 bdrm. condo tai 
Oafc Lavm; large master bedrm. wrth 
pvt bath; heated garage; pvt. laundry 
rm. Ask for Joe, R«/Max AK Proper-
ttos, 708-478-8585. 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; kanki
nys kun. J. Dabrila; suvalkiečių ūkis 
— sodyba, darbai, darbininkai, 
valgiai; šeimos istorija — studijos, 
mokytojavimas Plungėje, Pasvaly, 
Vilniuje; gyvenimas Austrijoje, 
Vokietijoje, Amerikoje; darbas 
Lietuvių Enciklopedijoje". Knygos 
kaina 8 dol. Illinois gyventojams 
Tax 0.70 et. Persiuntimo išlaidos: 
USA - 2.50 dol, Canada — 3.50 
dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd 81. 

Chicago, IL 60626 

C56M6M6J atties, garages, base-
ments; eutting & removing troea. 
Froo esttmate. Cafl Vytas, tol. 
312-436-1437 

įvatriaa palaugea: nuveža p— dafctarue. į 

I0UMI 
UNOER 

ir truputĮ angMSkai. Skambinti «JL (812) 

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir Šoklų ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Ou raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, j 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva čicinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiska. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA - 3 dol.; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 83rd St. 
^Pw6^MjajBlM8n/g BJBA •SR6Fw4»M' 

file:///-bes


LAIŠKAI 
J 

NORS KUR J I E SUTARIA 

Antradienio, gegužės 24 d. 
„Draugo" p i rmame puslapyje 
(Eltos žinios) r adau skyreli, kad 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas, ka lbėdamas per radiją, 
pasisakė prieš „Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" pirmąjį tomą. 
J i s visai atvirai , nevyniodamas 
žodžių į vatą, pareiškė, kad 
knyga neparodę trėmimų tikro
vės, todėl ji nėra t inkama repre
zentuoti tų baisių įvykių. 

Tai labai įdomūs teiginiai iš 
buvusio komunis tų partijos 
svarbaus pareigūno lūpų, bet 
dar įdomiau, kad šiuo atveju jis 
sutinka su opozicija. Neseniai ir 
prof. V y t a u t a s Landsbergis 
tokią pa t nuomonę viešai pa
reiškė, o į tą „darnią sutart inę" 
įsijungė ir dr. Kazys Bobelis. 

Nežinia, kokio dar „užrašo 
ant sienos" PLB valdyba pagei
dautų, gal kad apie knygą savo 
nuomonę pareikštų ir popiežius? 

Vi rg i s A. R u p e i k a 
Chicago, IL 

NENUMARINKIME 
„LIETUVOS KOVŲ IR 
KANČIŲ ISTORIJOS" 

Neinant j detales, man atrodo. 
jog pagr ind in i s p r ieka iš tas 
knygai yra, kad joje naudojami 
rusų dokumenta i neparodo, 
neatskleidžia tikrojo trėmimų 
vaizdo. Iš knygom dokumentų 
daugeliui kritikų susidarė vaiz
das, kad t rėmimai nebuvo tokie 
ba i sūs , k o k i u s mes esame 
sutikę skai tydami tremtinių ir 
kalėjimuose kankin tų lietuvių 
pasakojimus. Bet veltui istori
kai būtų ieškoję rusų archyvuo
se dokumentų, kur ie aprašytų 
tikrąjį t rėmimų ir kalėjimų 
vaizdą. 

„Lietuvos kovų ir kančių isto
ri ja" yra per svarbi genocido 
pažinimui Lietuvoje, kad dėl 
pirmo tomo klaidų būtų galima 
jos leidimo a ts i sakyt i . Mes 
turė tumėm nesigailėti nei lėšų, 
nei pastangų tolimesniam šios 
serijos leidimui. Lietuva be 
mūsų tos knygos negali išleisti 
ir juo labiau — mes be Lietuvos. 
Tik visi ka r tu galėtumėm at
skleisti mūsų tautos išdavikus, 
kankintojus ir žudikus, kurių ne 
vienas šiandien gauna perso
nalines pensijas, gal yra net Sei
mo nariai, tur i ki tas aukštas 
pareigas Lietuvoje. „Lietuvos 
kovų ir kančių istorija" dau
gumos jų darbus išaiškins ir 
įver t ins . To l imesn iam šios 
knygos leidimui siūlau sudaryti 
šią organizaciją: 

1. Iš Lietuvos ir išeivijos isto
rikų sudaryti komisiją, kuri 
n u s t a t y t ų is tori jos leidimo 
principus ir gaires dėl būsimų 
tomų turinio. 

2. Kiekvienas leidimui pa
ruoštas tomas turė tų būti tos 
komisi jos p e r ž i ū r ė t a s ir 
priimtas. 

3. Istorijos tolimesnio leidimo 
organizacijos s t r u k t ū r ą pa 
skelbti išeivijos ir Lietuvos 
spaudoje. 

4. Leidėjai tu rė tų dėti visas 
pas tangas , k a d visuomenės 
p a s i t i k ė j i m a s Lie tuvoje ir 
išeivijoje būtų a ts ta tytas . 

Ado l f a s Armal i s 
St. Pete Beach, FL 

KNYGA GALIMA PATAISYTI 

Užgautos išeivijos reakcijai 
dėl pirmosios serijinio leidinio 
knygos , „Lie tuvos kovų ir 
kančių istorija", nesibaigiant, 
neiškenčiu mintimis nepasidali
nęs su „Draugo" skaitytojais. 
Knyga pasirodė (įvykęs faktas) 
ir to paneigti jau negalime. 
Drastiški to fakto likvidavimo 
būdai jau reikalo nebepataisys. 

Nelaimė buvo ta, kad knyga 
pasirodė, lyg per ankst i gimęs 
kūdikis. Tai kas darytina? 

Dabar reikia visu r imtumu 
susikoncentruoti ir, išlikusių 
nuo teroro asmenų pagalba, jų 
parodymais remiantis, pasinau
dojant gausia rašyt ine litera
t ū r a , bū t ina i pas ikv ieč ian t 
žinomų išeivijos asmenų ir in
telektualų talką ir dar visą krū
vą žurnalistų, parašyti t ikra i 
autentišką II tomą apie žu
vusius, nukankintus , i šūž tuo 
sius tautos sūnus ir dukter is . 

Sudaryti stiprią komisiją tą 
veikalą peržiūrėti ir pakore
guoti dar prieš a t iduodant 
spaudai. 

II tomo gale būtinai padaryt i 
įrašą: „Toks buvo realus lietu
vių tautos genocidas. Lietuvių 
t a u t o s genocido ap rašymą , 
pagal buv. SSSR Saugumo in
strukcijas, skaityk III tome". 

J a u pasirodžiusiai knygai 
reikia padaryti esminius ir būti
nus pa t a i symus , k u r i e su
grąžintų knygą į jai priklau
sančią vietą. 

Knygos viršelyje įspausti (tai 
per daug nekainuotų): „Istorija, 
šiame tome nagrinėjama, yra 
pagal archyvuose rastą buv. 
SSSR Saugumo organų fiktyvią 
dokumentaciją". Tą pat įrašą iš
spausdinti ir tituliniame knygos 
puslapyje. 

Ši ta ip pa ta i sy tas le idinys 
galėtų būti pla t inamas ir net 
verčiamas į kitas kalbas. 

J o n a s R i m k ū n a s 
New Buffalb, MI 

DARO, TIK NE SAU 

„Draugo" (1994.111.17) pirma
me puslapyje rašoma: „Tačiau 
didelį nerimą kelia padėtis 
Karaliaučiaus srityje. Joje... ak
tyviai veikia Vokietija bei 
Lenkija ir, jei Lietuva nedės 
pastangų, bus iš šios srities 
išstumta". 

Bet kodėl Lietuva nededa 
pastangų atgauti Karaliaučių ir 
jo sritis? Juk tai nuo amžių 
Lietuvos žemė. Vadinasi, Len
kijai, Vokietijai, na, ir Rusijai 
yra svarbu pasisavinti Lietuvos 
žemes, o Lietuva už savo nuo
savybę nekovoja, dar rusams 
per savo kraštą tranzitą page
rina. O apie Suvalkų tr ikampio 
atsiėmimą iš lenkų, tai jau to 
klausimo visai nekelia. 

1922 m. pasirašyta Suvalkų 
sutart is buvo nevykdyta, nes 
lenkai jau trečią dieną po pasi
rašymo puolė Lietuvą ir pasigro
bė kone pusę jos teritorijos. 
Mano supratimu, kol lenkai 
negrąžino Suvalkų, t a i jokių 
derybų negalėjo būti. Bet Lietu
vos vyriausybė už savo nuosa
vybę nekovojo ir p a s i r a š ė 
sutartį , kaip ją lenkai padik
tavo. 

Lenkams Lietuvos žemė labai 
reikalinga, o lietuviams — ne. 

A n t a n a s M a r m a , 
Chicago, IL 

DRAUGAS, penktadienis , 1994 m. gegulės mėn. 27 d. 

Amerikos šauliai su Lietuvos Šaulių sąjungos vadais, susitikę Čikagoje balandžio 16-17 d. įvyku
siame suvažiavime. 

Nuotr. Klemenso Stravinsko 

PAGIRTINAS DARBAS 

Lietuvių moterų federacijos 
klubo Čikagoje jau kiek metų 
ruoš iamos vakar ienės-šokiai 
lietuvių jaunuoliams, gimnazijų 
ab i tu r i en tams . „Draugo" dien
raštyje m a t a u tų jaunų žmonių 
nuot raukas ir t rumpus jų darbų 
aprašymus . 

D a u g u m a s jų yra klasėse 
vadovai, gerųjų mokinių sąra
šuose ir gimnazijos sporto klu
buose. Džiugu skaityti, kad kar
tu j ie yra ir lietuvišką mokyklą 
baigę, ir dalyvauja įvairiose 
lietuvių organizacijose bei šokių 
ratel iuose. 

Kyla mintis, gal kartais jie dėl 
to ir yra klasės vadovų grupėje, 
kad tuo pačiu metu dalyvauja ir 
lietuvių organizacijose ar šokių 
grupėse. Gal toks dalyvavimas, 
duoda j iems daugiau energijos. 
progą įsigyti daugiau žinių ir 
didesnį išsilavinimą, todėl j ie 
iškyla savo klasėse į pirmųjų 
eiles. 

Ar nebūtų tai pavyzdys vi
s iems jaunųjų lietuvių tėvams. 
Ar nereikėtų patart i j iems, kad 
g r e t a v a l d i š k ų m o k y k l ų 
sudarytų sąlygas jaunuol iams 
d a l y v a u t i ir l i e t u v i š k o s e 
mokyklose bei organizacijose. 
Pavyzdžiai rodo, kad va ikams 
t a s išeina t ik į gerą. 

I g n a s P e t r a u s k a s 
Chicago, IL 

GEGUŽĖS PIRMOSIOS 
ŠVENTĖ 

Ska i tau „Draugo" (V. 11 d.; 
pirmojo puslapio straipsnį, ku
r iame pažymėta, jog Tarptau
t inės darbo žmonių šventės pro-

I ga L D D P surengė Vilniuje 
paminėjime, susirinkus keliems 
šimtams žmonių. Kalbėjo Seimo 
LDDP frakcijos narys, Vilniaus 
organizacijos vadovas Algirdas 
Kunčinas ir Seimo pirm. Česlo
vas Ju r šėnas . 

Kadangi Sovietų sąjungoje ne
galėjo veikti kitos socialistinės 
partijos, ta i ir gegužės pirmoji 
buvo komunistų bei jų garbin
tojų šventė. J ie neatstovavo 
T a r p t a u t i n e i darbo žmonių 
dienai . 

Praeityje ir dabartyje Vakarų 
socialistai nesijungia į š b s 

dienos minėjimą, laikydami tai 
komunistų šven te . Darbo 
žmonių šventė tur i kitus gerus 
siekius ir tikslus. Darbo žmonės 
tiki į demokratiją, bet ne į dikta
tūrą, todėl ir jų švenčių mi
nėjimai ateityje turėtų atsiriboti 
nuo komunistų. 

Minint šių metų gegužės 1 d. 
Maskvoje, vyko komunistų pa
radas ir demonstracijos prieš 
esamą vyriausybę ir Boris 
Jelciną. Socialistų par t i jos 
nariai prie jų nesijungė. 

Norint atsir iboti nuo ko
munizmo, visos kitos pasaulio 
socialistų partijos neskyrė daug 
reikšmės šių metų gegužės 1 
dienai. Vilniuje tą dieną LDDP 
rengtoje šventėje dalyvavo keli 
š imta i žmonių. Gaila , čia 
nepasakoma, kiek joje dalyvavo 
socialdemokratų, komunistų ir 
užsimaskavusių komunistų. Ne
jaugi Lietuvos Seimo pirm. 
Juršėnas tęsia užsimaskavusių 
komunistu darbą LDDP prie
globstyje? 

Skaitant pasaulinę spaudą, 
niekur kitur neteko matyti , 
kad, žlugus Sovietų komuniz
mui , naujų d e m o k r a t i n i ų 
kraštų vyriausybės nariai daly
vautų ir sakytų kalbas gegužės 
1 d. minėjimuose. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 

SUJAUKTA GALVOSENA 

D. Bindokienės vedamajame 
(V.18 d), „Vadinkime daiktus 
tikrais vardais", rašoma apie 
Lietuvos prostitutes, nesidro
vinčias savo profesijos paslau
gas reklamuoti didžiuosiuose 
dienraščiuose. Neseniai taip pat 
„Drauge" skaičiau (laiškų sky
riuje*, kad trėmimų metu komu
nistai prostitutėmis vadino vie
nuoles 'koks bjaurus, šventva
giškas įžeidimas!). Kai pagalvo
ju, kaip toli „kultūrėjimo" keliu 
pažengė lietuvė moteris a r mer
gina, plaukai šiaušiasi. O gal tai 
dar vienas komunistinio auk
lėjimo padarinys, visiškai įkalęs 
Lietuvos žmonėms į smegenis 
tokias sujauktas sąvokas, kad 
jie nepajėgia „daiktų tikraisiais 
vardais" vadinti? 

V e r o n i k a Lipskienė 
Benton Harbor. MI 

L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTĖ 

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

Visos laidos iš VVCfcV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Te!.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 83<M)870 

KUR LOGIKA? 

Skaitant Jono Šarkos laišką 
( „ D r a u g o " 100 numery je ) 
„Tapome laisvi", kyla klau
simas, kas J. Šarką buvo paver
gęs? Rodos, jis gyveno ir dar te
begyvena Amerikoje? Kas jam 
uždėjo kolonistų pančius, tik ne 
Čikaga! Jo išvedžiojimai skam
ba labai nerealiai. Norėdamas 
patvirtinti savo keis tus tei
ginius, griebėsi net trijų sveti
mų kalbų išsireiškimų. 

Lietuvių telkiniai , kur jie , 
bebūtų, neturėtų jaust is , kad 
kas nors juos kontroliuoja arba 
j i e m s diktuoja . G y v e n a m e I 
l a i svame k r a š t e . D i r b a m e 
visuomeninį darbą pagal turi
mas sąlygas ir sugebėjimus. 
Mūsų visų tikslas —jungtis ben
dram lietuviškam darbui ir toli
mesniam lietuvybės išlaikymui. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

P A R E I Š K I M A S D Ė L 
„LIETUVOS K O V U I R 
KANČIŲ I S T O R I J O S " 

I TOMO 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkime, įvykusiame 
1994 m. gegužės 20 d., 6:30 vai. 
vakare, Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje, padiskutavus 
„Lietuvos kovų ir kančių is
torijos" pirmojo tomo išleidimą, 
nutarta: 

1. Nedels ian t s u s t a b d y t i 
„Lietuvos kovų ir kančių is
torijos" pirmojo tomo platinimą 
bei vertimą į kitas kalbas. 

2. Pirmojo ..Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" tomo redak
toriai turi būti pašalinti nuo šio 
darbo. 

3. Sudaryti visai kitą istorikų 
grupę, kurių atliktą darbą, prieš 
paduodant spausdinti, patikrin
tų išeivijos istorikų komisija ir 
gyvų lietuvių liudininkų, paty
rusių tas Lietuvos kovas ir kan
čias, atstovai. 

4. Artėjant Baisiojo birželio 
dienoms ir pirmųjų trėmimų 
Lietuvoje siaubo paminėjimui, 
yra ypač svarbu, kad mūsų 
tautos Kančių dienos nebūtų 
pan iek in tos ir p a n a u d o t o s 
buvusių kankintojų pateisini
mui. 

Susirinkimo dalyviai vienbal
siai įpareigojo valdybą paskelb
ti spaudoje šį viešą nutarimą dėl 
„Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos" pirmojo tomo išleidimo ir 
platinimo. 

J u o z a s Bagdž ius , J o e Ku
lys , Motiejus J u kn is , Zita 
Bagdžius , S tasė R u d o k a s , 
Eugeni jus Br izgys , Kazimie
r a s Maldėnas , A n t a n a s P a u 
žuolis ir A n t a n i n a Repš ienė . 

Lietuvos Saulių sąjungos vado pavaduotoju Stasys Ignatavičiui (ii kairės), 
garbia šaulys Klemensas 9travinskas ir Lietuvos Saulių sąjungos vadas Rim
vydas Mintautaa Čikagoje balandžio mėn. 16-17 d. įvykusiame susitikime 
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Kaip skausmo ašaros mirgėjo žiburėliai. 
— Ar tu tenai, ar tu ten, Lietuva? 
Ir ii tamsos, ir ii nakties, ir ii ieiėlių 
Atsiliepė: — Ai čia — gyva. 

B. Brazdžionis 

A.tA. 
OLGA NASTONIENĖ 

Jakavičiūtė 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko anksčiau Marąuette 

Parko apylinkėse ir Irons, Mich. 
Mirė 1994 m. gegužės 25 d., 8:41 vai. vakaro, sulaukusi 

81 metų. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: dukros — Lilija Adomėnienė, žentas An

tanas, Dora Baleckaitienė, žentas Vidmantas; sūnus Tony 
Nastonas; anūkai — Vida ir Danielius Baleckaičiai, Audra 
Adomėnaitė; daug dukterėčių ir sūnėnų Australijoje, taip pat 
daug giminių Vokietijoje. 

Velionė buvo žmona a.a. Kazio. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 28 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą- Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų Vilčiai" ar
ba Lithuanian Mercy Lift. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros, žentai, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

M y l i m a i Motinai 

A.tA. 
VLADISLOVAI KOVALČIUKIENEI 

m i r u s , jos duk ra i V I RG I N I JA I ir žen tu i VYTAUTUI 
K U P C I K E V I Č I A M S , va ika ič i ams RITAI i r ALGIR
D U I r e i šk i ame gil ią užuojautą i r k a r t u l iūdime. 

Ona Sirgėdienė 
Ada ir Vacius Lėliai 
Vita ir Benediktas Neverauskai 

A P L A N K Y K I T E PABALTIJĮ 
LIETUVA '94 

Kre ipk i t ė s į m u s — s u p l a n u o s i m e jū sų kel ionę. 
P r i e i n a m i a u s i o s k a i n o s 

F inna i r , Lu f thansa ir SAS o r o l ini jomis 
" e c o n o m y " ir " b u s i n e s s " k lasė 

Viešbuč ia i 

GO BALTIC 
M u s ų nau ja s l e i d i n y s ap i e Skand inav i jos 

ir Baltijos k r a š t u s — pe r ska i t yk i t e ! 

1-800-451-9511 
UNIONTOURS 

(steigta 1931 m. 
• 

79 Madison Ave., New York, N.Y. 10016 
Tel. 212-683-9500 -=- Fax 212-683-9511 

W*SMpU»S 
Uisiimam maisto ttstdmy (csss rtnsj) 

talmoH 
dcUcūtcssPi 
Vslgis Cstering 

Lietuvoje 
giminėms 

A.tA. 
VYTAUTUI PLIURAI 
mirus, broliui LIONGINUI, jo seimai, 
bei visiems artimiesiems čia ir Lietuvoje 

reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime. 

Stasė Paukštelienė 
Vytautas ir Aurelija Paukšteliai 
Viktoras ir Ona Kažemėkaičiai 
Zenonas ir Stefanija Lukauskai 
Matas ir Ida TamuUnai 
Petras ir Stasė PetruŠaiČiai 

312-434 9766 

Geriausias spaudo* rinkinys Čikagoje! 
2634 Wot 69th Street. Chicago. L 00629 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Pasau l io Lietuvių bendruo

m e n ė s valdybos 11-tas posėdis 
įvyks 1994 gegužės 28 d. (šešta
dienį). Darbotvarkėje numatyta 
svarstyti lituanistinio švietimo 
reikalus Vasario 16 gimnazijoje. 
Pietų Amerikoje ir Rytų kraš
tuose, susipažinti su neseniai 
įvykusio Pietų Amerikos Lietu
vių Kraštų bendruomenių ir 
Jaunimo sąjungų darbais ir 
nutarimais, sužinoti apie galu
tinius pasiruošimus Pasaulio 
lietuvių dainų šventei Lietuvoje 
ir PLB. Kraštų Bendruomenių 
Jaunimo sąjungų pirmininkų 
suvaž i av imu i Anykščiuose , 
Lietuvoje, pasi tar t i Europos 
Lietuvių bendruomenių pirmi
ninkų suvažiavimo klausimu ir 
p a s i t i k r i n t i PLB Seimo 
nutarimų vykdymą. Posėdyje 
bus susipažinta su PLB finan
sais, išlaidomis ir numatytomis 
pajamomis. Daug laiko numa
tyta skirti „Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" klausimams, 
susipažinti su kri t iškais atgar
siais ir siūlymais po pirmos kny
gos pasirodymo, kaip geriausiai 
g a l i m a t a i s y t i p a d a r y t a s 
klaidas, sužinoti kokios yra 
sąskaitos, kokia yra rankraščių 
padėtis tų tomų, kuriuose yra 
t r e m t i n i ų l iud i j ima i ir jų 
kančios, ir kokia turėtų būti šio 
numatyto 16-kos tomų projekto 
ateitis. PLB Seimo 1992 metais 
išrinktą PLB valdybą sudaro 
pirmininkas Bronius Nainys, 
Rimas Česonis, Kostas Dočkus. 
Vacys Garbonkus. Vytautas 
Kamantas , dr. Petras Kisielius, 
Baniutė Kronienė, Paulius Mic
kus (Pasaulio Lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkas), Milda 
Lenkauskienė ir dr. Vitalija Va-
saitienė. 

1994 m. gegužės 29 (sekma
dienį) PLB valdyba posėdžiaus 
su JAV LB ir Kanados LB Kraš
tų valdybų pirmininkais ir jų 
valdybomis pasi tar t i įvairių 
da rbų k o o r d i n a v i m o klau
simais. 

L ie tuvos D u k t e r ų draugijos 
Melrose Parko ir Apylinkės sky
rius rengia gegužine birželio 4 
d., šeštadienį, 12 vai. p.p., Judi
tos Mauersberger rezidencijoj — 
907 Hirsch, Melrose Park. Malo
niai kviečiame visus dalyvauti. 

x „ S a u l u t ė " , Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja už 
$240 ir įsipareigojimą vienerius 
metus remti vargstantį vaiką 
Lietuvoje. N i d a Ti jūnėlytė su
t iko pa remt i šešer ių metų 
berniuką Vilniuje, kurio tėvas 
žuvo avarijoje, o motinai atim
tos teisės. Jį ir jo broliuką augina 
žuvusio tėvo brolis. 

(sk) 

x L a i m a i r V a c y s Garbon-
k a i , a t s i ų s d a m i pa ramos 
mokestį, prieraše pareiškė norą 
metams paremti mergaite su 
fizine ar prot ine negalia. Ačiū! 
„ S a u l u t ė " , 419 W e i d n e r Rd., 
Buffalo G r o v e , IL 60089. 

(sk) 

x J o n a s Kv ie tkauskas , Chi 
cago, skiria $100 Lietuvos naš
laičiui ir stebisi, kodėl kiti 
neprisideda. „Lietuvos našlaičių 
globos" komitetas našlaičio var
du dėkoja ir kviečia visus jung
tis į pagalbą vaikams Lietuvoje. 
Komi te to a d r e s a s 2711 W. 71 
St., C h i c a g o , II 60629. 

(sk) 

D z ū k ų draugi ja minės savo 
tradicinę Dzūkų dieną birželio 
5 d., sekmadienį, šia tvarka: 
11:15 vai . r. šv. Mišios Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Po Mišių — 
apeigos prie Laisvės kovų pa
minklo. Po to narių susirinki
mas Jaunimo centro posėdžių 
kambaryje. Nariai prašomi gau
siai dalyvauti. 

L i e t u v i ų f o n d o mirus ių 
narių prisiminimas šv. Mi-
š iomis įvyks Pa la imin to jo 
J u r g i o Matula ič io misijos 
bažnyčioje Lemonte gegužės 29-
d., sekmadienį, 11 vai. ryte. Visi 
Lietuvių fondo nariai bei ar
timieji kviečiami dalyvauti. 

Sv. Mišios bus aukojamos tre
čiadienį, birželio 1 d., 7 vai. 
vakare, Sv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno koplyčioje, 2601 W. 
Marąuette Rd., prašant Dievo, 
kad jų įsteigėja. Motina Marija 
Kaupaitė, būtų paskelbta palai
mintąja. Seserys kviečia visus 
dalyvauti . Sv. Mišias aukos 
kun. Anicetas Tamošaitis, SJ. 

J A V Lietuvių b e n d r u o m e 
nės naujos. XIV tarybos pirmoji 
sesija šaukiama 1994 m. rugsėjo 
17-18 d. (šeštadienį ir sekma
dienį) Čikagoje. Sesijos posė
džiai vyks Pasaulio lietuvių cen
tro patalpose. Lemonte. Naują 
tarybą sudarys 60 rinktų narių 
per praėjusius r inkimus LB 
apylinkėse ir 10 LB apygardų 
pirmininkų, iš viso 70 asmenų. 
Kol susirinks naujoji JAV LB 
taryba, savo pareigas tęsia 
dabar t inė taryba su jos prezi
diumu, kurio p i rmininkas yra 
Vytautas Kamantas. vicepirmi
ninkai: dr. Vytas Narut is ir 
Birutė Vilutienė, sekretorės 
Gražina Kamantienė ir Vilija 
Kerelytė. 

Ch icago Sky w a y greitkelis, 
daugeliui žinomas ir naudo
jamas, norint išvengti susikim
šimo t a r p Čikagos Dan Ryan ir 
Indianos greitkelių. Vairuotojus 
nepaprastai erzina nuolatiniai 
greitkelių taisymai, kurie prasi
deda anksti pavasarį ir tęsiasi 
iki Darbo dienos savaitgalio — 
kaip t ik tuo metu, kai daugiau
sia žmonių važinėja. Chicago 
Skyway vasaros metu netaiso
mas ir jokių , .barikadų" ne
būna, todėl juo patogu važiuoti 
be sutrukdymų. Važiuojant šiuo 
greitkeliu, keleivinio automo
bilio vairuotojas turi užsimokėti 
2 dol. 

„Už j ū r ų m a r i ų " vardu Vil
niuje išėjo VI. Jakubėno harmo
nizuotų lietuvių liaudies dainų 
c h o r a m s r ink inys . Rinkinį 
išleido VI. Jakubėno draugija. 
Tiražas 500 egz. Redaktorius — 
Irena Skomskienė, spec. redak
torius — Vaclovas Juodpusis. 
Rinkinyje yra L Skomskienės 
r a š i n y s ( l ie tuvių ir anglų 
kalbomis) apie Vlado Jakubėno 
draugiją. 

x Akcijų, b o n ų bei k i tų ver
tybių p i rk ime i r p a r d a v i m e 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolai
dą, A l b i n a s K u r k u l i s , tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai : Andr ius Kurkul is , 
t e l . 312-360-5531 ir P a u l i u s 
K u r k u l i s , 312-360-5627, dirbą 
su O p p e n h e i m e r & Co. , Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: t e l . 1-800-621-2103. 

(sk) 

PEDAGOGINIO L. INSTITUTO 
ABSOLVENTŲ VAKARAS 

Pedagoginio lituanistikos instituto absolventai laukia diplomų įteikimo mokslo metų užbaigimo 
iškilmėse š.m. gegužes 15 d., Jaunimo centre. I ei!, iš kairės: Laura Lapšytė, Kristina Liaugau-
daite, Aida Mikučauskaitė, Audrė Šlenytė, Elenutė Tijūnėlytė, Gytis Vygantas, Karolis Žu
kauskas. Audrė Budrytė, Zita Dubauskaitė; II eii: Marius Polikaitis, Kastytis Šoliūnas Krista 
Silimaityte, Manus Tijūnėlis, Raminta Bilutė, Vilija Gražulytė, Kazys Motekaitis ir Aras Norvilas. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Š IMTO Š O K Ė J U S Ū K U R Y ! 

Pasi t inkam vasarą su visu 
g a m t o s grožiu . P a v a s a r i o 
p i enės , a u k s u p a p u o š u s i o s 
pievas, jau pūkeliais nuskrido ir 
paskendo laukų žalumynuose . 
Gamta grįžo j t ikrovę. Ir mes , 
ka r tu su besikeičiančia gamta , 
bėgam, planuojam, dirbam. Ato
stogos jau čia pat. Salės tuštėja, 
v i s u o m e n i n i a i s u s i b ū r i m a i 
mažėja. J a u n i m a s ruošias į 
Lietuvą, j Dainų ir t au t in ių 
šok ių š v e n t ę b e i j a u n i m o 
kongresą. 

, . D r a u g o " p a s k u t i n i a m e 
puslapyje skaitome kasdien apie 
įvairius tautinių šokių vienetus 
ir apie įvykstančią „Mažąją 
taut in ių šokių" šventę. Kas t a i 
per šventė ir kodėl ji įvyksta? 
Štai sujudo jaunimas , dėl kur io 
mes. vyresnieji, nuolat nuogąs-

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui-
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

čekius rašyti: 

DRAUOAS FOUNDATION 
4545 W 63rd St., Chicago, IL. 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Nijolė Pupienė. 
taujame. Nuogąstaujame, k a d 
to jaunimo nėra bendruomenės 
tarpe , kad vyresnieji veikėjai 
jau pavargę ir nėra kas j uos 
pakeičia. I r štai Čikagos bei 
apylinkių jaunieji šokėjai, pr ieš 
išvykdami į t au t in ių šokių 
šventę, sumanė subėgti į būrį ir 
parodyti čia, ką j ie šoks Lietu
voje. 

Sumanyta — padaryta. Koor
dinuoti tąją šventę ėmėsi i lgų 
metų patirtį tur int i , t au t in ių 
šokių mokytoja Ni jolė P u p i e 
n ė . Iš viso šokėjų b u s per 100 iš 
visų Čikagos ir apylinkių vie
tovių. Visas savo pastangas jau
nimas ir šokių mokytojai ski r ia 
labai geram tikslui — „Drau
gui ' ' , kuris apie j aun imą rašo , 
garsina ir ja i s didžiuojasi. 

Tau t in i s šokis y r a j a u n ų 
žmonių pramoginis užsiėmimas 
ir menas. Taut in is šokis, per
kel tas už kasdienybės ribų į 
sceną, t ampa mūsų t au t in iu 
pas id idž iav imu i r t a u t i n ė s 
kultūros reprezentavimu. Visos 

1 ruoštos šokių šventės neprarado 
patrauklumo ir blizgesio. Ir šioji 
mažoji tautinių šokių šventė 
Čikagoje sužibs kaip dar viena 
taut inio meno atgaiva. 

Tur int tokį didingą vaizdą, 

A R A S ROOFING 
Arvyd.T*; K i H n 

Denųiame ir t, i i"-,nmr 
VISŲ rfjĄiij <>toqus 
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Skambinti po f> v v 

jaunųjų entuziazmą ir gerą 
t ikslą, vyresniesiems ir jų 
tėveliams belieka tą užsimojimą 
paremti. Šis prasmingas suma
nymas bus įvykdytas ne vieno 
asmens, bet viso šimto jaunų 
širdžių pas i šven t imu . Tad 
belieka birželio 19-tos dienos 
popietę sk i r t i j a u n i m u i ir 
„Draugui". Užpildykime Jau
nimo centro salę. kad ji neliktų 
tuščia. Neapvilkime jaunimo. 
Beauganč iam jaunimui j au 
dabar rūpi lietuviška spauda ir 
savi papročiai. 

Bil ietus į t au t in ių šokių 
šventę galima įsigyti „Draugo" 
administracijoj, J. Vaznelio 
prekyboje ir Cicero pas Kostą 
D o Č k ų - M. R. 

ANTRAS KAIMAS SU 
NAUJA P R O G R A M A 

Antras Kaimas, humoro teat
ras, peržengęs trisdešimt vienų 
metų veiklos slenkstį, Čikagos 
visuomenei prisistatė su nauja 
programa ir su gana aštriomis 
humoro šukomis perbraukė gy
venimo realybę. Antrakaimie-
čiai sako: „Juokingi esame ne 
mes, juokingas yra gyvenimas. 
Mes neglostome, jei glostome. 
tai t ik prieš plauką". 

Čikagoje vaidinimai Play-
house salėje vyko dvi dienas, 
gegužės 21 ir 22 d. Scenai 
pate ikta — suvaidinta dvi
dešimt, humoristinių vaizdelių. 
Vaidintojai t rankia is monolo
gais, dialogais sprendė šeimos 
problemas, humoro šviesoje 
parodė visuomeninio, politinio 
gyvenimo aktualijas. Ž :ūrovams 
sukėlė daug juoko, o kai ku
riems pro juoką net ir ašaros 
nuriedėjo. Publika vaidintojus 
apdovanojo gėlėmis. Vienas žiū
rovų pasakė: „Tikrai gerokai 
prisijuokiau, net ir sveikiau 
pasijutau". Atseit, humoras yra 

geras gydytojas, jei t a i tiesa. 
Tad kuo daugiau humoro! 

Antro kaimo vaidintojų dau
gumas — akademinio išsila
vinimo jaun imas . Tenka džiu
giai pastebėti, kad jų lietuviška 
ta rsena yra aiški, ausia i malo
ni, o žodynas gana p la tus . Vai
dina: Tauras Bublys, Eugenijus 
B u t ė n a s , A u d r a M o c k a i t ė , 
Aidas F. Palubinskas , Jonas 
V a r i a k o j i s . A l ida V i t a i t ė , 
Karolis Žukauskas. Režisuoja — 
Romas Stakauskas . orkestruoja 
— Eugenijus Butėnas. Šviesos ir 
garsai — Juozas (Sid) Ulevičius, 
plakatai — Vincas Lukas . 

Čia pateikti žiūrovo įspūdžiai. 
Ats imenant , kad k r i t ika yra 
pažangos variklis, t e n k a lauk
ti ir kri t ikų pasisakymo. Ir 
manyti, kad krit ikai scenos mė
gėjams netaikys profesionalų 
reikalavimo. — paliks jaunimui 
teisę lipti į humoro sceną. 

Z. J . 

Latvi jos R e s p u b l i k o s pre
zidento Guntis Ulmanis vizito 
Čikagoje metu , p i rmadienį , 
gegužės 23 d., Northbrook mies
telyje Č i k a g o s šiaurėje) buvo 
oficialiai a t i da ry t a Latvijos 
konsulato įstaiga. Ja i vadovaus 
Norbert Klaucens generalinio 
garbės konsulo t i tu lu ' ka ip ir 
Lietuvos gen. garbes konsulas 
Vaclovas Kleizai. Konsulato 
įstaiga a t idaryta Northbrooke, 
nes, kaip buvo pareikšta žurna
l i s tams, šiuo m e t u Latvi ja 
neturi lėšų konsulatą įtaisyti 
Čikagos miesto centre, be to, 
konsului Klaucens patogiau 
turėti įstaigą arti savo darbovie
tės Northbrooke. nes ten veikia 
jo verslo įmonė. Konsu la to 
atidarymo proga prez. Ulmanį 
lydėjo du Latvijos ambasadoriai; 
Jungt inėms Tautoms, ta ip pat 
Jungt inėms Amerikoms Valsti
joms. 

Pedagogin is l i tuanist ikos in
s t i t u t a s Čikagos J a u n i m o cen
t re į s t e ig tas 1959 m., per 35 
m e t u s turėjęs 560 studentų. 
I n s t i t u t ą baigusių y r a 280. 
Vieni j ų dirba šeštadieninėse 
l i tuanist inėse mokyklose moky
tojais, k i t i , j a u gavę J A V uni
vers i te tų doktoratus a r magist
rus , dės to inst i tute; t r e t i įsi
j u n g ę į l ie tuvybės ugdymo, 
kul tūr in ius , visuomeninius, net 
pol i t in ius darbus , j aunimo or
ganizacijų vadovavimą išeivijoje 
ir Lietuvoje. Pedagoginio litua
nis t ikos ins t i tu to įkūrėjo a.a. 
Domo Veličkos prieš 35 m. pasė
tas g r ū d a s a tnešė labai didelį, 
švie t imo darbui išeivijoje labai 
re ikal ingą, derlių. Šį derlių 
intensyviai augino buvę institu
to rek tor ia i : prof. dr. Albinas 
L i a u g m i n a s , kun . V y t a u t a s 
Bagdanavič ius , prof. dr. Petras 
Jon ikas , prof. dr. Jonas Puzinas 
ir prof. dr. J o n a s Račkauskas, 
nuo 1980 me tų iki dabar . 
Ins t i tu to didįjį darbų vežimą 
vežė direktoriai : Domas Velička 
Aleksandras Dundulis, Ramutė 
P H o p l y t ė , I g n a s S e r a p i n a s 
( n e a k i v a i z d i n i o s k y r i a u s ) , 
P ranas Razminas ir Stasė Peter
sonienė — iki šių dienų. Mokslo 
skyrių vedėjais buvo: religijos — 
kun. J o n a s Duoba; lietuvių 
kalbos — Kleopas Girvilas, k jp 
Juozas Vaišnys, Juozas Masi-
iionis; l ietuvių l i teratūros — 
Česlovas Grincevičius, Stasė 
Petersonienė; istorijos — Vin
centas Liulevičius, Jonas Dai-
n a u s k a s ; žurnalist ikos — prel. 
dr. J u o z a s P r u n s k i s , Irena 
Regienė; pedagogikos — dr. 
Alb inas Liaugminas, Bronius 
J u o d e l i s , R a m u n ė Račkaus
kienė; d ramos — Dalia Sruogai-
tė . P e r 35 metų laikotarpį ins
t i tu te dėstė 48 lektoriai . In-

'• s t i t u to didžiausias s tudentų 
skaič ius — 69 buvo 1968-1969 
metais. Žemiausias —11 — buvo 
1958-1959 ir šiuo me tu , jau 
n e t u r i n t trečiojo kurso. 

Nepa i san t sumažėjusio ins
t i tuto s tudentų ir lektorių skai
čiaus, darbas institute vyksta ir 
išleidžiami nauji absolventai su 
t e i se m o k y t o j a u t i šeš tad ie
ninėse l i tuanistinėse pradžios ir 
aukštesniosiose mokyklose. 

Po trejų metų pertraukos (nuo 
1991 m.) Pedagoginio lituanis
tikos inst i tuto absolventų išleis
t u v ė s ir d iplomų į te ik imas 
įvyko š.m. gegužės 14 d. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Čia dalyvavo absolventai, 3 
metų laikotarpyje baigę 2 ar 3 
metų kursą, jų tėveliai, buvę 
s tuden ta i bei lektoriai, dabar
t inia i lektor ia i , inst i tuto vado
vybė, rėmėjai ir svečiai. 

Vaka rą sklandžiai pravedė 
ins t i tu to bibliotekos vedėjas ir 
iždininkas dr. Robertas Vitas. 
Po k u n . J . Duobos invokacijos, 
po t r u m p o direktorės Stasės 

„Pensininko" žurnalui Švenčiant deftimties metų sukaktį, t* proga suruoštoje vakarienėje 
(balandžio 23 d. Seklyčioje), Illinois gubernatoriaus Jim Edtfar įstaigos etninių grupių reikalams 
vedėja Pat Michalski redaktoriui Karoliui Milkovaičiui įteikė sveikinimą Is kairės: Socialinių 
reikalų tarybos pirm. Birute Jasaitienė, „Pensininko" redaktorius K. Milkovaitis, Pat Michalski 
ir žurnalo administratorė Elena Sirutienė, 

Petersonienės sveikinimo i r 
atsilankiusiems padėkos žodžio, 
vyko diplomų įteikimas. Da r 
prieš programą su maršu į sa lę 
atžygiavę, tautinėmis juostomis 
pasipuošę, absolventai, palydėti 
r ek to r i aus prof. d r . J o n o 
Račkausko, b u v . r ek to r i aus 
prof. dr. Petro Joniko, direk
torės Stasės Petersonienės ir da-
bar t in ių lektorių, l ipo a n t 
scenos atsiimti studijų baigimo 
diplomus. 

Pirmiausia diplomus gavo, 
dvejų metų kursą baigę, studen
tai: Dalius Gilvydis, Jul i ja 
Krumplytė, Lau ra Lapšy tė , 
Kristina Liaugaudaitė, Aida 
Mikučauskaitė, Romas Mockai-
tis, Vytas Pabedinskas, Rimas 
Putrius, Audrė Šlenytė, Elena 
Tijūnėlytė, Aidė Užgirytė, Gytis 
Vygantas ir Karolis Žukauskas. 

Pedagoginio lituanistikos in
stituto 3 metų programą baigę 
ir parašę diplominius darbus, 
baigimo diplomus su te i se 
mokytojauti aukštesniosiose 
lituanistinėse mokyklose gavo: 
Audrė Budrytė, Zita Dubaus
kaitė, Marius Polikaitis, Kas
tytis Šoliūnas, Kristina šilimai-
tytė, Marius Tijūnėlis ir Elena 
Tuskenytė. 

Insti tuto 3 metų baigimo 
diplomai su ypatingais lituanis
tiniais darbais buvo įteikti: 
Audrai Mockaitytei, Kaziui Mo-
tekaičiui ir Ritai Račkauskaitei. 
Anksčiau baigusiems PLI 3 
metų kursą buvo įteikti dip
lomai: Ramintai Bilutei, Vilijai 
Gražulytei ir Aru i Norvilui. 

Diplomus gavusius sveikino 
rektorius prof. dr. Jonas Rač
kauskas, pabrėždamas, kad be 
lietuvių kalbos lietuvybė išei
vijoje nebus išlaikyta. Peda
goginio lituanistikos inst i tuto 
tolimesniam sėkmingam darbui 
reikalingi nauji studentai, rei
kalingas tėvų paskatinimas ir 
l i tuanistines mokyklas bai
giančių mokinių pasiryžimas 
toliau mokytis, studijuoti lietu
vių kalbą. 

Padėkos žodį PLI vadovybei 
bei lektoriams absolventų var
du tarė Marius Polikaitis. 

Brandžios 88 metų sukakt ies 
proga buv. PLI rektorius prof. 
dr. Pet ras Jonikas pagerbtas 
tautine juosta i r J. Masilionio 
vaizdžiais žodžiais apie jo nuo
pelnus lituanistikai. Lituanis
tikos instituto vardu jį sveikino 
kun . Juozas V a i š n y s , S J . 
Pabaltijo universiteto buv. stu-
dentų,-čių vardu prof. P. Joniką 
sveikino Danutė Eidukienė, o 
sukaktuvininkui skirtą J . Mar
cinkevičiaus „Pažinimo medis'* 
poemos ištrauką deklamavo 
Vidas Dumašius. 

Su „Ilgiausių metų" daina 
buvo pasveikinti ir vedybų 
metinę sukaktį švenčiantys — 
Gailė ir dr. Robertas Vitai. 

Trumpą meninę programą — 
komišką Lietuvos istori jos 
vaidinimėli - „Gedimino sap
nas" , „Kęstutis ir Birutė" ir 
„Vytauto pabėgimas", paruoštą 
Alidos Vitaitės, atliko PLI stu-
dentai-tės. Kun. Jonui Duobai 
p a l a i m i n u s v a k a r o va i še s , 
prie stalų vyko draugiškas pa
bendravimas ir skani vaka
rienė. Po to vyko laimėjimai ir 
smagūs šokiai pr ie Algio Bar-
niškio muzikos. 

Nežinia, kiek metų praeis iki 
kito Pedagoginio lituanistikos 
ins t i tu to naujų absolventų 
diplomų įteikimo vakaro. Šiai 
lituanistinių studijų institucijai 
reikalingas didesnis mūsų lietu
viškos visuomenės dėmesys, 
platesnė PLI vadovybės inicia
tyva ir gausesnė mūsų fondų bei 
mecenatų finansinė parama. 
J u k norime, k a d lituanisti
nėse mokyklose pavargusius 
ilgamečius mokytojus, mūsų 
veikėjus, skautų bei ateitininkų 
vadovus pakeistų naujos jėgos 
ne su anglų kalba, bet su Švariu, 
taisyklingu lietuvišku žodžiu, 
tvir ta lietuviška dvasia. 

B ron ius J u o d e l i s 
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