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Seimo komisija negali atsakyti 
apie pareigūnų slaptą sekimą 

Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 
— Seimo komisija Operaty
vines veiklos įstatymo įgy
vendinimui prižiūrėti nesiren
gia konkrečiai pranešti, ar 
Vadovybės apsaugos departa
mento (VAD) 3-iasis skyrius 
sekė aukštus valstybės pa
reigūnus. 

iMusų komisija savo kompe
tencijos ribose nagali nei pa
neigti, nei patvirtinti spaudoje 
pasirodžiusių faktų", teigė ko
misijos pirmininkas Virgini
jus Martišauskas žurnalis
tams po įvykusio komisijos 
posėdžio. 

Seimo komisijos posėdyje 
dalyvavo išvakarėse pa
naikintojo 3-iojo skyriaus va
dovas Zigmas Slušnys bei bu
vęs Generalinės prokuratūros 
Organizuoto nusikalstamumo 
ir korupcijos tyrimo skyriaus 
prokuroras Kęstutis Ragaišis. 

Tačiau, anot V. Marti
šausko, jie papasakojo „kai 
kurių dalykų, kurie iš esmės 
nieko nums naujo neat
skleidė". Jo teigimu, norint iš
tirti tokį įvykį, būtina atlikti 
tardyminius veiksmus, o ko
misija to padaryti negali. Anot 
Seimo nario, komisijos darbui 
negalėjo pasitarnauti ir Z. 
Slušnio atsineštieji skyriaus 
slapti pavedimų ir komandi
ruočių žurnalai. 

Jo teigimu, naudingos infor
macijos nepateikė ir ministrai, 
anksčiau viešai teigę, kad jie 
buvo sekami. Iš tokių keturių 
ministrų į paklausimą atsakė 
tik du — susisiekimo mi
nistras Algis Žvaliauskas ir 

socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė Irena Degutienė. 

Seimo narys sakė, kad mi
nistrų atsakymai nebuvo so
lidūs, ir jie galėjo „rimčiau 
pažvelgti į mūsų komisiją". 
Paprašytas paaiškinti , kodėl 
atsakymai buvo „nesolidūs", 
parlamentaras sakė, jog seki
mo atveju reikia kreiptis į 
teisėsaugos institucijas, tačiau 
ministrai to nepadarė. 

V. Martišauskas taip pat 
skundėsi dėl nedidelio komisi
jos „susiskaldymo" per posėdį. 
„Visi ėmė kalbėti daugiau apie 
savo partijų interesus, dau
giau apie politiką, apie gyve
nimą, o ne apie reikalo esmę", 
apgailestavo Seimo narys. 

Tačiau jis a tmetė LDDP 
vado Česlovo Juršėno prielai
das, neva Seimo komisija yra 
neveikli. 

Skandalas dėl galimo aukš
tų valstybės pareigūnų sekimo 
kilo, kai dienraštis „Lietuvos 
rytas" paskelbė apie slaptą 
VAD Operatyvinės tarnybos 
3-iąjį skyrių, pagal savo nuo
status vykdžiusį Seimo pirmi
ninko bei vidaus reikalų mi
nistro nurodymus. 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis paneigė davęs to
kių nurodymų, o netrukus tai 
leidę skyriaus nuostatai buvo 
panaikinti. Tačiau spaudos 
pranešimus ištirti buvo įparei
gota Seimo komisija Operaty
vinės veiklos įstatymo įgyven
dinimui prižiūrėti. 

Įvykius ėmė tirti ir vyriau
sybinė komisija bei Genera
linė prokuratūra. 

„Lufthansa" lėktuvas neteisėtai 
nusileido Lietuvoje 

Nuotr.: Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis 'kairėje) sus.liko su grupe Rusijos Dūmos deputatų, vadovau
jamų Dūmos liberalų demokratų frakcijos nario Michail Vakuier.ko (dešinėje). Viduryje — Rusijos ambasado-

I Elta i rius Lietuvoje Konstantinas Mozelis. 

Rusijos deputatai gina savo 
sieną ir sovietinius aktyvistus 

Iškilo nepasitikėjimas 
ūkio ministru 

Vilnius, birželio 3 d. (BNS) 
— Lietuvos ir Rusijos sienos 
sutartis dar nėra patekusi į 
Rusijos Dūmą, kad Rusijos 
parlamente būtų galima pra
dėti tvirtinimo procedūrą, an
tradienį vakare Seimo pirmi
ninką Vytautą Landsbergį in
formavo Lietuvoje viešintys 
Rusijos Dūmos ryšių su Balti
jos valstybių parlamentais 
grupės nariai. 

Susitikime su Seimo pirmi
ninku kalbėta ir apie bai
giamą rengti Karaliaučiaus ir 
Lietuvos ilgalaikio ekonominio 
bandradarbiavimo sutartį. Po
kalbyje dalyvavęs Rusijos am
basadorius Konstantinas Mo-
zelis sakė, kad šio dokumento 

D. Raguzin įsitikinęs, kad 
lietuviams po kurio laiko bus 
„nei šilta, nei šalta", ar š i*as - -
menys yra kalinami, ar yra 
laisvėje. „Jie tikros grėsmės 
nekelia, nes visi j ie yra Lietu
vos praeitis", pažymėjo jis ir 
paragino paleisti iš kalėjimo 
prosovietinius aktyvistus, nes, 
pasak deputato, jei V. Ivano
vas, M. Burokevičius ir J. Jer-
malavičius ir toliau bus kali
nami, nuolat kils problemų su 
Rusija. 

Lietuvos Seimo mariai pa
žymėjo, kad premjeras Gedi
minas Vagnorius neseniai 
griežtai pasisakė prieš ketini
mus V. Ivanovą deportuoti. 
Buvę prosovietinės komparti-

pasirašymas atvertų kelią sie- jos padalinio Lietuvoje vado-
Vilnius, birželio 2 d. (BNS) 

— Grupė opozicinių Seimo 
frakcijų narių ketina Seimo 
kontrolieriui ir Valstybės kon
trolei pateikti medžiagą apie 
ūkio ministro Vinco Babiliaus 
veiklą. 

Kontrolierių prašoma įver
tinti, kokią žalą valstybei pa
darė ministro priimti sprendi
mai. 

Seimo socialdemokratų frak-

Tardymo įstaigų 
izoliatoriuose 

jaučiama 
„Gulago dvasia" 

Vilnius, birželio 2 d. (Elta) 
— Seimo Šeimos ir vaiko rei
kalų komisijos pirmininkė Vi-
lįja Aleknaitė Abramikienė 
mano, kad artimiausiais me
tais reikėtų daugiau dėmesio 
skirti nepilnamečių nusikals
tamumui. 

Antradienį parlamentarė 
žurnalistams sakė, kad jai ne
rimą kelia Lietuvoje veikian
tys trys tardymo izoliatoriai, 
kuriuose iki teismo laikomi 
nepilnamečiai. V. Aleknaitė 
Abramikienė izoliatoriuose 
jaučia „Gulago dvasią ir labai 
mažai nepriklausomos Lietu
vos". 

Seimo narės žodžiais, atei
tyje nepilnamečių nebus Šiau
lių ir Vilniaus Lukiškių izo
liatoriuose, kuriuose jie laiko
mi drauge su suaugusiais. Ne
pilnamečių liks tik specialiai 
pritaikytame izoliatoriuje 
Kaune. 

Slogų įspūdį parlamentarei 
paliko ir Kauno auklėjimo 
darbų kolonija, kurioje dabar 
yra 350 nuteistųjų, nors patal
pos pritaikytos tik pusantro 
šimto įkalintųjų. 

cijos narys Vytenis Andriukai
tis JLietuvos rytui" sakė, kad 
jo turimuose dokumentuose 
nurodyta daug faktų, kai ūkio 
ministras viršijo savo įga
liojimus, nepaisė įstatymų, o 
jo priimti sprendimai atnešė 
nuostolių valstybės biudžetui. 
V. Andriukaitis neatmetė gali
mybės, kad Seime gali būti 
paskelbtas nepasitikėjimas V. 
Babiliumi. 

Kontrolieriams žadama pa
teikti išsamios informacijos 
apie ministro V. Babiliaus 
veiklą, s ta tant Būtingės naf
tos terminalą, bei energetikos 
reikalus. 

Pasak dienraščio, surinktoje 
apžvalgoje pateikiami duo
menys apie pernai ministro 
sužlugdytą elektros energijos 
eksportą, nurodymus „Lietu
vos energijai" mokėti antrą 
kartą už mazutą JAV korpora
cijai „Mobil", kokių nuostolių 
turės Lietuva dėl sužlugdyto 
Būtingės naftos terminalo fi
nansavimo, kaip terminalo ko
mercinės paslaptys buvo iš
duotos jokių įsipareigojimų 
neprisiėmusiai Kanados kor
poracijai IPL, dalyvaujančiai 
kito terminalo statyboje Rusi
joje-

* Se imo p i r m i n i n k o pir
masis pavaduotojas And
rius Kubilius pareiškė, kad jo 
įregistruotas Teisės gauti in
formaciją iš valstybės ir savi
valdybių įstaigų įstatymo pro
jektas neribos viešumo, nes 
„įstatymo tikslas yra ieškoti 
naujų būdų, kaip garantuoti 
valdžios įstaigų viešumą, o ne 
kaip slėptis nuo viešumo". A. 
Kubilius šį įstatymą lygina su 
JAV Informacijos laisvės įs
tatymu ir panašiais kitų Va
karų valstybių įstatymais, 

nos sutarties tvirtinimui. 
Dūmos deputatas Vladimir 

Nikitin teigė, kad rengiant 
sienos sutartį, nebuvo atsi
žvelgta į Karaliačiaus srities 
tikslus. Jis taip pat numatė, 
kad tvirtinant sutartį, Lietu
vai gali kilti problemų ,4ėl 
rusiškų mokyklų uždarymo". 

Seimo pirmininkas, atsaky
damas į tai, pabrėžė, kad nie
kas šių mokyklų nesirengia 
uždaryti. „Tai neteisingas 
apibūdinimas", sakė V. Lands
bergis, aiškindamas numa
tomą dviejų pustuščių sostinės 
rusiškųjų mokyklų sujungimą, 
kuriam buvo rengtasi ne vie
nerius metus. 

Susitikime taip pat buvo 
kalbėta apie NATO plėtrą. V. 
Landsbergis pabrėžė, kad na
rystės ES ir Šiaurės Atlanto 
sąjungoje siekis yra bendras 
visų Lietuvos politinių jėgų 
sutarimas. 

Rusijos Dūmos tautybių 
reikalų komiteto pirmininko 
pavaduotojas Dmitrij Raguzin 
mano, kad bausmę už šmeižtą 
atliekantis Rusijos pilietis Va
lerijus Ivanovas bei už anti
valstybinį sąmokslą teisiami 
Mykolas Burokevičius ir Juo
zas Jermalavičius turėtų būti 
išlaisvinti. 

„Iš humanistinių paskatų 
juos galima būtų paleisti ir su
teikti galimybę išvažiuoti ten, 
kur jie nori", sakė jis tre
čiadienį žiurnalistams po su
sitikimo su Seimo žmogaus ir 
piliečio teisių bei tautinių 
reikalų komiteto nariais. 

kurių „priėmimas buvo su
prantamas kaip didelis žinia-
sklaidos ir pilietinės visuome
nės iškovojimas realiai įtvir
tinant žmogaus teisę į infor
maciją". , B N S > 

vai M. Burokevičius ir J . Jer
malavičius teisiami kaip akty
vūs sąmokslo veikėjai. 

T a u t i n ė s m a ž u m o s 
p a d ė t i s — dv i ša l i u 
s a n t y k i u p a g r i n d a s 

Lietuvos parlamentarai , su
sitikę su Rusijos Dūmos depu
tatais, pasiūlė draugiškus dvi
šalius santykius sieti su eko
nominio bendradarbiavimo 
plėtojimu, tačiau Dūmos ats
tovai kategoriškai pabrėžė, 
kad pagrindinis gerų santy
kių, taip pat ir ekonominių, 
plėtojimo vertinimas yra Ru
sijos tėvynainių padėtis už
sienyje. „Geriau tiesime gele
žinkelį į Suomiją, 3et savo tė
vynainių žeminti neleisime", 
netikėtai apibendrino savo po
žiūrį Rusijos ats to 'a i , primin
dami įtemptus santykius su 
Latvija. 

Lietuvos atstovai atkreipė 
Rusijos parlamenta grupės dė
mesį į tai, kad Ei."opos Tary
boje dėl žmogaus :eisių Lietu
voje neiškyla problemų, jų 
taip pat nekelia Rusijai tarp
tautinėse organizacijose atsto
vaujantys pareigūnai. 

Svečiai sakė s ..įrantą eko
nominį Lietuvo< -iekį integ
ruotis į Europo> "įjungą, ta
čiau Lietuvos politikos kursą 
įstoti į NATO apioūdino kaip 
„nepriimtiną". Ju vert inimu, 
dėl tokios perspėk'."vos Rusija 
liktu izoliuota s a u g M n pras
me. 

Lietuvos parlamentarai at
kreipė dėmesį į lietuvių trem
tinių grįžimo gyventi į Lietuvą 
išlaidų kompensavimo bei kul
tūros vertybių, i- ežtu nau
jausiai? laikais L K DVOS j 
Rusija, grąžinimo problemas. 

Rusijos atstovai sutiko, 
kad pagal jų valstybės įstaty

mus, kompensacija tremti
n iams įmanoma, tačiau kalbė
dami apie kultūros vertybes, 
teigė, kad jos yra Rusijos pilie
čių privati nuosavybė. 

" S e i m o p i r m i n i n k a s 
b a i m i n a s i Rus i jos 

n e b r a n d u m o 
Vilnius, (Elta). Seimo pir

mininkas Vytautas Landsber
gis mano, jog Rusijos nepasto
vumas ir demokratijos ne
b randumas yra grėsmė ge
riems Lietuvos ir Rusijos dvi
šal iams santykiams. Jis tuo 
pačiu pabrėžia, kad šiuo metu 
tarpvalstybinių problemų nė
ra. 

„Jos išnyks, kai Lietuva 
bus pakviesta į NATO, tai yra 
imsis didesnių įsipareigojimų 
ir įneš papildomą indėlį į ko
lektyvines Vakarų demokrati
jų pas tangas stiprinti Europos 
saugumą ir stabilumą", teigia
ma trečiadienį paskelbtame 
Seimo pirmininko pareiškime. 

V. Landsbergis įsitikinęs, 
jog pasigirstantys balsai, jog 
Lietuva gali būti pakviesta 
stoti į NATO, neturėtų nie
kam kelti susirūpinimo. J i s 
primena, jog į Šiaurės Atlanto 
sąjungą įstojus Lenkijai, Lie
tuvos priėmimas saugumo zo
ną išplės į šiaurę, o ne į rytus. 

„Tariamoji politinė proble
ma — Rusijos karinis tranzi
tas į Kaliningrado (Karaliau
čiaus - red.) sritį — iš tikrųjų 
egzistuoja kitoje saugumo 
plotmėje ir išnyks, kai Lietuva 
bus pr i imta į NATO", mano 
Seimo pirmininkas. 

Pasak jo. tada tranzito 
klausimą tarpusavyje spręs 
dvi j au šiandien apsisprendu
sios bendrininkės — NATO ir 
Rusija, o Lietuva derybose da
lyvaus kaip saugi ir suvereni 
NATO nare. 

* L i e t u v o s ž i n i a s k i a i d a 
d a b a r p a s i t i k i 81 proc. žmo
nių, rodo penktadienį ..Res
publikos" dienraštyje paskelb
ti naujausi „Baltijos tyrimų" 
duomenys. 66 proc apklaus
tųjų pasitiki Bažnyčia. Prezi
dento tarnyba pasitiki 63 
proc. gyventojų. Vyriausybė 
užima ketvirtąją vietą, ja šiuo 
mets pasitiki 45 proc gyven
tojų. Toliau įrašytos savival
dybės 'pasitiki 43 proc.'. ..Sod
ra" (4-1). Krašto apsauga 140), 
Lietuvos bankas (39). Seimas 
yra devintoje vietoje, juo pasi
tiki 31 proc. Mažiausiai visuo
mene pasitiki policija '26 
proc. •. teismais 
kesčių inspekcija (24 proc.), 
komerciniais bankais '22 
proc.). <Eiu> 

Vilnius, birželio 3 d. (BNS! 
— Vokietijos oro bendrovės 
„Lufthansa" lėktuvui trečia
dienį be leidimo nusileidus 
Vilniaus oro uoste, buvo pa
žeista Lietuvos ir Vokietijos 
tarpvalstybinė oro susisiekimo 
sutartis. 

Lietuvos susisiekimo mi
nisterijos civilinės aviacijos 
departamentas iki trečiadie
nio vidurdienio, kai nusileido 
JLufthansa" lėktuvas, nedavė 
leidimo Vokietijos bendrovės 
skrydžiams. 

Leidimo skrydžiams į Vokie
tiją nagavo ir „Lietuvos aviali
nijos" (LAL). 

Laikini abiejų bendrovių lei
dimai, kurie baigėsi antra
dienį, nebuvo pratęsti. 

LAL komercijos departa
mento direktorius Romualdas 
Gėgžnas mano, kad bus 
rašomas protestas Vokietijos 
transporto ministerijai, o jo 
kopija perduota Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijai. 
Pastaroji turėtų siųsti Vokieti
ja i diplomatinę notą, nes 
pažeista dvišalė sutart is . 

„"Lufthansos' skrydį be leidi
mo mes galime traktuoti ir 
taip, kad j ie sutiko su mūsų 
pasiūlymu", teigė R. Gėgžnas. 
Lietuva siūlė palikti „Luft-

hansai" 7 skrydžius per savai
tę iš Vilniaus į Frankfurtą 
prie Maino, o LAL padidinti jų 
skaičių nuo 5 iki 7, paliekant 
dar 7 skrydžius į Berlyną. 

„Lufthansa" prašė skrydžių 
skaičių padidinti nuo 7 iki 10. 

Remiantis paskutiniais 
BNS pranešimais, LAL ir 
,,Lufthansa" nutarė skraidyti 
be leidimų. 

Lietuvos civilines aviacijos 
departamentas nusiuntė raštą 
Vokietijos transporto ministe
rijai, kuriame pareiškė, jog 
„Lufthansos" skrydis supran
tamas kaip Vokietijos sutiki
mas skraidyti pagal Lietuvos 
pasiūlytą tvarkaraštį. 

„Jei jie skraido, vadinasi. 
sutiko su mūsų pasiūlymais. 
Pasaulio teisinėje praktikoje 
tylėjimas reiškia sutikimą", 
teigė R. Gėgžnas. Anot jo, Vo
kietijos reakcija bus žinoma 
tik trečiadienį vakare, kai bus 
aišku, ar Frankfurte leista nu
tūpti LAL lėktuvui. Be to, lau
kiama ir oficialaus Vokietijos 
valdžios atsakymo. 

R. Gėgžnas pripažino, kad 
„Lietuvos avialinijos" į Frank
furtą skrenda šiek tiek rizi
kuodamos. „Aš bijau, kad Vo
kietija gali mūsų neįsileisti", 
teigė vienas LAL vadovų. 

Audra pamaryje nuniokojo 
tūkstančius hektarų pasėlių 

Šilutė, birželio 3 d. (Elta-
LR) — Šilutės rajono Garda
mo seniūnijoje gegužes 29 d. 
siautėjusi audra su kruša 
2,000 ha plote ūkininkų pa
sėliams bei sodams padarė 
daugiau kaip 340.000 litų 
nuostolių. 

Praėjusio penktadienio pa
vakare kelių kilometrų pločio 
ir apie dešimties kilometrų il
gio kilpiniu ruožu praūžusi 
kruša nusiaubė penkiolikos 
kaimų ganyklas, žiemken
čius, daržus ir sodus. 

Gardamo pagrindinės mo
kyklos devintokas Linas Joni
ką itis iš savo namo tarpdurio 
buitine vaizdo kamera spėjo 
nufilmuoti teniso kamuoliuko 
dydžio ledų griūtį iš dangaus. 
Stiklinis šiltnamis vaikino 
akivaizdoje sudužo. Visas kie
mas, daržas ir sodas per ke
lias minutes atsidūrė po de
šimties centimetrų storio ledų 
sluoksniu. Kai kurie ledo ga
balai buvo kaip vištos 
kiaušinis, jie neištirpo dar ir 
rytojaus rytą. 

Kruša sunaikino ne tik pa
sėlius ir ganyklas, bet ir 
išdaužė langus, silpnesnius 
šiferio stogus, sudaužė auto
mobilių stiklus. Sodybose ledai 
užkapojo ančiukus, žąsiukus, 
iki sutinimų sudaužė gany
klose buvusių gyvulių nuga
ras. 

Šilutės meteorologijos sto
ties darbuotojai Rita Šukienė 
sako. kad tokia ledu kruša 

Lietuvos užs ien io rei
ka lu min i s t e r i j a pasveikino 
Pagalbos krizinėse situacijose 
euroatlantinio koordinavimo 
centro NATO būstinėje Briu
selyje įkūrimą. URM pareiškė 
remianti F.uroatlarv 
darbiavirno tarybos »alstybių 
pastangas, siekiant bendromis 
jėgomis pasiruošti stichinėms 
nelaimėms ir operatyviai ko
voti su nelaimiu padariniais. 

Al 
s ida 

Kad Lietuva praktiškai yra 
pasirengusi prisidėti prie šio 
centro veiklos. <•«* 

pamario krašte per šį šimt
metį praūžė pirmą kartą. 
Jos t rukmė buvo ilgiausia iš 
visų žinomų — 3 valandos 15 
minučių. 

1975 m. Šilalės ir Tauragės 
rajonų sankirtoje panašaus 
dydžio — iki 5-7 centimetrų 
skersmens — ledai krito paly
ginti trumpai, o mažesnės 
krušos per 30 pastarųjų metų 
yra praūžusios tik Prienų, 
Anykščių ir Kupiškio rajo
nuose. 

Meteorologai krušos Šilutės 
rajono pietiniame pakraštyje 
nenumatė, tik perspėjo apie 
galimą perkūniją. 

Žemės ūkio ministras Ed
vardas Makelis, antradienį 
apsilankęs stichijos nusiaub
tuose kaimuose, sakė. kad au
dra tiesiog sunaikino 647 ha 
pasėlių. 28 asmenys jau 
kreipėsi del 115 ha asmeninio 
naudojimo žemės patirtų 
nuostolių. 70 prašymų del 
kompensacijos už sunaikintus 
532 ha pasėlių pateikė ūki
ninkai. 

Žemes ūkio ministras Ed
vardas Makelis. antradienį 
apsilankęs stichijos nusiaub
tuose kaimuose, sake. kad 
audra tiesiog sunaikino 647 
ha pasėlių. 28 asmenys jau 
kr< ipėsi dėi 115 ha asmeninio 
naudojimo žemės patirtų 
nuostolių. 70 prašymų dėl 
kompensacijos už sunaikintus 
532 ha pasėliu pateikė ūki
ninkai. 

;.': ams padengti nu-
ia panaudo iroo rė

mimo fondu lesų. skirtų 
Šilutės rajonui investicijų pro
gramoms vykdyti. likutį. 
vėliau šias lėšas kompensuo
jant - '•' :- bes rezervo 

parama sieks 
-.: . OOlitu 

KALENDORIUS ~ 
Birželio 4 d.: Vincentas. 

sprungas, Deime-

Birželio 5 d.: Šv. Bonifa
cas: Vinfridas, Marcija. Dau
gą. Kontautas. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DETROIT, MI 

VASAROS SEZONO 
ATIDARYMAS 
ŠILĖNUOSE" 

Oras buvo šiltas, saulė švie
tė šiltais spinduliais ir visi ke
liai vedė j „Pilėnų" stovykla
viete. Susirinko gausus būrys 
šaulių, jų draugų ir bičiulių, 
sekmadieni, gegužės 31 d., 
smagiai praleisti sekmadienio 
popietę, paremti šaulių veiklą 
ir oficialiai vasaros sezonui 
atidaryti „Pilėnų" stovyklą. 
Atsilankiusieji, vaišindamiesi 
kugeliu, cepelinais bei grybais 
ir žuviene, maloniai pabendra
vo. Šeimininkavo moterų va
dovė Onutė Selenienė ir jos 
talkininkės. Buvo ir gausių 
laimikių traukimai. Bilietus 
platino Lillian Petravičius ir 
Regina Juškaitė-Švobienė. Gė
rimais aprūpino Vacys Sluš-
nys ir Juozas Šuopys. Švy-
turiečių vadas Mykolas Aba
rius pasveikino kapelioną 
kun. Alfonsą Baboną ir visus 
dalyvius, padėkojo visiems už 
gausų atsilankymą, už pini
gines aukas ir dovanas lai
mėjimams, už skanų maistą 
Onutei Selenienei ir dvi die
nas prie maisto gaminimo dir
busioms sesėms šaulėms, Joa
nai Kilmanienei už paaukotus 
skanius grybus ir Agirdui 
Plečkaičiui už gardžią žu
vienę. Vadas Abarius pranešė, 
kad Oninės bus švenčiamos 
sekmadienį, liepos 26 d. 
Kvietė visus atsilankyti, pa
bendrauti ir paremti šaulių 
veiklą. Visi linksminosi ir 
džiaugėsi savo laimėjimais. 
Šio renginio dalyviai nuotai
kingai ir maloniai praleido 
sekmadienio popietę. Iki pa
simatymo Oninių šventėje „Pi
lėnuose". 

Regina Juškaitė-Švobienė 

TRAGIŠKŲJŲ 
BIRŽELIO ĮVYKIŲ 

PRISIMINIMAS 

Birželio mėn. tragiškieji įvy
kiai — trėmimai ir priverstini 
žmonių išvežimai iš Pabaltijo 
kraštų, Detroite bus minimi 
sekmadienį, birželio 14 d., 10 
vai. rytą, latvių Šv. Povilo liu
teronų bažnyčioje, 30623 W. 
12 Mile Rd.. Farmington, Mi-
chigan. Lietuviams Pabaltie-
čių komitete atstovauja adv. 
Kęstutis Miškinis. Visi pabal-
tiečiai kviečiami minėjime da
lyvauti. 

ŠV. ANTANO ATLAIDAI 
Šv. Antano parapijoje bir

želio 7-tą dieną vyks Šv. Anta
no atlaidai. Mišiose 10:30 vai. 
rytą giedos muz. Stasio Sližio 
vadovaujamas choras. Po Mi
šių vaišės parapijos svetai
nėje. 

A. DAMUŠYTĖS IR 
V. MEMENO VESTUVĖS 
Birželio 6 d., Our Lady of 

Pompeii šventovėje, Čikagoje, 
kun. Vytautas Memenąs su
teiks Moterystės sakramentą 
Andrėjai Angelei Damušytei ir 
Viktorui Antanui Memėnui. 
Jaunieji po jungtuvių gyvens 
Royal Oak, Michigan. 

DAIL. DANGUOLĖ 
JURGUTIENĖ 
TELEVIZIJOS 
PROGRAMOJE 

Farmington Hills miesto te
levizijos kabeline stotis per
davė pasikalbėjimą su 1998 
m Farmington H;H- ;r Far
mington miesto pripažinta 
menininke „Artist> įn Resi-
dence" Danguole Jurgutiene. 
Pasikalbėjimo metu buvo ro
doma pati menininke darbo 
metu savo studijoje, o taip pat 
ir dalis jos sukurtų paveikslų. 

Im 

G R A N D R A P I D S , MI 

LB GRAND RAPIDS 
APYLINKĖS METINĖ 

VEIKLA 

Gegužės 17 d. Šv. Petro ir 
Povilo parapijos mokykloje 
vyko LB Grand Rapids apy
linkės metinis susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo Jonas 
Treška, sekretoriavo Vytautas 
Jonaitis. Žvakutės uždegimu 
ir tylos minute buvo prisimin
tas miręs bendruomenininkas 
Engelis Bliudnikas. Praėjusių 
metų susirinkimo protokolą 
perskaitė Sofija Lastienė. 
Apylinkės pirmininkė Gražina 
Kamantienė pateikė valdybos 
veiklos išsamų metinį prane
šimą. 

Per metus valdyboje pirmi
ninkei talkino vicepirmininkai 
— Vytautas Jonaitis, Jonas 
Treška, Jr, ir Petras Treška; 
iždininkas Juozas Lukas, sek
retorius Vytautas Kamantas. 
Valdyba turėjo keturius posė
džius. Valdybos sekretorius iš
siuntė tris Apylinkės valdybos 
biuletenius 192 šeimoms ar 
pavieniams asmenims (lietu
vių ir anglų kalbomis). 

1997 m. gegužės 24 d. bend-
ruomenininkai Jonas ir Ona 
Treškai šventė jų vedybinio 
gyvenimo 40 metų sukaktį. Ta 
proga apylinkės valdyba juos 
pasveikino ir įteikė specialią 
plakėte. 1997 m. gegužės mė
nesį vyko rinkimai į JAV LB 
XV Tarybą. Iš mūsų apylinkės 
kandidatavo ir į Tarybą buvo 
išrinkti Gražina ir Vytautas 
Kamantai, gavę daugiausia 
balsų Michigano apygardoje. 

1997 m. birželio 8 d. Det
roite vykusiame LB Michiga
no apj'gardos suvažiavime da
lyvavo valdybos vicepirm. Vy
tautas Jonaitis. 

Apylinkės nariai darbu pri
sidėjo prie Švento Petro ir Po
vilo parapijos stalo Grand Ra
pids miesto Arts festivalyje 
praėjusių metų birželio mėne
sio pradžioje. Festivalyje ple
vėsavo lietuviška trispalvė. 
Dirbo lietuvių tautiniais dra
bužiais apsirengę parapijiečiai 
lietuviai ir amerikiečiai. 

Birželio 15-tą dieną, sekma
dienį, per lietuviškas Mišias, 
paminėjom Birželio trėmimus 
ir pasimeldėm už visus kentė
jusius ir ištremtus lietuvius. 

Liepos pradžioje, Vilniuje, 
įvyko Devintas PLB seimas, 
kuriame, kaip JAV LB Michi
gano apygardos rinkti atstovai 
dalyvavo Gražina ir Vytautas 
Kamantai. Į Seimą buvo suva
žiavę 131 atstovai iš įvairių 
pasaulio kraštų. Seime į naują 
PLB valdybą jos pirmininku 
buvo išrinktas mūsų apylin
kės valdybos sekretorius Vy
tautas Kamantas. 

Rugpjūčio pradžioje apylin
kės valdybos vicepirm. moky
tojas Vytautas Jonaitis vėl da-

Vakaronėje su Vytautu Kernagiu Lietuvių namų restorane, Cleveland, 
OH, gegužės 10 d. Iš kairės: Lietuvos garbes konsuie Ingrida Biblienė, V. 
Kernagis ir „Gijos" sambūrio pirm. Dainius Zalensas 

Nuotr. L ino J o h a n s o n o 

lyvavo lituanistinių mokyklų 
mokytojų studijų savaitėje, 
Dainavoje; ten pravedė lietu
vių kalbos pamokas angliškai 
kalbantiems. 

Rugpjūčio 21-24 d. Šv. Petro 
ir Povilo parapijoje vyko Ame
rikos Lietuvių Romos katali
kių Moterų sąjungos 47-sis 
dvimetinis suvažiavimas, kurį 
ruošė 42-ros kuopos valdyba ir 
Suvažiavimo ruošos komite
tas, pirmininkaujamas Graži
nos Kamantienės. Suvažiavi
mas labai gerai pavyko. Kuo
pos valdyboje ir ruošos komi
tete dirbo mūsų apylinkės na
rės: Sofija Lastienė, Anelė Lu-
koševičiūtė, Ernestine Preik-
sha, Alice Rock, Veronika Pao-
vienė, Alice Totoraitis ir iš 
Kalifornijos atskridusi Marytė 
Astraitė-Currier. 

Rugsėjo 13 dieną Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje iš Čikagos 
atvykęs kun. Antanas Saulai-
tis, SJ, sutuokė mūsų apy
linkės valdybos vicepirm. 
Petrą Trešką su Audrone Sta
nyte iš Lietuvos. Apylinkės 
valdyba pasveikino jaunuo
sius. Rugsėjo 13 ir 14 d. buvo 
Švento Petro ir Povilo parapi
jos festivalis, kuriame dalyva
vo ir prisidėjo mūsų apylinkės 
nariai. 

Rugsėjo 26, 27 ir 28 d. apy
linkės valdybos nariai Graži
na ir Vytautas Kamantai, 
kaip JAV LB Tarybos nariai, 
dalyvavo Tarybos sesijoje Phi-
ladelphijoje. 

Healing the Children/Mi-
chigan organizacija, kuri rūpi
nasi Lietuvos ir kitų kraštų 
vaikų gydymu, vasarą ir ru
denį telkė lėšas pasiųsti gydy
tojų ir gailestingų seselių gru
pę iš Grand Rapids į Lietuvą, į 
Vilniaus universiteto vaikų li
goninę. Michigano lietuviai 
(daugiausia Detroito ir Ann 
Arbor) surinko arti 12,000 dol. 
Dar 3,000 dol. parūpino 
Grand Rapids apylinkės val
dybos nariai. Spalio mėnesį 
Grand Rapids gydytojai buvo 

nuskridę į Lietuvą ir ten dirbo 
10 dienų. 

Lapkričio 10 d. Šv. Petro ir 
Povilo mokykloje apylinkės 
valdyba suruošė Martyno 
Mažvydo pirmosios lietuviškos 
knygos minėjimą. Apygardos 
pirmininkė Liuda Rugienienė 
atgabeno iš Lietuvos su pas
kaitomis ir parodomis atvyku
sius dr. Domą Kauną ir Silviją 
Vėlavičienę. Jie susirinku
siems apylinkės nariams įdo
miai papasakojo apie Martyną 
Mažvydą ir jo knygą. 

Lapkričio 19 d. Healing the 
Children/Michigan organizaci
ja iš Lietuvos į Grand Rapids 
atskraidino dvi lietuvaites — 
Renatą Naudžiūnaitę ir Mo
niką Rudytę, kurias pasitiko 
apylinkės valdybos nariai. Jos 
gyveno amerikiečių šeimose, 
jas gydė Grand Rapids dakta
rai, o apylinkės valdybos na
riai vertėjavo ir kitokiais bū
dais mergaitėms ir jų globė
jams padėjo. 

Gruodžio pradžioje Audronė 
Treškienė ir Gražina Kaman
tienė suruošė lietuvišką Kalė
dų eglutę ir lietuvišką paro
dėlę Grand Rapids Communi-
ty College patalpose, o gruo
džio viduryje Alberta Astraitė-
Singh ir Gražina Kamantienė 
parūpino Uršulės Astrienės 
kalėdinių šiaudinių papuošalų 
Frederik Meijer botanikos mu
ziejuje lietuviškai Kalėdų eg
lutei. 

Šių metų sausio 25 d. apy
linkės valdybos pirmininkė 
Gražina Kamantienė ir sekre
torius Vytautas Kamantas da
lyvavo Čikagoje vykusiose 
naujai išrinkto Lietuvos Res
publikos prezidento Valdo ir 
Almos Adamkų išleistuvėse. 

Vasario mėnesio pabaigoje į 
Lietuvą buvo išvykę apylinkės 
valdybos pirmininkė ir sekre
torius Gražina ir Vytautas Ka
mantai. Jie dalyvavo prezi
dento Valdo Adamkaus prie
saikos šventėje ir jos rengi
niuose, susitiko su Lietuvos 

LB Grand Kapids Vasariu l'i-los " i i rc jnm- dalyvavo iŠ Lietuvos . 
•antras is dešines; ir jo globėju amerikiečių I)e l#uww seim.i 

A V s f gydyti atgabeni i> Art.iras F'arSoliunas 

žmonėmis ir valdžios pareigū
nais, dalyvavo Lietuvių Bend
ruomenės atstovų su Lietuvos 
Seimo nariais bendruose po
sėdžiuose, aplankė vyresnio 
amžiaus žmonių globos na
mus, atliko visokius Healing 
the Children/Michigan orga
nizacijos reikalus. I Lietuvą 
skrisdami palydėjo namo pas 
tėvus pagydytas lietuvaites 
Renatą ir Moniką, o grįždami 
parsigabeno gydymui lietuvį 
berniuką Artūrą Paršeliūną. 
Grįždami per Vokietiją, ten 
kelias dienas sustoję, aplankė 
Vasario 16 gimnaziją, kurią 
kiekvienais metais pinigais 
paremia nuolatinis Grand Ra
pids lietuvių rėmėjų būrelis. 

Kovo 15 d. apylinkės valdy
ba suruošė Lietuvos Neprik
lausomybės atstatymo švenčių 
— Vasario 16-tos ir Kovo 11-
tos — minėjimą, kuris labai 
gerai pavyko; jame dalyvavo 
labai daug žmonių, buvo gera 
programa. Lietuviškas Mišias 
Švento Petro ir Povilo baž
nyčioje aukojo klebonas Den-
nis Morrow, gražiai giedojo 
mūsų parapijos lietuviškų Mi
šių choras, vadovaujamas apy
linkės valdybos vicepirm. Jono 
Treškos, Jr. 

Po Mišių mokyklos salėje 
buvo pietūs, kuriuos paruošė 
ir atnešė daugelis atėjusių į 
minėjimą. Pietus ruošė ir vai
šėmis rūpinosi: Barbara Lu
kas, Kathy Schafer-Astras, 
Melissa Astras, Verutė Pao-
vienė, dr. Snieguolė Radze
vičienė, Audronė Stanytė-
Treškienė, Viktorija Stasiū-
naitė-Dimarco, Ann Ugians-
kis, Nijolė Girginaite-Bowman 
ir valdybos nariai. 

Po pietų vyko minėjimas. 
Gubernatoriaus Engler prok
lamaciją perskaitė vicepirm. 
Petras Treška. Padėkos do
vanėlės buvo įteiktos ameri
kiečių Ron ir Aileen Rittner 
šeimai, kuri anksčiau globojo 
per Healing the Children/Mi
chigan organizaciją iš Kupiš
kio atvežtą Monikutę Rudytę, 
ir David and Suzan DeLeuww 
šeimai dabar globojančiai dvy
likos metų berniuką Artūrą 
Paršeliūną iš Alytaus, čia at
vykusį akių operacijai. Labai 
gražią minėjimo šventės pro-
gramą-koncertą atliko iš Čika
gos atvažiavusi Stasės Jag-
minienės vadovaujama muzi
kos kapela „Tėviškė". 

Balandžio 18 d. Lemonte 
prie Čikagos įvyko Lietuvių 
fondo 35-tas metinis suvažia
vimas, kuriame dalyvavo ir 
Grand Rapids lietuviams at
stovavo apylinkės valdybos 
nariai Gražina Kamantienė ir 
Vytautas Kamantas. 

Gegužės 10 d. apylinkės val
dyba ir Amerikos Lietuvių Ro
mos Katalikių Moterų sąjun
gos 42-ji kuopa suruošė gra
žias išleistuves į Lietuvą gy
venti išvykusiai Anelei Luko-
ševičiūtei. Ji per daugelį metų 
dirbo Lietuvių Bendruomenė
je, Moterų sąjungoje, BALFe, 
parapijos chore ir kitur. Jai 
buvo padėkota, įteikta dova
nėlių ir palinkėta gero gyveni
mo jos gimtinėje Lietuvoje. 

Apylinkės valdyba per visus 
metus rūpinosi, kad į Grand 
Rapids atvažiuotų ir siunti
nius į Lietuvą paimtų „Trans-
pak" įstaigos sunkvežimiai. Su 
„Transpak" daug dirbo valdy
bos nariai Vytautas Jonaitis ir 
Juozas Lukas. 

Ilgo pranešimo pabaigoje 
pirmininkė Gražina Kaman
tienė dėkojo bendradarbiams 
valdybos nariams, visiems 
apylinkės talkininkams, dar
bininkams, aukotojams ir ko
mitetams, kurie padėjo savo 
patarimais, darbais, aukomis 
ir dalyvavimu apylinkės veik
loje. 

Iždininkas Juozas Lukas 
pranešė, kad per metus paja
mų buvo 2,541 dol., išlaidų 
2,711 dol.; ižde liko 836 dol. 
Susirinkimas nutarė ii apy-
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linkės ižde likusių pinigų 50 
dol. auką paskirti „Pasaulio 
lietuviui". 

Trumpus veiklos praneši
mus pateikė apylinkėje dir
bančių penkių komitetų pirmi
ninkai. Sofija Lastienė prane
šė, kad BALFui surinkta ir 
centrui pasiųsta 500 dol. Jo
nas Treška kalbėjo apie lietu
viškas Mišias. Vytautas Jonai
tis apie gerai tvarkomą Lietu
vių fondą, siekiant 9 milijonų 
dol. Dr. Benius Kušlikis infor
mavo apie radijo programą ir 
šiuometines problemas su ra
dijo stotimi. Vasario 16-tos 
gimnazijos rėmėjų būrelio va
dovas Juozas Lukas pranešė, 
kad surinkta ir gimnazijai pa
siųsta 234 dol. Kontrolės ko
misijos vardu Verutė Paovienė 
pranešė, kad iždo knygos ve
damos pavyzdingai ir visa ats
kaitomybė rasta labai geroje 
tvarkoje. Visi valdybos, komi
tetų ir kontrolės komisijos 
pranešimai buvo priimti ir pa
tvirtinti. 

Į valdybą dviejų metų ka
dencijai buvo perrinkti Vytau
tas Jonaitis, Juozas Lukas ir 
Petras Treška. J Kontrolės ko
misiją metams buvo perrinkti 
Verutė Paovienė, Ray McElha-
ney ir Juozas Ugianskis. 
Į BALFo komitetą išrinkti dr. 
Benius Kušlikis ir Sofija Las
tienė, į Lietuviškų Mišių ko
mitetą — Jonas Treška, Jr, ir 
Ray McElhaney, į Lietuvių 
fondo komitetą Verutė Paovie
nė, Vytautas Jonaitis, Vytau
tas Kamantas ir Juozas 
Ugianskis; Radijo būrelio va
dovu dr. Benius Kušlikis ir 
Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelio vadovu Juozas Lukas. 

Birželio trėmimai bus mini
mi birželio 21 dieną 8:30 vai. 
ryto Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje. 

Susirinkimas buvo geras, 
darbingas ir truko 50 minu
čių. Beveik visi pranešimai 
buvo pateikti raštu. Po susi
rinkimo buvo užkandžiai, ka
vutė ir parodyta 50 minučių 
trukmės Lietuvos Respublikos 
prezidento Valdo Adamkaus 
priesaikos iškilmių vaizda
juostė, Lemonte gauta iš Leo
no Narbučio. 

Juozas Lukas 

DAYTONA BEACH, F L 

ATSISVEIKINOME 
POLITINE KALINE 

Anicetos ir Bronės Mažei-
kienių sesutė Janina Vaičai-
tienė, praleidusi vienerius me
tus Amerikoje, š.m. gegužės 
11 d. atsisveikino su savo gi
minėmis ir artimaisiais, išvy
ko atgal į Lietuvą. Išleistuves 
suruošė jos sesutė ir svainis 
Aniceta ir Jurgis Mažeikos. 
Prie šaunių vaišių šeimininkė 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 5984101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKILI LIGOS 

3900 W. 95 St TeL 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v„ antr. 12:30-3V p p 
treč. uždaryta, ketvirt i-3v p p 
penktad ir šestad. 9v.r.-12v p.p 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St , Oak. Lawn. IL 
Pirmas apyl su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708422-8260 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave , Surte 310 

NapervHle. IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Hkjhland Ava. 
Tower 1. Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120 

Aniceta paprašė Aukščiausią
ją palaimos savo sesutei, sve
čiams ir LC dovanotas žemiš
kas gėrybes. 

Janina Vaičaitienė, politinė 
kalinė, okupacijos metais ka
linta vienerius metus Pane
vėžio kalėjime, po to išvežta ir 
9 metus praleido politinių ka
linių kalėjime, Sibire. Ji pa
pasakojo savo siaubingo gyve
nimo daug atsitikimų, 
patirtas kalėjime kančias, 
kankinimus, bet meilė Lietu
vai jai teikė jėgų pakelti visas 
kančias ir sugrįžti į Tėvynę. 
Janina, Lietuvai nepriklau
somybę atgavus, savo sesučių 
ir svainio Mažeikų dėka 
Amerikoje lankėsi tris kartus, 
kiekvieną kartą čia praleisda
ma po metus laiko. Svečiai, 
išvykstančiai Lietuvos dukrai, 
palinkėjo laimės. 

Jurgis Janulaitis 



KGB GYVA IR AKTYVI 
E. R I N G U S 

Viena populiariausių knygų 
Rusijoje yra: „Rusijos krimina
listika; Kas yra kuo?" Pi rma 
laida jau išpirkta, o pirkėjai — 
patys kriminalistai, mafijos 
nariai, aferistai, policija. Pi
liečiams knygų neliko. Knygos 
pradžioje pateikta statist ika 
yra tokia: 1992 m. iš 102 už
sakytų žudynių išaiškinta 11; 
1993 iš 228 išaiškinta 27; 
1995 m. iš 550 išaiškinta 50. 
Taigi policijai „pavyksta" 
išaiškinti tik 10%. Netgi ir tas 
nuošimtis nėra tvirtas. Pagal 
rusų įstatymus, aiškinimas 
baigiasi, kai byla perduoda
ma teismui. Tačiau teismo 
įstaigoms ne visada pavyksta 
nusikaltėlį pasodinti į j am 
skirtą vietą. 

Knygos autorius, žurnalis
tas A. Maksimov, yra įsitiki
nęs, kad Rusijoje egzistuoja 
kriminalinis insti tutas, gami
nantis specialistus visoms kri
minogeninėmis sritimis. To insti
tuto pradžia buvo KGB orga
nizacijoje. KGB šefas Andro-
pov. tapęs pirmuoju SSR 
sekretoriumi, ėmėsi iš pagrin
dų perorganizuoti šią galingą 
įstaigą, nes ir sovietų laikais 
kelios mafijos sekcijos j au 
stipriai reiškėsi. Tam tikslui 
KGB gretose įsteigtos dvi spe
cialios grupės: B ir C. Gerai 
paruošti kagėbistai buvo infil
truojami į kriminalinių orga
nizacijų gretas. Išrinktieji tu
rėjo pereiti visus karinius pa
rengimus kovose prieš teroris
tus, mokėti preciziškai naudo
ti šaltus ir šaudomus ginklus. 
Be to, jie turėjo būti ekspertai 
naudojant ir likviduojant 
sprogstamus ginklus. Infilt
ruotus kagėbistus į nusikal
tėlių organizacijas, aišku, glo
bojo KGB centras. Savanorių 
netrūko, nes dalis grobio 

• -<dažnai narkotikų pinigų) nu
krisdavo į jų rankas. Sovietų 
sistemai sugriuvus ir KGB or
ganizacijai netekus pirmykš

tės galios, didelis skaičius 
kagėbistų liko be darbo ir be 
pajamų, prie kurių buvo prip
ratę. Grįžti prie kasdieninio 
darbo nesinorėjo. 

Gorbačiov pradėjus perest-
roiką ir nerusiškom respubli
kom pradėjus atsiskyrimo ju
dėjimus, dalis paruoštų anti-
teroristinių karių (alfa dali
niai) buvo panaudoti Vilniuje, 
Tbilisi, Baku ir Rygos mies
tuose. Privatizacijai įsibėgė
jus , išaugo eilė turtuolių, pag
robusių valstybines įmones, 
prasidėjo žūtbūtinė kova tarp 
naujų kapitalistų. Tarpusaviai 
atsiskaitymai ir konkurencija 
ne visados vyko pagal Vaka
ruose priimtus metodus. Pla
čiai atsidarė durys buvusiems 
KGB absolventams. 

Kriminologai skirsto krimi
nalistus, tarnaujančius mafi
jai , į šaudančius samdinius ir 
į sprogdinančius. Šaudančius 
dar grupuoja į eilinius ir į pro
fesinius. Eiliniai dalyvauja 
„smulkiuose" nusikaltimuose 
ar tarnauja ekspertų-profesio-
nalų apsaugai, jų paslėpimui. 
Eiliniams mokama mažiau, 
profesionalams už atliktą dar
bą kelis tūkstančius dolerių. 

Kiti klasifikatoriai skirsto 
kriminalistus kitaip. Jų nuo
mone, visi, perėję KGB mo
kyklas, gali naudoti šauna
muosius ir sprogstamuosius 
ginklus lygiai gerai. Policija 
dalina nusikaltėlius į keturias 
grupes: 

1. asmenis, priklausančius 
visuomenės padugnėms, kurie 
„atlieka" pavestą darbą už bu
telį degtinės; 

2. kareivius — šaudančius 
nurodytas autoritetų aukas už 
nedidelius atlyginimus, vieną 
kitą tūkstantį dolerių; 

3. profesionalūs — samdi
niai kviečiami pagal užsaky
mus atlikti specifinį darbą. 
Tokiai grupei priklauso buvę 
policijos darbuotojai ar KGB 

Smithsonian instituto, š.m. birželio 24-liepos 5 d. Vašingtone ruošiamo folklorinio festivalio pagalbinis komite
tas, kuris įvairiais budais talkins šiame festivalyje iš Lietuvos pakviestiems liaudies meistrams. Iš k.: Arvydas 
Barzdukas, Nerija Kasparienė, Daiva Barzdukienė, Algis Lukas, komiteto pirm. Dalė Lukienė, Lietuvos Res
publikos ambasados pirmoji sekr. Rita Kazragienė, Giedrė McCandless ir Romas Kasparas posėdžio metu. 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

agentai; 
4. superspecialistai — buvę 

KGB a r kitų saugumo įstaigų 
karininkai. Tie reikalauja de
šimties tūkstančių dolerių. Jie 
turi ryšių su dabartinėmis po
licijos organizacijomis, teismų 
įstaigomis ar aukštais val
džios pareigūnais. Tokius su
gauti gana sunku ir į statisti
kas jie nepatenka. 

Tačiau nusikaltimų analizė 
parodė, kad superspecialistus 
samdo ne mafijos didžiūnai, 
bet pasiturintieji nauji kapita
listai: 40% užsakymų priklau
so mafijai, 46% — kapitalis
tams. 

Kadangi nauji rusai kapita
listai savo turtą investuoja ne 
Rusijoje, o užsienyje, juos pa
siekti ir atsilyginti už „netei
sybes" nėra taip lengva. To
kiems projektams paprastai 
sudaroma speciali komanda. J 
sudėtį dažnai įeina turistinės 
agentūros, kurios aprūpina 
reikiamais kelionės dokumen
tais, viešbučiais ir kitomis 
paslaugomis, kad palengvintų 
„vykdytojams" sklandų atvy
kimą ir išvykimą, nepakliuvus 
į vietinio krašto policijos tink
lą. Antros komandos uždavi
nys yra paruošti saugias są-

Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV 
vais kovo mėnesį Vilniuje. 

LB komisijos atstovai su Lietuvos skautijos ir Ateitininkų federacijos vado-
Nuotr. Algio Rugieniaus 

lygas kontrakto vykdytojui ir 
užslėpti pėdsakus, o, reikalui 
esant, sunaikinti galimus liu
dininkus. Auką sutvarkius, 
žudikas privalo palikti miestą 
tuojau, po vienos valandos. 

Nemažas skaičius „sovietolo-
gų" Vakaruose yra įsitikinę, 
kad KGB organizacija sukrito 
drauge su sistema. Aparatų 
analizė buvusiose respubliko
se, pirmaujančių asmenų pra
monėje ir prekyboje, rodo, kad 
visur vadovauja buvusieji ka
gėbistai. Likviduojant KGB, 
pakeistas tik pavadinimas. 
Pagrindinis personalas liko 
tas pats ir žinomas tik jų orga
nizacijai. Apie perestroiką 
KGB organizacija žinojo prieš 
jos atėjimą, todėl archyvai iš 
visų respublikų buvo perkelti į 
Maskvą ir toliau yra nepriei
nami. Kiekvienoje respubliko
je KGB paliko savo patikėti
nius. Paskutinieji įvykiai Bal
tijos kraštuose beveik patvirti
na tą faktą. 

VINGIO PARKO 
ESTRADA KELIA 

GRĖSMĘ PASAULIO 
LIETUVIAMS 

Specialistai perspėja, kad 
neremontuota estrada gali 
užgriūti dainų šventės daly
vius, — rašo '„Sostinė". 

Bendrovės „Vilniaus parkai" 
direktorius Algirdas Nomeika 
tvirtina, kad „Vingio parko es
trada kelia rimtą pavojų 
artėjančios Pasaulio lietuvių 
dainų šventės dalyvių sveika
tai ar net gyvybei. Tačiau 
šventės rengėjai apie estrados 
remontą net nekalba". 

Vilniaus Gedimino techni
kos universiteto ekspertai 
ištyrę Vingio parko estrados 
būklę, nustatė, kad būtina pa
keisti mažiausiai 80 proc. me
dinės estrados stogo dangos. 
Ir nors iki šventės pradžios 
liepos 3 dieną liko apie pus
trečio mėnesio, pinigų tam 
neskirta. 

Per dainų šventę po estra
dos skliautu stovės daugiau 
nei 20,000 dainininkų. Pasak 
A. Nomeikos, j ų balsų sukel
tos vibracijos gali visiškai pa
kakti, kad vos besilaikančios 
medinės stogo lentos nukristų 
ant šventės dalyvių galvų. Net 
ir viena lenta, nukritusi ant 
žmogaus iš 32 metrų aukščio, 
jį mažų mažiausiai sunkiai 
sužeistų". 

Šiemet vyriausybė Pasaulio 
lietuvių dainų šventei skyrė 
370,000 litų. Prieš 4 metus vy
kusiai tokiai pat šventei buvo 
skirta 2,5 mln. litų. Sutvarky
ti Vingio parko estrados stogą 
reikia 86,000 litų. Minimalus 
pagrindinis remontas kai
nuotų apie 750,000 litų. Nors 
ekspertai neabejoja, kad gali 
sugriūti estrados konstrukci
jos, pati estrada atrodo ap
gailėtinai. Sienos apsilupu
sios, nedažytos, laiptai, ant 
kurių išsirikiuoja choristai, 
suskilę ir sutrupėję. 

R i m a J a k u t y t ė 

JAV T E I S M A S ATMETĖ 
P R E T E N Z I J A S LIETUVAI 

New York apygardos teis
mas atmetė ir nenagrinėjo 
JAV bendrovės „Mobil" paduo
to ieškinio Lietuvos valstybei, 
jos kontroliuojamai bendrovei 
„Lietuvos energija", privačiai 
bendrovei „Dega" ir likviduo
tam Akciniam inovaciniam 
bankui. 

Praėjusių metų birželio 
mėnesį „Mobil" kreipėsi į 
teismą, norėdama atgauti jai 
nesumokėtus 4,5 mln. dolerių 
už „Lietuvos energijai" pa
tiektą mazutą. Pernai liepą 
Lietuvos generalinė prokura
tūra buvo iškėlusi baudžia
mąją bylą pagal „Mobil" pa
reiškimą, kad jai partneriai 
Lietuvoje liko skolingi už ma
zutą. Po finansinio patikrini
mo nustatyta, kad „Lietuvos 
energija" atsiskaitė už visą 
gautą mazutą. 

Danutė Bindokienė 

Ant bankroto slenksčio 
Praėjusią savaitę vaka

riečiai, o ypač Amerika, buvo 
priversti pažvelgti į Rusijos 
gyvenimo tikrovę. Tai buvo la
bai nemalonus sukrėtimas. 
Jeigu ne Pakistano ir Indijos 
lenktynės atominio karo link, 
jeigu ne Monica ir vėliausi ad
vokato Starr mėginimai „ap
karpyti prezidentui sparnus", 
įvykiai Rusijoje būtų kur kas 
daugiau komentuojami. 

Vakarų ekonomistai septy
nerius metus giedojo nuola
tines liaupses Rusijai, kad ji, 
labiau negu bet kuri kita vals
tybė, ištrūkusi iš Sovietų Są
jungos valdų, atliko sėkmingą 
privatizaciją, sukūrė tvirtą 
biržą, sumažino infliaciją ir 
tapo viena daugiausia pelno 
žadančių pasaulinio masto 
rinkų. Nei prezidento Boris 
Jelcin ligos, nei politikos ne
nuoseklumai, nei dažnai pasi
girstantys perspėjimai apie 
Maskvos vyriausybės daromas 
klaidas krašto ekonomijoje, 
neįstengė to optimizmo už
temdyti. Dabar staiga pozity
vios nuomonės krypsta į kitą 
kraštutinumą ir galbūt pirmą 
kartą po Sovietų Sąjungos 
žlugimo Rusija matoma labai 
ryškioje realybės šviesoje. 

Pagrindinis klausimas yra, 
kodėl praėjusią savaitę pavo
jingai sudrebėjo Rusijos eko
nomika? Ir vargiai Tarptauti
nis valiutos fondas, Pasaulio 
bankas, Vašingtonas ar kuri 
„piniguota" institucija galės 
tą ekonomiką taip suramstyti, 
kad ji visiškai nesubyrėtų. 
Užsienio pastangos čia nieko 
nepadės, jeigu Kremliaus poli
tika iš pagrindų nepasikeis. 
Kol tęsis dabartinė (ir ank
stesnė) padėtis, užsienio in
vestitoriai neskubės su savo 
projektais ir doleriais. Juk vi
sai neseniai Rusijos vyriau
sybė siūlė parduoti vieną di
džiausių naftos bendrovių 
(Rosneft) už kiek daugiau kaip 
du milijardus dolerių, bet ne
atsirado norinčių investuoti. 
Tai turėjo būti — nebe pir
mas, o paskutinis skambutis 
prieš ekonominės krizės spek
taklį. 

Šiuo metu Rusijos centrinis 
bankas turi vos 14 milijardų 
dol. rezervą, valstybės užsie
nio skola siekia maždaug 150 
milijardų dol., tad, gelbėdami 
padėtį, prez. Jelcin ir jo nauja
sis ministras pirmininkas Ki-
rijenko įsakė pakelti trumpa
laikius procentus net 150 
taškų! Galbūt tas laikinai 
išgelbės rublį nuo nuvertini
mo, bet šis „receptas" nepagy-
dys ligonio. 

Vakariečiai jau garsiai tvir
tina, kad Rusijos problemos 
kyla iš kiašto vidaus netvar
kos. Prez. Jelcin ieško kalti

ninkų, dėl susidariusių krizių 
kaltindamas streikavusius an
gliakasius, naftos pramonę. 
Rusijos ir pasaulio žinia-
sklaidą už perduodamą nei
giamą krašto ekonomikos 
įvaizdį, bet galbūt pakaktų 
pasižiūrėti į veidrodį ir pama
tytų tikrąjį kaltininką. Juk 
prezidentas, žinodamas pa
dėtį, kovo 23 d. visiškai iš
stūmė valstybę iš vėžių, atleis
damas savo kabinetą ir po to 
ilgą laiką „kovojo" su Dūma 
dėl naujojo ministro pirminin
ko patvirtinimo. Galima saky
ti, kad tuo metu vyriausybės 
darbai sustojo, o nepastovu
mas ir nepasitikėjimas dar la
biau pakėlė galvą. 

Rusijai ypač t rūksta ap-
čiuopiamesnių pajamų. Vieti
niai gaminiai neturi paklau
sos užsienio rinkose, išskyrus 
naftą ir gamtos dujas. Pajamų 
mokesčius moka „tik kvaili", 
nes nėra priemonių išreika
lauti uždelstus mokėjimus ir 
nubausti atsilikėlius. Pvz., 
viena turtingiausių Rusijos 
bendrovių „Gazprom" valsty
bei skolinga apie 8 milijardus 
dol. pajamų mokesčių. Sako
ma, kad Rusija yra vienintelė 
valstybė pasaulyje, kur kri
minalistai gali jaust is saugūs. 
Organizuotas nusikalstamu
mas išvystęs labai gerai vei
kiančią sistemą, savo tinklu 
apglėbiančią visas pramonės, 
prekybos, finansų ir kitas 
ekonomines sritis. Premjeras 
Kirijenko, užimdamas savo 
pareigas, žadėjo kaip tik dau
giausia dėmesio kreipti į nusi
kalstamumo sustabdymą, ta
čiau mafija — ar kaip kitaip 
tas banditų organizacijas pa
vadintume — yra giliai įlei
dusi šaknis ir vyriausybes 
sluoksniuose, todėl taip sunku 
su ja kovoti. 

4 " 
Labiausiai bijoma rublio nu

vertinimo, kuris tikrai pa
stūmėtų kraštą į visišką 
chaosą. Žinoma, daugiausia 
nukentėtų eilinis pilietis, pra
rasdamas „paskutinius marš
kinius", o turtingieji galbūt 
dar daugiau savo kišenes pri
kimštų. Pasaulio valiutos fon
das skubiai nutarė skirti Rusi
jai 670 milijonų dolerių, kaip 
laikiną paramą, kad būtų 
išvengta rublio nuvertinimo. 
Šie pinigai yra dalis 10 mili
jardų dol. paramos, kurios tie
kimas buvo sustabdytas, dėl 
Maskvos vyriausybės delsimo 
vykdyti tvirtesnes ekonomines 
reformas. Manoma, kad dabar 
svarbiausia išvengti visiškos 
suirutės, tad ankstesnės tai
syklės nebegalioja. Rusija, ne
paisant visų problemų, tebe
laikoma ir pavojinga, ir la
biausiai remtina valstybe. 

ATOSTOGOS ŠIMONIŲ 
GIRIOJE 

VLADAS A U Š R E L Ė 

ATSAKINGA UŽDUOTIS 
I š t r a u k a iš a t s i m i n i m ų knygos 

Nr.5 (Tęsinys) 

Mergina norėjo padidinti šviesą, bet aš paprašiau to 
nedaryti, sakydamas: 

— Tebūnie taip. Nenoriu, kad šviesa atbukintų 
prie tamsos pripratusias akis. 

Ji parodė man kėdę, o pati atsisėdo į kitą. prispau
dusi rankas prie krūtinės. 

— Širdis dar neatsigauna nuo išgąsčio. — pasakė 
ji. — Nemanykite, kad aš bijau tik dėl savęs. Apie tai 
aš dar nespėjau pagalvoti. Mane sukaustė siaubas, pa
manius, koks pavojus grėsė jums. Kaime uždrausta 
vaikščioti naktimis. Rusai mums įsakė sutemus ne
iškišti nosies iš namų. nes šausią į kiekvieną be įspė
jimo. Lauke taip šviesu! Viskas matyti, kaip ant delno! 

Aš šypsojausi. Žvelgiau į tokį mielą sunerimusios 
merginos veidą, ramus, tarsi bebaimis „vesterno" hero
jus. Netrukus ji aprimo, žvilgterėjo į savo apdarą ir 
sumišusi tarė: 

— Atleiskite, kad priimu svečią tik su chalatu. Bu
vau jau besnaudžianti, kai išgirdau beldimą į stiklą. 
Gerai, kad dar nebuvau užmigusi. Šį kartą nebepyks-
tu ant savęs už įprotį naktimis skaityti knygas... Bet 

jūs tikriausiai esate išalkęs? Aš tuoj ką nors paruošiu. 
Mergina pakilo ir žengė žingsnį durų link, bet aš 

ją sulaikiau, sugriebęs už rankos: 
— Labai ačiū. bet aš sotus. Be to, turiu labai ma

žai laiko. Atėjau ne pasivaišinti, o tik atsisveikinti. 
Netrukus ketiname palikti jūsų kraštą galbūt visam 
laikui. 

Aš nutilau, nebesumodamas kaip pateisinti savo 
rizikingą apsilankymą. Mergina žvelgė į mane nuste
busiu žvilgsniu, matyt, laukdama išsamesnio paaiš
kinimo. Bet aš sumišęs tylėjau, širdyje jausdamas au
gantį nepasitenkinimą savo „žygdarbiu". Tik dabar su
vokiau, į kokį pavojų pastačiau šituos gerus žmones 
savo neapgalvotu ir nepateisinamu vizitu. 

— Ir jūs rizikavote tik todėl, kad nepaliktumėte 
šito krašto neatsisveikinęs su manimi? — paklausė ji 
ir sudejavo: — O Viešpatie! 

— Iš esmės taip. Nors buvo dar kelios priežastys. • 
Ji žvelgė į mane su klausimu akyse, o aš sumišęs 

ėmiau improvizuoti: 
— Turiu prisipažinti, kad tik dabar pradedu su

vokti, kaip vėjavaikiškai pasielgiau, ateidamas čia. 
Dėl savęs buvau tikras, kad viskas pasibaigs laimin
gai. Deja. nepagalvojau i kokį pavojų statau jus. At
leiskite man už tai, jei galite. 

— Atleisiu, jei kitą sykį taip neberizikuosite! — 
pasakė ji ir pridūrė patylėjusi: — Kiekvienas partiza
nas privalo saugoti savo gyvybę ir elgtis labai išmin
tingai. 

Aš tik kaltai palingavau galva. 

— Mes taip ir stengiamės daryti. Deja, kar ta is 
ateina nenumaldomas noras pasišaipyti iš pavojų, pa
sielgti nestandartiškai. Taip atsitiko ir šį sykį. Man 
rodėsi, kad aš būtinai turiu pasimatyti su jumis... 

— Kodėl? 
— Nerandu tinkamų žodžių, kaip atsakyti j šį 

klausimą. Tiesiog jaučiau vidinį įsakymą, kuriam ne
sugebėjau pasipriešinti. Leiskite man atsakyti į jūsų 
klausimą kitą kartą, o dabar galvokite, jog atėjau atsi
prašyti už „lepsusą", kuris man išsprūdo anąsyk, prieš 
tris dienas... 

Ji truktelėjo pečiais ir tarė: 
— Nepamenu jokio „lepsuso". Atvirkščiai, aš bu

vau sužavėta jūsų nuostatomis ir žiniomis apie anti
kos autorių palikimą. Aš klausiausi jūsų su pavydu. 

Iš gėdos norėjosi prasmegti žemėn. Apie garsiuo
sius antikos vyrus teturėjau labai paviršutinišką su
pratimą, jei neskaityti to fakto, kad atmintinai žinojau 
keletą šimtų lotyniškų sakinių, niekam nereikalingų 
gyvenant miške. Sužinojęs iš šeimininko, kad jo duktė 
yra baigusi tris filologijos fakulteto kursus, panūdau 
pasirodyti, kad ir aš ne iš kelmo spirtas... Bekalbant 
su ja, ėmiau švaistytis lotyniškais posakiais, be kurių 
puikiausiai buvo galima apseiti. Baisiausia buvo, kad. 
paminėjęs pokalbiui prireikusį „perliuką", klaidingai 
nurodžiau jo autorių. Mano supratimu, tai buvo nedo
vanotina. 

— Tąsyk aš netyčia sumelavau sakydamas, kad 
„inter dominum et servum nulla amititia ' t a rp pono ir 
vergo nėra jokios draugystės), posakio autorius Cicero

nas, — pasakiau jai dabar. — Iš tikrųjų šį aforizmą 
suformulavo Kvintas Kurcijus Rufas. 

Mergina nusijuokė: 
— O, Viešpatie! Argi taip svarbu šiuo metu. kas 

pasakė šitą teisybę? 
Man beliko taip pat nusijuokti. Pirmose minutėse 

viešpatavusi įtampa pamažu išsisklaidė ir mes gal 10 
minučių šauniai pasikalbėjome, visiškai užmiršę prie 
kaimo pasalose gulinčius enkavedistus. Tik pokalbio 
pabaigoje prabėgomis užsiminiau apie aplaidžiai už
mirštą mėsai malti mašinėle. Mergina tuoj pat priėjo 
prie spintelės ir iš stalčiaus ištraukė šį daikčiuką, pa
stūmusi šitam nepateisinamam vizitui. 

Kai pakilau atsisveikinti, mergina sugriebė mano 
ranką ir ryžtingai tarė: 

— Aš neišleisiu jūsų iš čia. kol iš kaimo neišsi
dangins rusai! Tą laiką galėsite pagyventi salkoje. Ten 
yra nedidelis kambarys ?u visiškai nepastebimomis 
durelėmis į akliną palėpę, kurioje galima pasislėpti 
kratos atveju. Jums pasisekė ateiti čia nepastebėtam, 
bet tai dar nereiškia, kad taip pat laimingai pasiseks 
ir išeiti iš kaimo. 

Aš ryžtingai papurčiau galvą ir pasakiau: 
— Deja. privalau eiti. nepaisant to. kad jūsų pa

siūlymas yra panašus į svajonę. Pusė metų praėjo, kai 
nesu gulėjęs lovoje arba megavęsis kambario šiluma 
ilgiau negu pusvalandį. Kai Lietuva vėl taps laisva, 
būtinai jus aplankysiu ir pasisvečiuosiu ilgiau. 

(Bus daugiau) 
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TARYTUM NEBŪTŲ METŲ 
NAŠTOS 

ir po Pirmojo pasaulinio karo. 
Užaugome penki: Marytė, An
tanas, Steponas, Jonas ir Vy
tautas. Gyvi likome du: Stepo
nas ir Jonas. 

Pirmiausia mirė brolis Vy
tautas (1971.07.30 d.) Čika
goje. J i s gimęs 1922.07.11. 
Mokslus ėjo Svėdasų pradžios 
mokykloje, Anykščių vidu
rinėje ir Utenos gimnazijoje. 
Studijavo Vilniaus, Kauno, 
Tiubingeno ir Čikagos univer
sitetuose. Buvo veikius ange
laitis, ateitininkas ir visuo
menininkas. Nuo 1940.11.16 
iki 1941.06.24 bolševikų kalin
tas Utenos kalėjime. Parašė 
apie ta i atsiminimus, kuriuos 
reikėtų išleisti. Pasitraukęs j 
Vakaru, veikė LAF eilėse, 
rūpinosi žurnalu „Į laisvę", 
pi t izanų poezija... 

Man teko mokytis Svėdasų 
pradžios mokykloje, kur bai
gęs 4 skyrius įstojau į Užpalių 
vidurinę, vėliau į Rokiškio 
gimnaziją. 1934 m., baigęs 6 
klases, įstojau į Kauno tarp-
diecezinę kunigų seminariją. 
kurią baigiau 1941 m. birželio 
14 d. Kunigystės šventimus 
gavome anksčiau — 1941 m. 
sausio 26 d. Vikaravau Vabal
ninke, Biržuose, Klovainiuo
se, Smilgiuose, Rageliuose bu
vau administratorium, 1945-
1946 — Remygalos vikaru, 
vėliau Pušaloto klebonu, o 
1964.04.17 paskirtas į Traupį 
klebonu, kur ir tebegyvenu. 

Mano reikalai irgi jau kryp
sta vakarop. Kovo 14 d. buvau 
vienas nuėjęs į kaimo pirtelę. 
Pirtis ką tik buvo iškūrenta, 
neišsigaravo smalkės. Jos ma
ne sugaravo ir vėliau atėję vy
rai rado mane gulintį be są
monės. 

Labai visi išsigandę iššaukė 
felterę. J i suleido širdžiai pa
stiprinti vaistus ir iššaukė iš 
Anykščių greitąją pagalbą. J ie 
reikalavo, kad važiuočiau į li
goninę, kur padarytų tyrimų. 
Bet nesutikau, nes sekmadie
nį žmonės būtų likę be pa
maldų. Dar suleidus vaistų, 
pasijutau šiek tiek stipriau. 
Paliko. Rytą atsikėliau dar 
sveikesnis. Dieną atlaikiau 
Traupio bažnyčioje votyvą ir 
sumą, nuvykau į Balelių kop
lyčią, ten atlikau .pamaldas. 
Pirmadienį nuvykau į Troš
kūnus pas gydytojus. Jie iš
rašė vaistų, kuriuos darbar 
vartoju. 

Manau, kad čia signalas, 
kuris verčia susirūpinti... 

Šiuo laiku ruošiamas spau
dai eiliuotas šventųjų gyveni
mas. Manau, kad daugeliui 

CLASSIFlED GUIDE 

Kun. Steponas Galvydis. 

Kun. Steponas Galvydis 
savo metų naštos tarytum ne
jaučia: jo daugialypė veikla 
nei kiek nesulėtėjusi, nors per 
80-tąjį amžiaus slenkstį per-
siritęs. 

J i s ne vien kunigas, bet ir 
rašytojas, vertėjas, poetas, pa
sakėčių kūrėjas. Kaip pats 
sako: „Laisvu laiku rašinėju 
pasakėčias, eilėraščius, prozą, 
išverčiau keletą knygų iš vo
kiečių, prancūzų ir lotynų 
kalbos. Kauno „Spindulio" 
spaustuvė 1997 m. išleido pa
sakėčių rinkinį „Mokytas var
nėnas" (150 psl.); tais pat me
tais „Utenos spaustuvė* iš
spausdino biografiją „Kuni
gas Aleksandras Papučka" 
(112 psl.); 1998 m. „Panevėžio 
spaustuvė" išleido eiliuotas 
homilijas „Liturginiai metai" 
(93 psl.); ta pati spaustuvė da
bar spausdina „Eiliuotą var
dyną". Jei Dievas mane gyvą 
ir sveiką laikys, geriems žmo
nėms padedant, turėtų pasiro
dyti dar ne viena knygutė". 

Šiuo darbščiu ir talentingu 
kunigu dažnai domisi ir Lie
tuvos žurnalistai. Apie ji rašė 
„Valstiečių laikraštis", „XXI 
amžius", „Kauno diena", ra
joninis Anykščių laikraštis 
,^Anykšta"; jis kalba per ra
diją, televizijoje. Anykščių 
meras ir Seimas Vasario 16-
sios, Lietuvos valstybės at
kūrimo 80 metų sukakties 
proga, kun. S. Galvydį apdo
vanojo garbės raštais. Tad 
verta ir mums plačiau su kun. 
Steponu Galvydžiu susipa
žinti. Leiskime jam pačiam 
apie save papasakoti. 

„Gimiau 1916 m. spalio 5 d. 
Anykščių rajone, Svėdasų 
miestelyje. Tėvai, Antanas 
Galvydis ir Barbora Braknytė, 
valakiniai ūkininkai, turėjo 
10 vaikų. Pusė jų išmirė prieš 

Vilniaus Koncertų ir sporto rūmuose gegužes 30 J. įvyko Sąjūdžio dešimtmečiui skirtas minėjimas-koncertas. 
Nuotr. Eltos 

TARP MŪSŲ KALBANT 
DAINŲ DAINELĖS 

Man regis, kad vienintelį 
kartą būta pagrindo tautos 
atgimimo pastangas pavadinti 
Dainuojančia revoliucija. Ir 
tai atsitiko šio šimtmečio pra
džioje, kuomet lietuvių t au ta 
ne ginklais, bet ryžtinga daina 
prisidėjo prie laisvės rytojaus 
užtikrinimo. 

Mano knygų lentynoje guli 
Mykolo Biržiškos parašyta ir 
prieš 75 metus, tai yra 1923 
m.. ..Švyturio" bendrovės iš
leistas „Dainų literatūros va
dovėlis". Išviršinė išvaizda, 
mano žinioje esančios knygos, 
yra ne per geriausia. Viršeliai 
atitrūkę, o pageltę lapai pra
deda trupėti. Pirmajame vir
šelyje yra įspaustas ant
spaudėlis „Printed in Lithua-
nia". Galima manyti, jog ši 
knyga, o taip pat ir kitos kny
gos kadaise buvo siunčiamos į 
JAV. O antspaudėlis „Printed 
in Lithunia". tikriausiai buvo 
anais laikais galiojančių nuos
tatų pasekmė. Galima spėlioti, 
kad Draugija užsienio lietu
viams remti kitados tokias 

bus įdomus. Reikėtų dar iš
leisti apsakymų rinkinį ..De
vyni amatai"', eilėraščių reli-
ginėmis-filosolinėmis minti
mis „Būties valandė. . , bet 
vis atsimušu į finansus, kurių 
amžinai trūksta..." 

Tai toks nepaprastas žmo
gus yra kun. Steponas Galvy
dis. Jo brolį Vytautą Galvydį, 
be abejo, dar daug kas 
Čikagoje ir kitur Amerikoje 
gerai prisimena, o dabar tu
rime progą susipažinti ir su 
kita tos j patingos lietuvių 
ūkininkų šeimos atžala: kuni
gu Steponu. (P.R.) 
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knygas siuntinėjo Amerikos 
lietuvių „apšvietai". 

Tačiau spėliojimams tebūna 
skirta antraeile reikime. Visai 
kitaip reikėtų atsiliepti apie 
šios knygos turinį. Pirmiausia 
norėtųsi pažymėti, kad knyga 
dedikuota Vilniau^ Vytauto 
Didžiojo gimnazijai, kurioje 
1918-1922 m. knygos autorius 
mokytojavo. Taipgi reikėtų 
pridurti, kad knyga yra antra
sis leidinys. Pasak autoriaus, 
pirmasis leidinys 11916 m.) vo
kiečių okupacijos metais buvo 
išparduotas. Antrosios laidos 
prakalboje rašoma: 1922 
m. lenkų vyriausybės iš Vil
niaus ištremtas ir per kelerius 
mėnesius šiap taip Kaune su
sitvarkęs, tų pat metų vasarą 
sėdaus prie šio darbo. Tiesa 
pasakius, atskirtas nuo savo 
knygyno tą darbą vieninte
liai teįstengiu šiuo tarpu at
likti, atsirėmęs savo 1919-
1921 m. raštais dainų srityje". 

Mykolo Biržiškos žodžiais. 
..Kaip sena lietuvių tauta, 
taip mūsų žmonės savo dainas 

Šv. Onos bažnyčia Traupyje. Nuotr Sauliaus Sasnausko Kun. Steponas Galvydis 1943 m. 

visados dainuodavo". Mykolas 
Biržiška nepamiršo įvardinti, 
kurie užrašė ir garsino lietu
vių liaudies dainas. Šioje kny
goje (vadovėlyje) yra šiais lai
kais retai begirdimų arba net 
visiškai negirdėtų dainų. Jų 
tarpe yra 13 posmelių, auto
riaus teigimu, Amerikos lietu
vių mėgstamiausia „Išeivių 
daina". 

1 posm. „Užaugau Pasvaly, 
/ apleidžiau miestely, / išėjau 
vandravot, sau laimės paieš
kot. / 

3 posm. Krutėjau pamaži / į 
miestą Panevėžį/ vakzale sus
tojau/ po miestą vaikščiojau./ 

6 posm. Amburke sustojau/ 
po miestą vaikščiojau/ ten 
rūbus sau radau /Amerikos 
mado7 

8 posm. Susėdom akrente /iš 
visur surinkti: / ten buvo 
prūsokų, / lietuvių, paliokų. / 

12 posm. Po dienų trylikos / 
krašte Amerikos; sudiev dabar 
visiems, / nebesimatysim. / 

13 posm. Per dienų trejetą / 
pačioj Amerikoj / Te Deum 
laudamus / giedosim džiaug
damies. / 

Amerikos lietuviai ir šian
dien tebegieda, tebedainuoja. 
Tik jų giedojimas ir daina
vimas vis daugiau „pri
kimsta". O mūsų jaunimėlis, 
deja, nedaug dainuoja. Daž
niausiai jų dainuojamos dai
nos yra ne iš tos pačios 
„Dainų skrynelės". Kažin, a r 
kuomet nors mums dar bus 
surengta Dainų šventė? 

Dabar Vilniuje rengiama II 
Pasaulio lietuvių dainų šven
tė. Tik vargu, ar šiuo kar tu 
galima pasidžiaugti išeivijos 
dainininkų gausa? Vilniuje 
rengiamoje Dainų šventėje 
tikriausiai aidės ir Atgimimo 
dienomis skambėjusios dai
nos. Dainuokime! 

Tokia proga sunku iškęsti 
nepasakius: „Tegul skamba 
mūsų dainos po šalis plačiau
sias".... 

P e t r a s P e t r u t i s 

* G e n e r a l i n i s p r o k u r o r a s 
Kazys Pėdnyčia pavedė Vil
niaus apygardos prokuratūrai 
nuspręsti, a r yra pagrindo at
naujinti nutrauktą žudynių 
Draučiuose bylą, įvertinant 
liudytojo šioje byloje Antano 
Raudeliūno prašymą. A. Rau-
deliūnas. per tragediją vasario 
15 d. praradęs žmoną, dukrą 
ir anūką, kreipėsi į gen. pro
kurorą, prašydamas atnaujin
ti bylą ir atimti šautuvą iš 
žudiko Leonardo Zavistono-
vičiaus brolio Stasio Zavisto-
novičiaus. Pareiškėjas abejo
ja, ar žudynių priežastis buvo 
tik žudiko psichikos liga, pri
mindamas, kad tragedija 
įvyko Valstybės atkūrimo die
nos išvakarėse. Žudikas buvo 
lenkas, o nužudytieji — lietu
viai. Vasario 15 d. psichiškai 
nesveikas 58 metų Širvintų 
rajono Draučių kaimo gyven
tojas L. Zavistonovičius iš le
galiai turėtų šautuvų nušovė 
9 žmones. Gyvi liko tik keli 
kaimo gyventojai. 

IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

IVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) Dendroves savininkas, 
Wasrtngton, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbe 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - - $ 1 3 0 mėnesiui. 
Kreiptis tel. (202) 244-2372. 

AUTOMOeiJO.NAMUSVElKA7«3" 
m GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofe ir Off Mgr Aunsė 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 W M t 95th Street 

Tat. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

"SJJį RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

(773) 586-5959 
(70$) 425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
į • Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
Į • Nuosavybių įkainavimas veltui 
j • Perkame ir parduodame namus 

• Pensininkams nuolaida 

E u r o p e a n r e s t a u r a n t m 
Lemont, EL, needs a waiter/ 

waitress full or part time. 
CaU 630-257-7570. 

Parduodami 3 puikūs „condo" 
Visi antrame aukšte: 2 - Oak Lawn, 
IL; 1 - Chicago Ridge, IL. 
Skambinkite Astai į namus, teL 708-
423-0443 ir palikite savo pavardę < 
bei telefono numerį. ( 

/ \ ^ KMIECIK REALTORS 
V j Z n i U O i * . 7922 S.PUaski Rd. 

• =-.fcl. 4365 S.Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreiokites į Danutą Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

,3ndgeway of Bensenville Ca-
terers". maisto tiekėjai, ieiko 
draugiškų energingų asmenų indų 
plovimui, vyrų/moterų padavėjų 
darbui, bendrai ruošai. Gera alga. 
Jei įdomaujatės, skambinkite tel. 
630-766-0605, ext. 19 EOE M/F. 
Būtina susikali _ti angliškai 

BHdgeway of Bensenville 
303 E. VVashington 

Bensenville, IL 60106 

Reikalingos moterys 
valymo darbams. 
Pradžiai $7 į vai. 

Pageidautina turėti savo 
transportą. 

Tel. 708-423-9162. 

Išnuomojamas naujai 
įrengtas butelis rūsyje. Už 
viską (dujas ir elektrą) $350. 

Tel. 773-776-3538. 

t * * * 

Išnuomojamas 
1 k a m b a r y s it virtuvė 

nerūkančiam pensininkui. 
Arti gero susisiekimo. 

Tel. 773-471-4263. 

Netoli Kauno parduodamas 2 
aukštų medinis namas su 63 arų 
sodu-parku [nf. skambinti: tel. 011-
370-7-790994 arba rašyti: Jūratei 
Kasperavičienei, V.Krėvės pr. 10-
21,3036 Kaunas, Lietuva 

JUSTICE, IL 
6 FLAT FOR SALE 

Maintenance frce. Updated, clean, 
original owners Serious Buyers only. 

Tel. 708-857-7598. 

STONEHENGE OF LEMONT 
LUXURY CONDOMIN1UMS 

Within walkmg distance of the 
Lithuanian Centre. Walgreen, 

Jeweli and shoping. 

BEATTHEPRICE 
INCREASE!!! 

2 bedroom 2 bath units starting from $122.900 
Model hrs. - Sun. 12-5 p.m. or \veekdays call for appt. 

Directions: 1 block East of State Street on 127 St. 
E.T. MANsnA-CoNSTRuc-rioi* Co., INC. Tel. 630-257-3305. 

SKAITYKITE 
DRAUGĄ ! 

• • • • • • • • • * • • • • • • • • • 
"DRAUGAS"- vienintelis 
užsienio lietuvių dienraštis 

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA. 
MALONU DOVANOTI, SMAGU GAUTI! 

Kiekvieną ketvirtadienį Jums. "Draugo" 4 psi., spausdiname 
trumpą ištrauką iš mošų knygų katalogo. Įsigykite! 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6 

7. 
8. 
9. 
10 

Autorius (v.pav) 
Kl.Jūra 
Kolekt. 
Jonas Mekas 
Aleksa ir Bartkus 
Antanas Paulavičius 
Z Raulinaitis 

Bale Varvorytė 
Petras Babickas 
K.A.Girvilas 

. J.Burkus 

Pavadinimas 
Diemedžio šakele 
Dienoms nužydint 
Dienoraščiai 
Dievas i r žmogus 
Dievas vaikšto Masu teiki.) ieoenda 
Dokumentai Lietuvos vietinės 
rinktines istorijai 
Domuko jotynė 
Dramblio kojos 
Dr Kazys Drangelis 
Du dvasinių būtybių pasauliai 

Kaina 
$800 
$6.00 
$5.00 
$100 

$10.00 

$1200 
$6 50 
$3.00 
$100 
$5.00 

Knygas užsisakyti galite tel. 773-585-9500 faksu 773-585-8284 
arba paštu MOsų adresas: 

"Draugas" administracija. 4545 W. 63rd Street, Chicago. IL 60629. 
Persiuntimo išlaidos vienai *rygai - $3 95. kiokvionai papildomai pridėti $0 95 

Gyvenantiems IL valstijoje pridėti 8 75% "sales tax* 
"Draugo' administracija 

file:///veekdays
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Vytenis Rasuhs, 8211 W 90th St Hickory Hills, IL 60457 

P a d i d i n t i akcizai 
Prieš pat šv. Velykas, ba

landžio 10 d., įsigaliojo nauji, 
padidinti akcizai tabako, alko
holio gaminiams ir naftos pro
duktams. 

Finansų ministerijos duo
menimis, įvedus didesnį ak
cizą, 400 laipsnių stiprumo 
degtinės butelis parduotuvėse 
vidutiniškai brangsta 3,10 
lito, vietos gamybos vynas — 
1,25 lito, o lietuviškas šam
panas — 0,25 lito. Cigarečių 
pakelio kaina rinkoje padi
dėja 15 centų. Tačiau vyriau
sybė numatė, kad benzino 
kaina dėl padidėjusio akcizo 
neturi keistis, nes kovo 
mėnesį, palyginti su sausiu, 
perkamos naftos kaina su
mažėjo beveik ketvirtadaliu. 

Dienraščio „Lietuvos rytas" 
teigimu, benzino kainų di
dėjimą Gedimino Vagnoriaus 
vyriausybė nutarė sustabdyti 
autoritarinėmis priemonėmis. 
„Mažeikių naftos" generalinis 
direktorius Gediminas Kiesus 
skundėsi, kad toks vyriau
sybės sprendimas prasilenkia 
su laisvosios rinkos dėsniais. 
Pasak „Mažeikių naftos" va
dovo, gamykla dėl šio sprendi
mo patirs 132 mln. litų nuos
tolių. Pasak G. Kiesaus, tai 
jau ne pirmas vyriausybės 
sprendimas, kenkiantis ben
drovei, kuri per metus į vals
tybės biudžetą sumoka dau
giau negu milijardą litų mo
kesčių. 

Finansų analitike Margari
ta Starkevičiūtė mano, kad 
„Mažeikių naftos" vadovybė 
dirba neefektyviai — nepai
sant naftos produktų paklau
sos sumažėjimo ir jų kainos 
smukimo pasaulio rinkoje, 
Lietuvos vartotojams siūlo
mas benzinas neatpigo. Vis 
dėlto M. Starkevičiūtė pri
pažino, jog nepaisant „Ma
žeikių naftos" vadovų klaidų, 
Vyriausybė negali vienaša
liškai reguliuoti benzino kainų 
— kainas turi veikti tik rinkos 
dėsniai. 

Tokios nuomonės laikosi ir 
Lietuvos prezidento vyresny
sis referentas Raimundas 
Dužinskas. Jo nuomone, ben
zino kaina Lietuvoje netrukus 
gali priartėti prie Europoje 
jau įprastų 4 litų už litrą. Kar
tu jis pažymėjo, kad, pakilus 
benzino kainai, rinkoje pra
sidės grandininė reakcija — 
automatiškai padidės ir kitų 
vartojimo prekių kainos. 

Tačiau, atėjus balandžio 10 
dienai, paaiškėjo, kad vyriau
sybės nurodymų nepaisoma. 
Litras benzino Lietuvos dega
linėse buvo pabrangęs viduti-

plon ina p in ig ines 
niškai 22 centais ir dabar jo 
kaina sukasi apie 2 litus už 
litrą. Benzinas buvo pabran
gęs dešimtyje „Mažeikių naf
tos" valdomų degalinių. Ben
drovės vadovas G. Kiesus 
tvirtino, kad įvyko klaida, 
kuri bus ištaisyta. 

Kaip rašo „Sostinė", staigus 
benzino kainų šuolis iškalė 
naujų galvosūkių Vilniaus 
taksi bendrovėms. Vilniaus 
miesto savivaldybė dar prieš 5 
metus nustatė pagrindinį tak
si tarifą — 1,3 lito už kilo
metrą. J i s nepakeistas iki šių 
dienų, nors benzinas per tuos 
5 metus pabrando daugiau nei 
dvigubai. Lietuvos taksi ve
žėjų sąjungos prezidentas ir 
bendrovės „Vilniaus taksi" va
dovas Vytautas Lazinka sako, 
kad dabar taksistams liko tik 
dvi išeitys. Jei savivaldybė 
nepakeis tarifo, po pusmečio 
ar metų taksi bendrovės bank
rutuos. Antra išeitis — kreip
tis į teismą dėl nustatytųjų 
tarifų. 

Vilniaus autobusų parko 
generalinis direktorius Algi
mantas Baublys mano, kad, 
pabrangus dyzeliniam kurui, 
kuriuo varomi visi miesto au
tobusai, autobusų bendrovės 
darbų savikaina padidės maž
daug 1,5-2,5 procento. Tačiau 
Vilniaus autobusų parkas 
pats negali didinti paslaugų 
kainų. Tokią teisę turi tik Vil
niaus miesto taryba. 

Tolimojo keleivinio trans
porto bendrovės vadovai dar 
nežinojo, kaip elgsis. Jie dar 
spręs, kas geriau — didinti 
kainas, bet prarasti keleivių, 
ar kol kas nekelti kainų. 

Vyriausybės spaudos tarny
bos pranešimu, už akcizą su
rinktos lėšos bus naudojamos 
socialinėms programoms. Iš jų 
150 mln. litų bus skirta 
biudžetinių įstaigų darbuotojų 
atlyginimams padidinti. Vien 
numatytiems mokytojų atlygi
nimų pakėlimams papildomai 
reikės skirti 120 mln. litų; 10 
mln. litų numatyta pervesti į 
steigiamą Kultūros ir sporto 
rėmimo fondą. 

ZONA TRAUKIA 
VERSLININKUS 

Šiaulių laisvoji ekonominė 
zona (LEZ) jau nėra vien graži 
idėja: baigiami kurti jos teisi
niai pagrindai ir pradedamas 
realus pačios zonos kūrimas. 
Šiaulių LEZ valdymo bendro
ve tapo Lietuvos ir JAV už
daroji akcinė bendrovė „Šiau
lių skrydis". Jos direktorius 
Arvydas Saida „Aikštei" pasa-
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Riešėse atidaryta dar viena mėsos 
mas. 

kojo, jog dabar projektuojama 
pirmoji keliasdešimties hek
tarų zonos dalis (iš viso zona 
užims 457 ha), parengtas šios 
dalies išsamus planas — kur 
bus gatvės, kur stovės san
dėliai, gamyklos, krovinių ter
minalai, muitinės kontrolės 
postai ir pan. 

Pasak A. Saldos, būtų idea
lu, jeigu šiemet pavyktų 
pradėti apgyvendinti pirmąjį 
dešimtadalį zonos teritorijos. 
Pirmąjį zonos kūrimo etapą 
numatoma investuoti 10 mln. 
litų, pastatyti gamybinius ir 
kitus pastatus. Visiems inves
tuotojams, tiek užsienio, tiek 
Lietuvos sąlygos yra visiškai 
vienodos. Tačiau LEZ dau
giausia bus orientuojamasi į 
eksportuoti skirtos produkci
jos gamybą, sandėliavimo, pa
skirstymą. Pasak A. Saldos, 
„ši orientacija skatins ek
sportą ir mūsų šalyje. Ap
klausėme daug didelių Lietu
vos bendrovių, pirmieji tyri
mai rodo, kad šalies verslinin
kai LEZ domisi, ir tikimės, 
dalyvaus jos veikloje". 

LEZ pirmiausia numatoma 
plėtoti gamybą — baigiamąją 
jos fazę — produkcijos surin
kimą, derinimą, būtent tokią, 
kuri reikalauja didelės kvali
fikacijos darbuotojų. Kita 
kryptis — prekių paskirsty
mas, sandėliavimas, transpor
tavimas. Pasak A. Saldos, čia 
matomos geros perspektyvos 
ir zonai, ir Lietuvai, kaip tran
zito šaliai. LEZ numatoma 
plėtoti ir verslą, susijusį su 
oro transportu: lėktuvų re
montą, jų priežiūrą. 

Tačiau pastarosiomis dieno
mis paaiškėjo, kad Šiaulių 
laisvosios ekonominės zonos 
perspektyvas gali gerokai ap
temdyti valstybinių institucijų 
veiksmai. Krašto apsaugos 
ministerija norėtų savo žinion 
perimti dabar susisiekimo mi
nisterijai priklausančią ben
drovę „Šiaulių aviacija", kuri 
yra LEZ teritorijoje. Šiaulių 

Š.m. pradžioje Vilniaus „I.it<-xpo 
beveik pusšimtis bendrovių 

parodų centre vyko trečioji Lenkijos ūkio gaminių paroda, kurioje dalyvavo 
Nuotr Eito* 

gamykla, gaminanti 50 rūšių dežrų ir 

miesto savivaldybė ir UAB 
„Šiaulių skrydis" tokius ket i
nimus laiko visiškai nesvar-
stytiniais, nes joks investuoto
jas nekels kojos į teritoriją, 
kurioje ketina įsikurti kar i š 
kiai. 

LIETUVA NETAPO N E 
TIK ŠVEICARIJA, B E T IR 

SINGAPŪRU 

Prie Vilniaus esančio „Vil-
lon" viešbučio savininkas Ben
jaminas Brahmsas šiemet ke
tina investuoti apie 12 mln . 
litų ir išplėsti patį viešbutį bei 
pasiūlyti papildomų pramogų. 
„Villon" atitinka 4 žvaigždučių 
lygį. Po didelio remonto bei 
naujų statybų viešbutį t ik ima
si kilstelėti iki 5 žvaigždučių. 
Apie ta i „Lietuvos ry tas" 
kalbėjosi su „Villon" savinin
ku, 50 metų išeiviu iš Lietu
vos, dabar gyvenančiu Di
džiojoje Britanijoje, Benhami-
nu Brahmsu. 

Pasak savininko, ka i po 
kelių mėnesių naujajame kor
puse bus įrengti dar 64 kam
bariai, viešbutis vienu me tu 
galės apnakvydinti 250 svečių. 
Bus įrengta dar viena 200 
vietų konferencijų salė, 4 
posėdžių kambariai, salė labai 
svarbių žmonių susitikimams, 
naktinis klubas, patalpos ka
zino ir didžiausiais Lietuvoje 
— tūkstančio kvadratinių me
trų ploto — restoranas. Prie 
viešbučio bus įrengta didžioji 
18 skylių golfo aikštė, 4 teniso 
aikštelės, krepšinio ir tinkli
nio aikštės, sutvarkytas pa
plūdimys prie ežero, bėgiojimo 
takeliai. 

B. Brahmsas sako, kad jei 
prieš 6 metus būtų žinojęs, 
kad Lietuvos ekonomika pa
suks tokiu keliu, kokiu e ina 
šiandien, niekada nebūtų s ta
tęs viešbučio. „Gal kokią gra
žią skulptūrą būčiau padova
nojęs gimtajam miestui a r su
teikęs labdaros Kauno ligoni
nei, kurioje dirbo mano tėvas , 
— sako B. Brahmsas. — Aš — 
ne politikas, o verslininkas, į 
viską žiūriu vert indamas pini
gais. Apmaudu, kad Lietuva 
netapo nei antrąją Šveicarija, 
nei Singapūru. J i tokia pa t 
uždara kaip ir Anglija, bet An
glija užsidariusi tam, kad ap
saugotų karalienę, o ką saugo 
Lietuva?" 

Paklaustas, kodėl šiemet vėl 
ėmėsi plėsti viešbutį, versli
ninkas sakė: „Pasikeitė poli
tinė padėtis šalyje, sumažėjo 
valstybinės mafijos. Lietuva 
tampa vakarietiška valstybe 
ir verslininkams nebereikia 
baimintis dėl savo kapitalo, 
todėl mes žengiame didžiulį 
žingsnį, investuodami ir plės
dami verslą. Sieksime, kad 
„Villon" taptų didžiausiu ir 
geriausiu viešbučiu ne tik Lie
tuvoje, bet ir visose Baltijos 
valstybėse. 

Kalbėdamas apie viešbučio 
ateitį, Benjaminas Brahmsas 
sake, jog tai bus viešbutis, at i
tinkantis 21-ojo amžiaus filo-

mėsos. Joje daugiausia dirba jauni-
Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

sofiją: j ame derės t rys svar
biausi dalykai — poilsis, dar
bas ir pramogos. Svečiai čia 
galės ramiai dirbti ir ilsėtis, 
l inksmai pramogauti , sportuo
ti ir skaniai pavalgyti. 

B. Brahmsas yra tur to val
dymo bendrovės SPEC, kuriai 
priklauso daugiau negu 10 
įmonių ir 5 tūks t . darbuotojų, 
prezidentas. Perna i ši ben
drovė įvairiems projektams fi
nansuot i išleido 250 mln. dole
rių. Prieš dešimtmetį turėjo 
personalių kompiuterių ga
myklų Singapūre, Taivane, 
Rusijoje. Dabar šio verslo atsi
sakė, kaip nebesidomi ir Rusi
jos rinka. J i s pa ts sako po tru
putį pasi t raukiąs iš aktyvios 
veiklos. 

REVOLIUCIJŲ J A U 
UŽTENKA 

Naujasis prezidentas Valdas 
Adamkus iškar t po r inkimų 
da r buvo šykštus skelbti savo 
programines nuos ta tas . Vis 
dėlto ir kelios jo mintys apie 
strateginių objektų privatiza
vimą, mokesčių sistemos kū
rimą verslo žmones privertė 
suklusti . 

„Verslo žinios" teiravosi 
verslininkų nuomonės apie 
strateginių objektų privatiza
vimą bei ko j ie lauktų iš 
mokesčių reformos. 

Lietuvos versl ininkų ir darb
davių sąjungos viceprezidentė 
Dalia Teišerskytė sakė, kad 
jos nedžiugina dabar t inė val
stybės ekonomikos politika. 
„Kai 'Lietuvos' viešbutis par
duodamas už 36 mln. litų, 
mane apima mergiškas juo
kas . Aš pas isakau tik už ap
galvotą privatizavimą, dėl ku
rio valstybė nepat i r tų žalos. 
Je i ir toliau viską privatizuo
sime kaip lig šiol, pakratysime 
kojas prie pat šventoriaus", — 
sakė verslininkė. J i sveikintų 
V. Adamkaus ryžtą inicijuoti 
mokesčių sistemos sukūrimą. 
Pasak jos, reikia apmąstyti 
kad toks įs ta tymas būtų pa
lankus vidutiniąjai klasei, an t 
kurios visose šalyse laikosi 
valstybė. Verslininkės nuo
mone, reikia pasiekti , kad vi
dutiniškai pas i tur in tys žmo
nės sudarytų bent 70 proc. 
šalies gyventojų. 

D. Teišerskytė sakė, jog da
bar ją nuolat persekioja 
baimė, kad nesibaigiantys tik
rintojų vizitai gali bet kada 
sužlugdyti verslą. „Prieš dvi 
dienas at idariau naują vyrų ir 
moterų kirpyklą. Joje sukū
riau 27 naujas darbo vietas 
jauniems žmonėms. Niekas 
man už tai nepadėkojo, bet j au 
pirmąją darbo dieną prie durų 
radau eilę tikrintojų, ieškan
čių, ką ne ta ip padar iau. Dar
bo vieta turi „apaugti" klien
tais, bet valstybei tai nesvar
bu. Pagal į s ta tymus jau turė
siu mėnesio pabaigoje mokėti 
darbuotojams bent po 400 litų 
ir dar 60 proc. mokesčių val
stybei. Šiandien valstybė ne-

Pavasario saulė ir vel skaisčiai šviečia, 
Atnaujino gamtą spalvingom gėlėm. 
Tik tu nebegrįžti, koks skausmas širdyje -
Mes likom liūdėti pasiilgę tavęs... 

TREJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ONA MAILAITĖ DRUTIENĖ 
Su giliu liūdesiu ir meile prisimename mūsų brangią ir 

niekuomet neužmirštamą Žmoną, Motiną ir Močiutę, kurią 
Viešpats pasišaukė Namo 1995 m. birželio 5 d. 

Šv. Mišios bus atnašaujamos birželio 5 d. ir 9 d. Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje, 
Čikagoje ir Bartninkų parapijoje, Lietuvoje. 

Prašome gimines ir pažįstamus prisiminti a.a. Onutę savo 
maldose. 

Giliai liūdinti šeima: vyras Antanas, dukterys Joana, 
Ramutė ir Teresė su š e i m o m i s . 

Brangiam vyrui 

A.tA. 
Skulptoriui 

ALEKSANDRUI 
MARČIULIONIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai dailininkei 
ELEONORAI MARČIULIONIENEI. 

Kartu liūdime. 
Amerikos lietuvių dailininkių sąjunga 

Mielą dr. ALFONSĄ KISIELIŲ, jo šeimą ir gimines, 
netekus 

MYLIMOS ŽMONOS, 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Daytona Beach, FL 
Lietuvių bendruomene ir valdyba'h 

Gegužės 24 d. Paims of Pasadena, FL, ligoninėje staiga mirė 

Dr. ALEKSAS ZOTOVAS 
Aleksas buvo stropus ir atsakomingas savo profesiniame 

darbe. Kartu jis buvo draugiškas, plataus akiračio, gilių 
filosofinių minčių, jautr ios poetiškos sielos ir išskirtinių 
gabumų asmuo. Visa širdimi mylėjo Lietuvą, jos kalbą ir jos 
grožį. Praleistą j aunys t ę Bartninkuose ir Vilkaviškyje 
vaizdžiai išsakė daugelyje savo eilėraščių, kuriuos talpino 
Lietuvos spaudoje ir išleido atskira knyga. Įtemptai gilinosi 
į filosofinius mokslus ir nagrinėjo visatos gelmių teorijas. 
Rėmė našlaičius Lietuvoje ir su jais bendravo., 

Su jo staigia mirtimi netekome mielo, nuoširdaus ir artimo 
draugo. 

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai RAMUTEI, dukroms: 
IRENAI ir ANDREJAI ir kitiems artimiesiems. Jo gražus 
atminimas lieka su mumis, o jis grižta į Lietuvą, į Bartninkus. 

Irena ir Vytautas Antikai 
Alfa ir Vytautas Budrioniai 
Retą Gustaitytė 
Angelė ir Albinas Komiai 
Edvardas Lapas 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Dana ir Vytautas Mažeikos 
Stasys Norkūnas 
Aldona Olvenė 
Vanda ir Zenonas Petkai 
Gražina Petrulienė 

St. Petersburg, FL 

Rožė ir Alfonsas Plepiai 
VidaSabienė 
Danutė ir Liutaveras Siemaškos 
Irena ir Mečys Šilkaičiai 
Algė ir Adolfas Šležai 
Aldona ir Juozas Šulaičiai 
Ligija ir Stanislovas Tautkai 
Genovaitė Treinienė 
Vida Tumasonienė 
Aldona ir Vaclovas Valiai 
Gražina ir Antanas Viktorai 

leidžia versle matyti kūrybos". 
— teigia verslininke. 

Valstybinės smulkaus ir vi
dutinio verslo konfederacijos 
viceprezidento Algirdo Kens-
tavičiaus nuomone, progresy
vinė mokesčių sistema taikyti
na tik tuomet, kai jau nustaty
tas „mokesčių slenkstis*. Pa
sak jo, turi būti neapmokes
t inamas mokesčių slenkstis 
tiems, kurie pradeda verslą 
arba žūva... „Manau, kad mo
kesčių neturėtų mokėti prade
dančios firmos, K u n u pajamos 
neviršija 200 tūkst. litų per 
metus. Valstybei tai nedidelė 

suma, bet ji gali sužlugdyti ir 
didelę, bet perspektyvią įmo
nę, kuriai tuo tarpu nelabai 
sekasi''. 

Lietuvos pramonininkų kon
federacijos viceprezidentas My
kolas Aleliūnas mano, kad V. 
Adamkus be reikalo atsargiai 
kalba apie strateginių Lietu
vos įmonių privatizavimą. Pa
sak jo, „privatizuoti reikia 
viską: ir geležinkelius, ir elek
trines, ir atominę elektrinę. 
T;-ip yra pasaulyje ir niekas 
del to nekenčia". 

Rima Jakutytė 
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ČIKAGOJE IR APYLISKESE 

Nesenia i š v e n t ė m e Moti
nos dieną, bet laikas taip 
greitai skrieja, kad jau ir Tėvo 
diena kone matyti. Kad mūsų 
tėvai neliktų ..nuskriausti", 
Pasaulio lietuvių centre ruo
šiami Tėvo dienos pietūs su 
trumpa programėle, pritaiky
ta tėvelių skoniui. Pietūs bus 
birželio 21 d., 12 vai., bet vie
tas re ik ia b ū t i n a i užsisa
kyti iš anksto, skambinant Al
donai 708-448-7436 arba Vilei 
— 630-985-7216. Kadangi 
Tėvo dienos pietus ruošia PLC 
renginių komitetas, jie bus 
vpatingai skanūs. 

J o n i n ė s J a u n i m o c e n t r o 
kavinėje bus švenčiamos šv. 
Jono dieną — trečiadienį, 
birželio 24 d. Pradžia 7 vai. 
vak. Bus įdomi programa, 
šokiai ir linksmas šventiškas 
pabendravimas. Įėjimas ne
mokamas. Visi kviečiami, o 
ypač Jonai ir Jonės — tai jų 
diena! Dalyvaukime visi. 

Čikagos i r apy l i nk ių atei
t in inkų Še imos šven t ė vyks 
sekmadienį, birželio 7 d. Šven
tė pradedama 9 vai. r. šv. Mi-
šiomis Pal. Jurgio Matulaičio 

KUO GYVENA ČIKAGOS INŽINIERIAI 
IR ARCHITEKTAI 

misijoje. 10:30 
vai. r. iškilmingas posėdis PL 
centro didž. salėje. 12 vai. p.p. 
gegužinė Ateitininkų namuo
se. Visi jaunučiai, moksleiviai 
ir studentai privalo dėvėti uni
formomis. Visi ateitininkai ir 
visuomenė kviečiami dalyvau
ti. 

JAS C e n t r o va ldyba 
praneša , kad visi vaikai, ku
rie stovyklaus jaunučių ateiti
ninkų stovykloje, vyksiančioje 
Dainavoje liepos 7-18 d., pri
valo užpilrjyti sveikatos an
ketą. Kaip jau buvo minėta, 
užsiregistruoti reikia iki bir
želio 10 d. Jeigu norite gauti 
daugiau informacijų, skam
binkite tel. 708-349-7426. 

Cicero LB apy l i nkės val
dybos k a r t ų su Cicero sky
r i aus ALTo va ldyba ruo
šiamas Tragiškųjų birželio 
įvykių paminėjimas vyks sek
madienį, birželio 7 d., Šv. An
tano parapijos patalpose — 11 
vai. r. Mišios bažnyčioje, o po 
jų akademinė dalis parapijos 
salėje. Programoje, be jau 
anksčiau skelbtų dalyvių, da
lyvaus ir Janutė Teresė 
Pėstininkienė. Visi kviečiami. 

Skau t in ink ių ir vyresnių 
skaučių d r a u g o v ė „Sietu
va" reiškia nuoširdžią padėką 
..Transpak" agentūrai ir jos 
savininkui Romui Pukščiui. 
kuris nuoširdžiai patarnavo, 
siunčiant didelį kiekį daiktu 
vaikų šalpai Lietuvoje. Romas 
Pūkštys persiuntė apie 400 
svarų daiktų be jokio užmo
kesčio! 

Dr. J. Skirius 

DR. JUOZAS SKIRIUS 
ATVYKO l ČIKAGĄ 

Vilniaus Pedagoginio uni
versiteto Visuotinės istorijos 
katedros Istorijos fakulteto 
vedėjas dr. Juozas Skirius ge
gužės 2 1 d . atvyko į Čikagą 
rinkti medžiagos jo ruošia
moms monografijoms. Čia jį 
pakvietė Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro pirm. dr. Jo
nas Račkauskas, suteikdamas 
galimybę darbuotis jo vado
vaujamoje įstaigoje. 

Svečiai iš Vilniaus jau seno
kai tyrinėja Lietuvos ir JAV 
santykius 1918-1940 metais. 
Jis tuo reikalu yra parašęs ir 
išleidęs vieną knygą •1995 m. 
Vilniuje1, kurios pavadinimas 
yra: „Lietuvos užatlantės di
plomatija 1918-1929 metais: 
santykių su JAV politiniai ir 
ekonominiai aspektai"'. 

Šią temą dr. J. Skirius da
bar nori papildyti ir išplėsti, 
apimant periodą iki 1940-jų 
metų. 

Be to. jis ieško medžiagos 
diplomato Kazio Balučio mo
nografijai ir jos tikisi rasti 
JAV. nes čia šis diplomatas 
nemažai reiškėsi. Dr. J. Ski
rius yra paruošęs straipsnių 
apie K. Balutį ir juos kaip tik 
pasiūlė ,.Draugo" dienraščiui. 

Čia reikia pažymėti, kad dr. 
J. Skirius atsivežė ir dar nau
jai išleistą savo veikalą ..Isto
riniai asmenys ir jų epocha". 
(1918-1945 T. kuris pavadin
tas kaip ..naujausių laikų is
torijos skaitiniai". Šią stam
boką — 469 puslapių knygą 
išleido ..Šviesa" 1997 metais 
Kaune. 

Svečias iš Vilniaus Čikagoje 
žada darbuotis iki liepos 13 d., 
o tada mėnesiui laiko vyks j 
Vašingtone įsikūrusį Valsty
binį archyvą. Lietuvon jis nu
mato grįžti rugpjūčio 15 d. 

Čia dar reikia pridėti, kad 
atskrido kitas Vilniaus Peda
goginio u-to mokslininkas dr. 
Juozas Dautartas, kuris jau 
anksčiau yra darbavęsis Li
tuanistikos tyrimų ir studijų 
centre. 

E. Šu la i t i s 

Leonas Maskaliūnas (kairėje) ir ALIAS pirm Teodoras Rudaitis. 

Jau antr i metai ALIAS Či
kagos skyriaus valdyboje dir
ba tie patys žmonės: valdybos 
pirmininkas — Teodoras Ru
daitis, vicepirmininkai — Au
relija Dobrovolskiene, Riman
tas Gurauskas . Albertas Ke
relis, Jr. . ir sekretorė Laima 
Patašienė. Šios valdybos įga
liojimai buvo pratęs t i tradici
niame kalėdiniame susirinki
me, vykusiame gruodžio mėn. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus auditorijoje. Valdyba 
pereitais metais dirbo darniai 
ir sėkmingai, kas atsispindėjo 
pirmininko Teodoro Rudaičio 
pateiktoje ataskaitoje. J sąjun
gą priimta 14 naujų narių, 
pradėta rūpint is Dariaus ir 
Girėno paminklo Marąuette 
Parke remontu. įsteigtas pa
minklo atnaujinimo fondas. 
ALLAS Čikagos skyrius į šį 
fondą pervedė 100 dol. Neuž
miršta ir Medininkų pilis Lie
tuvoje. Kalėdinio susirinkimo 
metu pirmininkas T. Rudaitis 
įteikė 300 dol. čekį Medininkų 
pilies a ts ta tymo fondo pirmi
ninkui Leonui Maskaliūnui. 

Š.m. balandžio 3 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
salėje vėl vyko įdomus rengi
nys. Liūtas Mockūnas, „Akira
čių" redakcines kolegijos na
rys, supažindino su savo nese
niai Lietuvoje išleista knyga 
„Pavargęs herojus". Knygoje 
pasakojama apie Jono Deks-
nio tarnybą trijose žvalgybose 
ir su juo susijusius įvykius: 
1945-53 metų rezistenciją bei 
pokario mėžtais veikusias lie
tuvių politines organizacijas. 
Jonas Deksnys jau vokiečių 
okupacijos metais dalyvavęs 
pogrindžio rezistencijoje, po 
karo pirmasis užmezgė ryšius 
su Lietuvos par t izanais . Pa
kartotinai atvykęs į Lietuvą, 
jis steigė įvairias rezistenci-
nes-politines organizacijas. 
Tuo pačiu metu j is buvo ir pa
tikimas anglų-švedų žvalgy
bos agentas. (Jonas Deksnys 
dažnai minimas Tomo Bowe-
rio knygoje „The Red Web"). 
Trečią kartą atvykęs į Lietuvą 
Jonas Deksnys buvo sovietų 
saugumo suimtas ir 1949-56 
m. dirbo MGB 'Valstybės sau
gumo ministerijos) užsienio 
žvalgybai. 

Liūtas Mockūnas atliko di
džiulį darbą, r inkdamas žinias 
iš įvairių archyvų ir gyvų liu
dininkų. Reikėjo pasišventi
mo, atkaklumo, kantrybės ir 
diplomatijos. Šias savybes, 
anot autor iaus , j is išsiugdė 
kasdieniniame inžinieriaus 
darbe, kurį dirbo iki atsidėda
mas li teratūrinei veiklai. Kny
goje panaudota daugybė doku
mentinės medžiagos, bet to 
neužteko, kad Jonas Deksnys 
taptų gyvu ir įdomiu heroju
mi. Reikėjo pasinaudoti ne tik 
amžininkų prisiminimais, bet 
ir savo įžvalgumu, psichologi
ne nuojauta bei išmone. 

Gražiai išleista, iliustruota 
nuotraukomis, dokumentų 
tekstais ir kopijomis, knyga 
patrauklia forma pasakoja 
apie sudėtingus rezistencijos 
laikotarpio įvykius. 

Liūtas Mockūnas atsakė j 
daugybę klausimų, kuriuos 
pateikė susirinkusieji, o čia 
pat, salėje. įsigiję knygas, ga
lėjo gauti ir autor iaus įrašą. 

Po knygos sutiktuvių įdomu 
buvo išklausyti Pilypo Naru
čio, šių įvykių liudininko, nuo
monę ir jo paties šio laikotar
pio prisiminimus. Išsivystė 
karštos diskusijos. 

Meninę dalį atliko Sonata ir 
Rokas Zubovai, jauni , aukšto 
profesinio lygio pianistai . Savo 
pasirodymu ir pasir inkta ro
mantiška R. Šumano ir S. 
Rachmaninovo kūryba, jie į 
auditoriją įnešė ne tik jau
nystes, bet ir pavasariškos 
gaivos. 

Po programos žmonės dar 
neskubėjo namo. Besivaiši-

nant valdybos moterų paruoš
tomis užkandėlėmis, norėjosi 
pasidalinti gausiais įspū
džiais. Buvo renkami parašai 
po ALIAS Čikagos skyriaus 
vardu parašytu laišku Čika
gos merui Richard M. Daley. 
Laiške prašoma atkreipti dė
mesį į blogėjančią Dariaus ir 
Girėno paminklo būklę ir pas
part inti remonto eigą. 

Metų pradžioje T. Rudaičio 
pastangomis buvo paruoštas 
ir Parkų vadybai įteiktas de
talus paminklo aprašymas su 
taisytinų vietų išmatavimais 
ir nuotraukomis. 

Atrodo, įdėtos pastangos 
duoda rezultatų. Gegužės 5 d. 
iš Parkų vadybos atėjo atsaky
mas į merui rašytą laišką. 
Projekto vadovas Joseph M. 
Hoerner patikino, kad šiuo 
metu tikslinamas darbų apim
ties ir įkainių projektas, no
rint jį į traukti į 1998 m. Pa
minklų konservavimo progra
mą. Gegužės 21 d. T. Rudaitis 
ir A. Kerelis, Jr. susitiko su 
Parkų vadybos atstovais M. 
Biskin ir A. Dajnovvski. Parkų 
vadyba yra pasiryžusi kapita
liniam paminklo remontui, bet 
tai gali pareikalauti daugiau 
lėšų, negu yra skirta. Dariaus 
ir Girėno paminklo atnaujini
mo fondas kol kas toli gražu 
nebūtų pajėgus padengti su
sidariusio skirtumo. Po kelių 
savaičių, paskaičiavus tikslią 
numatytų darbų kainą, bus 
aišku, a r galima pradėti dar
bus su turimomis lėšomis, a r 
teks ieškoti papildomų lėšų. 

Valdybos planuose ir dau
giau reikalų. Netolimoje atei
tyje — architektūrinė ekskur
sija po Čikagos centrą. J ą 
birželio 13 d. sutiko pravesti 
Jurgis Anysas. Pernai nepavy
ko suorganizuoti planuotos 
ekskursijos į atominę jėgainę, 
nes neįmanoma buvo gauti 
ekskursijos vadovo savaitgalio 
dienomis. Šią išvyką tikimasi 
pravesti šiemet rugsėjo mėne
sį. 

Aišku, bus ir gegužinė. J i 
kaip ir pernai, vyks Rudaičių-
Marchertų vasarvietėje Mi-
chiana, IN, liepos 26 d. 

Kad skyriaus veikla būtų 
dar gyvesnė ir įdomesnė, kvie
čiame įsijungti į ALIAS gretas 
tiek neseniai iš Lietuvos atvy
kusius, tiek ir vietinius tech
ninių profesijų atstovus. 

Tiems, kurie pasiryžę Da
riaus ir Girėno skrydžio 65-jų 
metinių proga prisidėti prie 
paminklo remonto, primena
me fondo adresą: Darius & 
Girėnas Monument Restaura-
tion Fund TCF Bank, 3960 W. 
95th St., Evergreen Park. II. 
60805. Pinigus galima įnešti 

Vaikų dainavimo studijos „Lakštutė" mažieji dainininkai su vadove Dalia Gedviliene. 
N'uotr. Loretos Lagunavičienė* 

bet kuriame TCF banke, tik 
reikia paprašyti pervesti juos į 
Evergreen Park skyrių. 

Aurelija Dobrovolskiene 

RUOŠIAMAS BIRŽELIO 
ĮVYKIU PAMINĖJIMAS 

Lemonto LB apylinkės val
dyba, vadovaujama pirminin
ko Gedimino Kazėno, sparčiai 
ruošiasi paminėti kraupias 
pirmosios bolševikų okupaci
jos dienas. Tai mūsų tautos 
Gedulo ir Vilties diena, kurią 
išeivijos lietuviai jau seniai 
mini pamaldomis bei susikau
pimu. Ši mūsų tautos gedulo 
šventė kaip tik pasitaiko sek
madienį, birželio 14 d., todėl 
jai Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje bus skirtos iš
kilmingos gedulingos Mišios. 
Jų metu giedos solistė Liana 
Kopūstaitė, Daiva Kimtytė 
skambins kanklėmis, o Rima 
Polikaitytė fleita atliks muzi
kinius kūrinius. Dariaus Poli-
kaičio vadovaujamo „Daina
vos" ansamblio okteto nariai 
atliks religines giesmes ir rau
das. Visa šioji programa pra
sidės 15-ka minučių anksčiau 
prieš šv. Mišias, o paskui šv. 
Mišios vyks įprasta tvarka, 
bet jos bus išskirtinai iškil
mingos ir gedulingos. 

Nerasime nei vieno lietuvio 
savo tarpe, nei vienos lietu
viškos šeimos, kurios nebūtų 
palietusi ši kraupi tragedija, 
todėl visų pareiga kartu prisi
minti baisiuosius birželio 14 
dienos išvežimus, prisiminti 
visus žuvusius Sibiro ledynuo
se, prisiminti dorus žemdir
bius, mokytojus, tarnautojus, 
moksleivius, studentus, kariš
kius ar šaulius, kurie buvo pa
smerkti nepakeliamoms kan

čioms, žeminimui ir niekini
mui, vien todėl, kad jie my
lėjo savo tėvynę. Tad mūsų 
visų pareiga šią dieną daly
vauti šv. Mišiose ir maldomis 
prisiminti jų kančias. 

Po iškilmingų šv. Mišių di
džiojoje PLC salėje Lemonto 
LB valdyba ruošia pietus, ku
rie bus paruošti mūsų garsio
sios šeimininkės Aldonos Šo-
liūnienės. 

Kviečiame visus pasižymėti 
šią datą kalendoriuose ir vi
siems, su savais atžalynais, 
gausiai dalyvauti šioje Gedulo 
šventėje. 

Nijolė Nausėdienė 

DAINUOJA LAKŠTUTĖ 

Kiekvieną šeštadienio po
pietę apsilankiusi Jaunimo 
centre, pasitinka žaismingos 
melodijos. Skardūs vaikų bal
seliai skverbiasi pro dainavi
mo klasės duris, užlieja jau po 
šeštadieninės mokyklos pa
mokų ištuštėjusius koridorius, 
sklinda pro langus į kiemą. 
Tai repetuoja vaikų dainavi
mo studija, vadovaujama ga
bios ir talentingos muzikos 
mokytojos Dalios Gedvilienės. 

Ji sukūrė nuostabią dainuo
jančių vaikų grupę — dau
giausia Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokinukus — kurie 
su dideliu noru repetuoja, dai
nuoja ir dalyvauja įvairiuose 
renginiuose. Pernai jie dalyva
vo vaikų šalpos grupės „Sau
lutė" organizuotame koncerte, 
kuris buvo surengtas iš Lietu
vos atvykus vaikų estrados 
žvaigždei Neringai Nekrašiū-
tei. Kalėdų švenčių proga vai
kai dainavo prie lietuviškos 
eglutės Mokslo ir pramonės 
muziejuje, Vasario 16 d. proga 

NV-rni.'ii M.iri.i auk.-resr.ioj: mokykla (''ikagoje švintr savo metini savo buvusių mokinių susitikimą. Viešnių 
:.ir;.<- b:i\n ,r ^rupc lu-tiivatfių. hnî ;-.isiu mokyklą 1953 m Tai buvo pirmoji naujai pastatytos gimnazijos laida, 
prieš tai mokslas vyko Šv. Kazimiero vienuolyno patalpose. Nuotraukoje iš kaires Aldona Sidzikauskaitė Ku
dirkiene. Ilona Balyte Laučienė. Danutė Baltuškaite Korzoniono Gražina Lukoševiciūtė Traškienė, Nijolė 
Zaikauskaitė Remeikienė, Dalia Tallat-Kelpšaitė L'rbutienė, Zita Zarneckaitė Kahbar. 

— Brighton Parko ruoštame 
Nepriklausomybės dienos mi
nėjime ir kituose renginiuose, 
kuriuose mažieji (ir didesni) 
atlikėjai noriai ir su užsidegi
mu dainuoja. 

Dabar vaikų dainavimo stu
dija jau turi savo pavadinimą 
— nuo šiol ji vadinsis „Lakš
tute". Studijos dainų repertua
ras parenkamas pagal vaikų 
amžių ir atsižvelgiant į jų no
rus. 

Grupės vadovė Dalia Gedvi
lienė ne tik muzikiniu atžvil
giu išmoko teisingai atlikti 
dainelę, bet ir pataiso netai
syklingai ištartą lietuvišką 
žodį, pritaiko dainelių tekstus 
atitinkančius judesius, kurie 
taip vaizdingai papildo ir pra
turt ina atliekamą kūrinei). 
Valandos, praleistos dainavi
mo klasėje daug duoda ma
žiesiems dainininkams — tai 
ne tik įžanga į nuostabų muzi
kos pasaulį, bet ir išmoko su
sikaupti, dirbti kartu, kur ma
žesni gali pasimokyti iš dau
giau patyrusių. Vaikai yra ug
domi visapusiškai — į reper
tuarą įtraukiant lietuvių liau
dies, patriotines dainas, reli
gines giesmeles ir linksmas, 
šiuolaikines lietuvių kompozi
torių daineles. 

Mokytoja Dalia Gedvilienė 
vaikų dainavimo studiją su
kūrė pernai ir tada joje daina
vo tik 10 vaikučių. Dabar jau 
yra 25 dainininkai ir studijos 
vadovė su malonumu priima 
bei kviečia kiekvieną vaiką, 
kuris norėtų dainuoti, įsijung
ti į studijos veiklą, pajusti dai
navimo džiaugsmą ir perduoti 
jį visiems, jų besiklausan
tiems. 

Vaikų dainavimo studija 
„Lakštutė" tęsia savo darbą ir 
vasaros atostogų metu. Repe
ticijos vyksta kiekvieną pir
madienį, 7 vai. vakare, Jauni
mo centre. Norinčius dainuoti 
vaikus, kviečiame prisijungti, 
o jei turite klausimų — skam
binkite vadovei Daliai Gedvi
lienei tel. l-(773)-776-2097. 

Loreta Lagunavičienė 

SKELBIMAI 
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual F e d e r a I S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. 

(sk.) 
• Pradėkite Tėvo dienos 

švente, biržel io 21 d. 11:30 
v.r. dalyvaudami gražiose mi
šiose, kurias Jaunimo centro 
sodelyje atnašaus tėvas An
tanas Saulaitis. Mišių metu 
giedos Dainavos ansamblio 
dainininkai ir D.Gedvilienės 
paruošta mergaičių grupė. Po to 
vyks pasisvečiavimas ir pietus 
didžiojoje salėje. Ateikite visi -
vaikai, tėvai ir seneliai. Dėl 
rezervacijų skambinkite Gra
sildai Reinytei tel. 708-361* 
3405 (10 v.r. iki 9 v.v.) 

(sk.) 


