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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Darbininkų būklė 
Lietuvoje blogėja 

V i l n i u s , ba landžio 5 d. (Elta) 
— Per praėjusius metus Lietuvo
je dėl t r a u m ų da rbe ir darbo 
sąlygų suke l tų l igų 404 žmonės 
tapo inval ida is , 128 žmonės 
mirė. Mi r t inų suže id imų per 
dvylika mėnes ių padidėjo 3.2%. 
Skaičiai ludija, k a d apie 289c 
darbininkų žuvo statybose, apie 
18% — t r a n s p o r t e , 16% — pra
monėje, ap ie 15% — žemės ūky
je . 

Valstybinės Darbo Inspekcijos 
vyriausiojo inspek tor iaus Min
daugo P luk to d u o m e n i m i s , pa
gr indinės ne la imingų atsi t i
kimų priežastys buvo šios: dar
bo ir gamybin ių re ika lavimų 
n e s i l a i k y m a s , b logas darbo 
organizavimas, individual ių ap
saugos priemonių naudojimo pa
žeidimai, t r anspor to priemonių 
eksploatavimo i r darbo taisyk
lių nepa isymas . Daugiaus ia i 
žmonių užs imušė , n u k r i t ę iš 
didelio aukšč io , žuvo eismo 
įvykiuose, užduso, nuskendo ar 
juos n u t r e n k ė e lek t ros srovė. 
Apie 42% žuvusiųjų buvo ne
blaivūs. 

Vyriausiasis i n spek to r iu s sa
ko, kad Lietuvoje galioja šiur
pus paradoksas : darbe žuvęs 
žmogus įmonėms kainuoja ma
žiau, negu sužeis tas . 

Kita didelė b ė d a — darbo są
lygų s u k e l t o s l igos . Ap ie 
200,000 žmonių Lietuvoje dirba 
kenksmingomis sąlygomis. Iš jų 
apie 15,000 nuo la t sus idur ia su 
n u o d i n g a i s t i r p i k l i a i s , apie 
30,000 — su p laučių ir odos 
a lergenais , beveik 700 — su gy
vūnus na ik inanč i a i s nuodais 
ir vėžį suke l ianč iomis medžia
gomis. 

Darbo sąlygų suke l t i susir
gimai, ka ip t a i syk lė , nusta tomi 
t ik tuomet, kai darbuotojai tam
pa invalidais ir nebegal i grįžti 
į darbą. Laiku diagnozė nustato
ma vos 10% atvejų. Per pasta
ruosius penke r iu s metus Lietu
voje darbo inval idų padaugėjo 
56%. 

N e d a r b a s d i d e s n i s , n e i 
s t a t i s t i k a r o d o 

Šių m e t ų b a l a n d ž i o 1 d. 
Lietuvoje į regis t ruot i 68,000 
ieškančių darbo nedirbančių 
žmonių. I š jų — daug iau kaip 
28,500 suda rė bedarb ia i . Iš jų 
didžiuosiuose mies tuose buvo 
įregistruoti 44% bedarbių , kiti 
— provincijoje. N e d a r b o ir be
darbystės lygis šalyje, palygin
t i su praėjusiu mėnes iu , liko 
nepaki tęs : neda rbo lygis buvo 
3.2%, bedarbys tės — 1.4%. Dar 
bo dažniausiai ne turė jo nepro-
fesniai d a r b i n i n k a i ir moterys. 
Į vieną laisvą d a r b o vietą pre
tenduoja apie 20 žmonių. 

Lietuvos darbo biržos specia
listai tv i r t ina , k a d oficialioji 
s ta t i s t ika nea t sp ind i real ios 
padėties darbo r inkoje. P a s a k 
jų, būtų na ivu t ikė t i tokiu mažu 
b e d a r b y s t ė s l y g i u , ka i per 
p a s t a r u o s i u s t r e j u s m e t u s 
gamybos ap imtys šalyje suma
žėjo 60%, merdi anksč iau kles-

A t i t a i s y m a s 
Velykiniame „Draugo" nume

ryje (nr. 64) buvo kla idingai 
parašy tas pavad in imas ameri
kiečių firmos, k u r i rengs pro 
j ek tą Būt ingės naftos te rmina
lui . Ši firma — F l u o r Danie l . 

tėjusios mašinų gamybos, elek
t ronikos įmonės. Užslėptas ne
darbas maskuojamas, kai tūks
t a n č i a m s da rb in inkų sutei
k iamos ilgalaikės neapmoka
mos atostogos. 

D a r b i n i n k ų są jungų v a d a i 
r e i k a l a u j a s u t a r č i ų 

L i e t u v o s p ro fes inės bei 
d a r b i n i n k ų sąjungos siekia 
į tv i r t in t i šalyje Vakarų pa
vyzdžio t r išalę socialinio bend
r a d a r b i a v i m o s i s temą. Jos 
kū r imo problemoms buvo skir 
t a antradienį Seimo rūmuose 
vykusi spaudos konferencija. Jo
j e dalyvavo Profesinių Sąjunga 
Susivienijimo aktyvistai . 

J ie tvir t ino, kad Lietuvoje 
bendradarbiavimas socialinėms 
r e ikmėms egzistuoja tik teoriš
ka i . Lietuvos par lamentas nėra 
ra t i f ikavęs nė vienos iš 42 
paruoštų Tarptaut inės Darbo 
Sąjungos konvencijų, išskyrus 
kelias, rat if ikuotas dar prieš 
karą. 

Nuo 1993 m. lapkričio profe
s inės bei darbininkų sąjungos 
s iekia , kad bū tų pasirašyta 
t r i ša lė vyriausybės, darbdavių 
i r d a r b i n i n k ų organizaci jų 
su ta r t i s dėl bendradarbiavimo' -
darbo rinkoje. Spaudos konfe
rencijos dalyvių nuomone, la
biausiai tokiam susitarimui ne
pas i rengę darbdaviai — pramo
nin inka i ir verslininkai. Todėl 
profesinės bei darbininkų sąjun
gos svarsto galimybe sudaryti 
dvišali susi tar imą su vyriausv-
be. 

Darbininkų sąjungų vadovai 
apgailestavo, kad Seimas nepri 
ėmė siūlytų Profesinių sąjungų 
ir Darbo sutar t ies jstatymų 
pataisų. Darbininkų sąjungos 
reikalavo įteisinti tvarką, pagal 
kur ią darbdavys negalėtų at
leisti darbininko be darbininkų 
sąjungos sutikimo. Seimas taip 
pa t a tmetė reikalavimą derinti 
da rb in inkų sąjungų aktyvistų 
atleidimą iš darbo su Profesiniu 
Sąjungų Susivienijimu. 

Nepr i ta r ta ir pasiūlymui Pro
fesinių sąjungų įstatymą papil
dyt i nuostata.. įpareigojančia 
darbdavį skirti lėšų darbininku 
sąjungos narių švietimui, kva
lifikacijos kėlimui, kitoms reik
mėms. Todėl darbininkų sąjun
gos kreipėsi į Lietuvos prezi
dentą, prašydamos netvirtinti 
Darbo sutar t ies ir Profesinių 
sąjungų įstatymų pataisų. 

Negalu t in ia i s duomenimis, 
L i e t u v o j e profes inės bei 
darbininkų sąjungos jungia apie 
25%-30% dirbančiųjų. Lietuvos 
Profesinių Sąjungų Susivie
nijimui priklauso devynios šakų 
s ą j u n g o s , j u n g i a n č i o s apie 
81,000 nar iu . 

I n d e k s u o t a s m i n i m a l u s 
p r a g y v e n i m o lygis 

L i e t u v o s v y r i a u s y b ė in 
deksavo darbo užmokestį ir 
k i t a s socialines išmokas Nuo 
balandžio 1 d. minimalus pra
gyvenimo lygis -- 48 litai per 
mėnes į v ienam gyventojui . 
Pa tv i r t i n t a minimali mėnesinė 
a lga — 53 litai, minimalus va
landin is atlygis - - 0.32 lito. 

Nuo šio mėnesio taip pat nu
t a r t a 5% padidinti pašalpas ir 
pensijas nedirbant iems pensi
n inkams . 

Būrelis Amerikos Baltų Laisvės lygos darbuotojų m?i -'irime Uankete Los Angeles latvių kultūros 
centre 1994 kovo 19 d. Iš kairės: iždininkas Algis Raulinaitis, pirmininkas Avo Piinsiid, Latvi
jos gynybos ministras Valdis Pavlovskis, buvusi pirmininke Angele Nelsienė, sekretorius dr. Ansis 
Blakis, buvęs Latvijos konsulas Aivars Jerumanis ir Juozas Kojelis — Baltų Laisves lygos „tėvas". 

Amb. Eidintas atremia 
kaltinimą dėl žydų 

Vaš ing tonas , balandžio 5 d. 
— ,,The Washington Post" laik
raštis, kuris kovo 20-osios laido
je atspausdino John Crossland 
straipsnį „Lithuania's List", 
kuriame Lietuvai buyo primeta
m a s nenoras ištirti ir nubausti 
Lietuvoje veikusius nacius bei 
jų talkininkus, antradienio lai
doje atspausdino Lietuvos am
basadoriaus Alfonso Eidinto 
laišką, atremiantį šį kaltinimą. 

Laiške jis rašo, kad negali 
būt i priešingesnio dalyko tiesai, 
ka ip šis kaltinimas. ,,Nuo pat 
nepr ik lausomybės a tkū r imo 
1990 metais šis reikalas buvo 
svarbus Lietuvos valdžiai ir jos 
žmonėms. 1992 m. balandžio 9 
d. buvo pravestas įstatymas 'Dėl 

atsakomybės už Lietuvos gyven
tojų genocidą' . Bylų tyrimai 
tebesitęsia", rašo ambasadorius. 

,.Ką tik grįžau iš Lietuvos, 
kur aš asmeniškai aptariau šį 
reikalą su prezidentu Algirdu 
Brazausku, Seimo vadovybe ir 
kitais valdžios pareigūnais' ' , 
rašo Eidintas. „Šių pasikal
bėjimų pagrindu esu įsitikinęs, 
kad Lietuvos teisinės instituci
jos labai nori aktyviai bendra
darbiauti tiek su savo kolegomis 
Izraelio valstybės organuose, 
tiek ir tarptautiniai pripažin
tose institucijose, kaip Simon 
Wiesenthal Centras Vienoje. 
Taip pat yra galimybė sukurti 
bendrą Lietuvos-Izraelio parla
mentinę komisija, kuri išaiš-

Opozicinės partijos 
reiškia paramą 

„Valstiečių 
laikraščiui" 

Viln ius , kovo 24 d. - Trylika 
šalies partijų ir visuomeninių 
organizacijų pasirašė pareiški
mą, kuriuo remiamos „Valstie
čių laikraščio" žurnalistų ir 
skaitytojų pastangos išlaikyti jį 
nepriklausomą. 

Pareiškime jie rašo. kad .,da
bart iniai LDDP neteisėti ban 
dymai atsiimti ši kaimo laikraš
tį kelia visų Lietuvos demokra
t in ių jėgų nerimą ir susirūpi
nimą". 

Dokumentą pasirašė Lietuvių 
Taut in inkų Sąjungos, Politinių 
Kalinių Sąjungos, Krikščionių 
Demokratu Partijos. Centro Są
jungos, (Lietuvos konservato
rių'. Piliečių Chartijos. Sąjūdžio 
Žemdirbių Sąjūdžio. Valstiečiu 
Sąjungos, ir Liberalų Sąjungos 
atstovai. 

Bažnyt inės muz ikos 
festivalis 

Kauno vals tybinio choro 
koncertu Šiaulių Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje prasidėjo tra
dicinis, 12-tą kartą rengiamas 
bažnytinis muzikos festivalis. 
J a m e , b e šeimininkų - Š i a u l i ų 
choro ..Polifonija", dalyvauja 
religinės muzikos atlikėjai iš 
k i tų Lietuvos miestų, Ukrai
nos ir Latvijos. 

Ar Lietuvos 
energetika jungsis 

su Lenkijos? 
Vilnius, kovo 29 d. (AGEP) -

Apsisprendimas, ar Lietuva 
ateityje bus atominės energe
tikos valstybė, lems ketinimų 
jungtis prie Lenkijos energe
tikos sistemos realumą, rašo 
,,Lietuvos rytas". 

Projekto įgyvendinimas bran
giai kainuotu ir Lietuvai, ir 
Lenkijai. Lenkijai 220 km 400 
kilovatų elektros linijos nuo sie
nos su Lietuva nutiesimas atsi
eitų apie 60 milijonų doleriu, 
Lietuvai 120 km linijos nuo 
Kruonio hidroakumuliacinės 
elektrinės iki Lenkijos — apie 
30 milijonų. Dar reikia Alytuje 
pastatyti tarpine stotį, kurioje 
330 kilovatų kintamos srovės 
įtampa būtų transformuojama j 
400 kV kintama srovę. Tokio 
600 megavatu galios intarpo 
s ta tyba kainuoja apie 100 
milijonų doleriu. 

Tokios investicijos galėtų at
sipirkti per 7-10 metų, jeigu per 
Lenkiją nuolat būtų perduo
dami 400-600 megavatu galios 
srautai. Vakaruose gali konku
ruoti tik pigi Ignalinos atomi
nėje elektrinėje pagaminta elek 
tros energija. Todėl būtina, kad 
abu reaktoriai veiktų iki projek 
tinio amžiaus 

Bet tai, kaip ir apskritai 
atominės en< rgetikos ateitis 
Lietuvoje, paa^kės tik 1998 
metais - tiek laiko Lietuvos 
Vyriausybei skirta apsispręsti. 

kintų iškylančius neaiškumus", 
rašo ambasadorius 

„Tenka pastebėti, kad pagal 
Lietuvos įs tatymus Lietuvos 
piliečiai turi teisę suorganizuoti 
ir įkurti tokias visuomenines or
ganizacijas, kaip Wiesenthal 
Centro padalini Lietuvoje. Šiuo 
metu Lietuvoje y ra 12 žydų or
ganizacijų. Lietuva niekuomet 
nepamirš Lietuvos žydų pergy
vento teroro nacių okupacijos 
metu. Tuo tikslu kviečiame Lie
tuvos žydų visuomenines orga
nizacijas, Simon VViesenthal 
Centrą ir Izraelio bei Lietuvos 
teisinės sistemos bei parla
mentų narius bendradarbiauti 
teisingumo dėlei", baigia laišką 
amb. Alfonsas Eidintas. 

Kartu su jo laišku buvo at
spausdintas ir istoriko Sauliaus 
Sužiedėlio laiškas, abu jrėmuo-
ti kartu su stambiu Lietuvos vy
čiu. Ryt dienos laidoje per
duosime ir dr. Sužiedėlio laiško 
turinį. 

Rusija negrąžina 
archyvų 

Vilnius, kovo 31 d. 'AGEP) -
Rusija neturi teisinio ir istorinio 
pagrindo grąžinti Lietuvai Rusi
joje esančius archyvus, todėl 
nemato prasmės sudaryti dery
bų komisiją šiam klausimui 
spręsti, pareiškė Rusijos am
basadorius Lietuvoje Nikolaj 
Obertyšev. ketvirtadienį Vil
niuje susit ikęs su Lietuvos 
užsienio reikalų ministro pa
vaduotoju Albinu Januška . 

Viceministras Januška tokį 
Rusijos žingsni įvertino kaip 
„politini sprendimą", praneša 
(Užsienio reikalų ministerijos 
informacijos ir spaudos skyrius, 
pažymėdamas, kad tokia Rusi 
jos pozicija nepriimtina Lie 
tuvai . nes ji prieštarauja šalin 
vyriausybių vadovu susitarimui 
bei tarptautiniam archy\ istiko> 
principui Pagal šį principą ar 
chyvai turi būti saugomi ten. 
kur jie yra sudaryti 

Albinas Januška r-nhožė Ru 
sijos ambasadoriui, kad Lietm 
pasilieka teisę toiiau kelti ar 
chyvu grąžinimo klausimą dvi 
šalė^' derybose 

Popiežius tiesė taikos 
ranką krikščionims ir 

žydams 

— L i e t u v a į s i jungė s 
pasaulinę patentų sistemą, v\ 
nausybės nutar imu pasirašy 
dama „Patentinio bendradar 
biavimo sutartį" 

R o m a , balandžio 2 d. (NYT) 
— Didžiojo penktadienio vakarą 
kryžiaus kelių pamaldose neš
damas kryžių per prožektoriais 
apšviesto Romos Koliziejaus 
gr iuvėsius, pro Veneros ir 
Romos šventyklos griuvėsius 
papuoštus milžinišku švytinčiu 
kryžium, popiežius Jonas Pau
lius II jausmingai šaukėsi 
krikščionių vienybės. „Mes 
negalime būti nevieningi, nes 
šiandien pasaulis bando kryžiui 
atimti jo prasmę", sakė Šv. 
Tėvas po debesuotu dangum, 
s t ipr iam vėjui b laškant jo 
drabužius. 

Sustojęs prie kiekvienos iš 
dvylikos Koliziejaus įrengtų 
stočių jis klausėsi meditacijų, 
kurias parengė pravoslavų pa
triarchas Bartolomiejus I. Pa
maldose dalyvavo aukšti pra
voslavų vadai ir Anglikonų Baž
nyčios atstovai. 

Mediti^cijose patriarchas Bar
tolomiejus rase. kad nevienybė 
draskc krikščionis tiek pat. kiek 
Kristų nukryžiavę rorąėnai ka
reiviai negailestingai draskė 
Kristaus drabužius. „Per dažnai 
mūsų bažnyčios persekiojo savo 
p r i e šus" , rašė pa t r i a rchas . 
„Viešpatie, duok dabar krikš
čionims jėgų nuolankiai mylė
ti". 

Vienas katalikų Bažnyčios 
pareigūnas pasakė, kad tai. jog 
popiežius naudojo šias meditaci
jas, y ra įspūdingiausias Rytų ir 
Vakarų krikščionių vienybės 
ženklas nuo pat jų išsiskyrimo 
11-ame šimtmetyje. Vatikano 
atstovas Joaųuin Navarro-Valls 
tai pavadino „dideliu ekumeni
niu įvykiu". 

N y k s t a Va t ikano II dvasia 

Pa t r ia rchas Bartolomiejus, 
„pirmasis iš lygių" pravoslavų 
Bažnyčios patriarchų, nuo pat 
savo išrinkimo į šias pareigas 
prieš trejus metus, skatino di
desnę vienybę tarp krikščionių. 
Neseniai duotame pasikalbėji
me jis kri t ikavo tai. jog Romos 
Katalikų tarpe nyksta Vatikano 
II susirinkimo dvasia, kuri. anot 
jo, gali ir turi būti gyvesnė Baž
nyčioje. Vatikanas II ragino ka
talikus siekti susitaikymo tarp 
krikščionių ir su kitas religijas 
išpažįstančiais. 

Nors pats patriarchas neat
vyko i Romą. jis a t s iun tė 
meditacijas, kurios buvo sukur
tos prancūzų kalba. 

Baltijos šalys 
koordinuoja 

gamtosaugos veiklą 
New V o r k a s , kovo 25 d. — 

Latvijos Misijoje prie Jungtinių 
Tautų kovo 25 d. Latvijos Misi
joje susitiko Baltijos misijų pa
tarėjai aplinkos apsaugos ir 
balansuoto vystymosi klausi
mais 'Antro komiteto atstovai). 
Patarėjai pasikeitė informaci
jomis apie š.m. įvykusias gam 
tosaugines konferencijas (Pa
saulio Aplinkosaugos FonH -̂
Klimato Konvencijos. JT Ba 
lansuoto Vystymo Komisijos! ir 
Baltijos šalių veiklą jų metu. 

Nutarta artimiau koordinuoti 
Baltijos valstybių veiklą šiose 
konferencijose ;r jau ruoštis 
geguže? men. New Yorke vyk 
siančiai Balansuoto Vystymo 
Komisijos sesijai. Pasitarime 
Lietuvos Misiją atstovavo pata
rėjas Darius Sužiedėlis. 

Siekia s u s i t a i k y m o ir 
su ž y d a i s 

Ruošiantis Didžiosios savai tės 
pamaldoms, Vatikanas pranešė, 
kad ketvirtadienį po Velykų 
pop. Jonas Paul ius ka r tu s u 
Romos vyriausiuoju rabinu Elio 
Toaff ir Izraelio valstybės a t s 
tovais dalyvaus i šk i lmingame 
koncerte minint žydų naikin i 
mą II Pasaulinio karo metu — 
Holokaustą. vyksiančiame di
džiojoje Pauliaus VI auditorijos 
salėje šalia Šv. Petro bazilikos. 
Tai pirmas ka r t a s kai Vat ika
nas formaliai minės Holokaus
tą. 

Šimtmečiais Didžiosios savai
tės pamaldose buvo užuominos 
į „išdavikus žydus", Kr i s t au s 
žudikus. Net ir po to, kai Va
t ikanas II išbraukė tas užuo
minas, kai kurie žydai laiko,kad 
krikščionių sakymas, jog Nau
joji Sandora — pranašesnė už 
Senąją, irgi y r a jų tikėjimo pa
žeminimas. 

Ypa t i ng i ryš ia i t a r p 
k r i k š č i o n i ų i r ž y d ų 

Bet paskutiniaisiais me ta i s 
Šv. Tėvas pabrėžia „ypa t ingus 
ryš ius" , r i šanč ius kr ikšč io
nybę su žydų tikėjimu: „ry
šius, kurie neegzistuoja su jokia 
kita religija". 1986 m. J o n a s 
Paul ius II. p i rmas iš v isų 
buvus ių popiežių , a p l a n k ė 
Romos sinagogą. Pernai metų 
rugsėjį jis t apo p i rmu popie
žium, priėmusiu vieną Izraelio 
vyriausių rabinų. O šių metų 
sausio mėnesį Vatikanas po ilgų 
metų delsimo pagaliau davė 
diplomatinį pripažinimą Izra
elio valstybei 'nepr ipažinimas 
buvo motyvuojamas palestinie
čių — kurių daug yra ka ta l ikų 
— persekiojimu; pr ipažinimas 

motyvuojamas ne tik santykių 
su žydais gerinimu, bet ir tuo . 
kad gali palengvėti rūpestis ka
talikais palestiniečiais/. 

Didžiąją savai tę Jung t inėse 
Amerikos Valstijose paskelb
tame pasikalbėjime popiežius 
labai a s m e n i š k a i s žodžia i s 
susumavo savo ir Bažnyčios 
atsinešimą į žydus: „Bažnyčios 
atsinešimas į Dievo Senojo 
Testamento t au tą — žydus — 
tegali būti t ik tai, kad jie y ra 
mūsų vyresnieji broliai t ikė
jime ". jis pasakė. „Aš tuo buvau 
įsitikinęs jau savo vaikystėje 
Wadowicze". pietinės Lenkijos 
mieste, kur j is gimė. 

Kalbėdamas apie žydus popie
žius dažnai panaudoja išsi
reiškimą ..vyresnieji broliai ti
kėjime". Bet jo pabrėžimas Di
džiąją savaitę buvo itin reikš
mingas. . . P a r a d e " ž u r n a l u i 
duotame pasikalbėjime popie
žius t a i p p a t p a s a k ė , j og 
Bažnyčia pripažįsta žydų teisę 
turėti tėvynę Izraelyje. „Turi 
būti suprasta, kad žydai, kurie 
du tūkstančius metų buvo iš
sklaidyti tarp pasaulio tautų, 
nutarė sugrįžti i savo prabočių 
žeme", jis pasakė. „Tai yra jų 
teisė". 

K A L E N D O R I U S 

B a l a n d ž i o 6 d.: Ve lykų 
trečiadienis; Sikstas, Celesti-
nas. Daugirutis , Žintautė. 

Balandžio 7 d.: Velykų ket
virtadienis; J o n a s . Donatas , 
Hermanas, Minvydas, Kantau
te. Rašytojas Antanas Vienuolis 
gimė 1882 metais . 

> > 
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&$A SKAUTYBĖS 
kelias 

r<JD& R e d a k t o r ė j . v . s . I r e n a R e g i e n ė 

KAZIUKO MUGĖS ABIPUS 
ATLANTO 

Sena yra Kaziuko mugės, ar
ba k a i p L i e t u v o j e buvo 
vadinama — „Kaziuko turgus" , 
tradicija. Istorikai spėlioja, kad 
ji prasidėjusi nuo tada , kai šv. 
Kazimiero pala ikai buvo per
kelti į Vilniaus katedrą, 1636 
m e t a i s . T u r g u s b u v o or
ganizuojamas ryšium su t a 
pačia p roga v y k s t a n č i a i s 
atlaidais ir vyko katedros aikš
tėje, bet vėl iau persikėlė į 
Lukiškių a ikštę , kurioje išliko 
iki šios dienos. 

Nuo senų la ikų aplinkiniai 
ūkininkai ištisus mėnesius tam 
turgui ruošėsi, gamindami par
davimui įvairius įrankius, kopė
čias, roges, medinius šaukš tus 
ir daugybe k i tų gėrybių, o 
moterys iškepdavo dail ias „šir
deles", medauninkus bei kitus 
skanėstus. Pardavėjų būdelės 
būdavo s t a tomos j au prieš 
savaite, ar net anksčiau, o į patj 
turgų suvažiuodavo ūkininkai 
iš t o l i m i a u s i ų apy l ink ių . 
Panašu yra ir dabar. Lietuvoje 
l e i d ž i a m a m e s a v a i t r a š t y j e 
. .Gimtas i s k r a š t a s " m a t a u 
nemažai nuotraukų, kuriose 
rodomi mugės ..eksponatai", 
primeną ir s enas tradicijas, ir 
moderniojo gyvenimo įtarpus. 
Salia p in t in ių , elnio ragų, 
medžio drožinių ir pardavimui 
atgabento arklio, jauni vyrukai 
gitaromis l inksmina praeivius. 
Nors iš nuotraukos nežinia, ką 
jie dainuoja, be t jų išvaizda 
leidžia spręsti, kad tai „roko" 
generacijos ats tovai . Žodžiu, 
n i e k a s n e s t o v i vietoje: 
gyvenimas e ina pirmyn, bet 
senos tradicijos nemiršta, tik 
derinasi prie naujų kartų. Taip 
iš tikro ir turėtų būti. kad būtų 
išlaikytas tęs t inumas. 

Lietuviškoji išeivijos skautija 
nuo pat pirmųjų pokarinės 
emigracijos metų pasiskolino 
..Kaziuko t u rgaus" tradiciją, ją 
pavadinusi ..Kaziuko muge", 
kurią kasmet surengia vieną 
kovo mėnes io s e k m a d i e n i . 
Skautai pasižymi darbštumu ir 
savo veiklai reikal ingas lėšas 
užsidirba patys, tad Kaziuko 
mugė yra pagrindinis jų pajamų 
šaltinis. J au iš anksto, net prieš 
kelis mėnesius, skautų vadovai 
ir vadovės, į traukė i darbus savo 
n a r i u s . d a ž n a i ir tėvu 
talkinami, tai didžiulei šventei 
ruoš ias i su d i d e l e ene rg i 
ja ir pasišventimu, aukodami 
savo laisvalaikį. 

Sie lojamės, k a d s i lpnėja 
jaunimo organizacijų veikla, 
vy resn ie s i ems iš ak tyv ios 
veiklos pasi t raukiant , tačiau 
džiugu matyti, kad jaunos jėgos, 
gimusios ir b r e n d u s i o s už 
tėvynės ribų, pasiėmė skau 
tybės prieauglio atsakomybę ir 
tą sėkmingai vykdo. Tas ypač iš
ryškėjo Clevelando Kaziuko 
mugės metu š.m. kovo 20 dieną 
Dievo Mot inos parapi jos 
patalpose. Dieną prieš tai . 
užsukusi j patalpas, radau vir
tuvėje triūsiančias jaunas vado
ves, ruošiančias pietų patie
kalus, kurių tarpe buvo ir daug 
triūso reikalaujantis kugelis... 

Į Dievo Motinos šventove 
skautija susir inko rikiuota ir 
buvo labai gražu matyti, kaip 
du vilkiukai ir dvi paukštytės 
kun. Gediminui Kijauskui įtei
kė Mišių auką — pačių skautų 
p a g a m i n t a s d o v a n a s . Po 
pamaldų a t idar ius muge, akys 
raibo nuo pardavimui paga
mintų rankdarbių. Akis viliojo 

nuostabiai gražios velykinės 
verbos, da i l i a i pagamin tos 
lentelės su sveikinimu „Sveiki 
a tvykę", tinkančios pakabinti 
bet kuriame kambaryje. Ne
stigo ir skaut in ink ių paga
mintų tradicinių „širdelių", 
lietuviškų sūr ių ir meniškų 
margučių. Brolių medžio dir
biniai, inkilai i r kiti rankdar
biai a t rodė profes ional ia i . 
Parapijos svetainėje mugės 
svečiai vaišinosi pietumis ir 
pirko nuo skanėstais apkrauto 
s ta lo t o r t u s , pyraga ič ius , 
žagarėlius. Jaunos skautukės ir 
nedideli s k a u t u k a i mikliai 
patarnavo prie stalų, surankio
dami tuščius indus, staltiesėles 
ar puodukus. 

Clevelando skautija džiau
giasi tokia didele visuomenės 
parama, nes mugę aplankė 
didokas būrys lankytojų iš arti 
ir iš toli. Matant pasiruošimus, 
rankdarbius, patalpų papuo
šimą, puikius pietus, džiugina 
viltis, kad jaunoji kar ta eina 
vyresniųjų pėdomis. Joks viene
tas neprisiima nuopelnų už 
mugės pasisekimą; visi sutar
tinai tvirtino, kad mugė buvusi 
surengta visų vienetų bend
romis jėgomis. Tai ne vien lietu
viškos skautijos tąsos užtikri
nimas, bet gyvas įrodymas, kad 
lietuviška dvasia išliko gyva ir 
stipri, o skautai ir toliau sten
giasi įgyvendin t i ta rnybos 
Dievui, Tėvynei ir ar t imui 
idealus. 

Aurelija M. Balašai t ienė 

Los Angeles „Palangos" tunto „Kregždžių" skilti*-s paukštytės Kaziuko 
mugėje su savo draugininke s. fil. Alma Vilkaite Sročkiene. 

Nuotr V. Zelenienes 

KAZIUKO MUGE LOS 
ANGELES MIESTE 

Nors kovo 6-tos dienos sekma 
dieniui buvo pranašaujamas lie
tingas oras. mugės vadovai 
nepabūgo rizikuoti ir n u t a r ė 

Šiais meta is mugės virši
n inkės pareigos teko Seserijos 
ats tovei s Danutei Giedrai 
t ienei . Mugės a t ida rymas vyko 

kioskus statyti l auke , ka ip po sumos. Žmonėms sus i r inkus 
daugelį metų įprasta. Klaidžio pr ie skautu vyčių pas ta ty tų 
jantys l ietaus debesys visų įdomių vartų, brolis v.s. Rim 
laimei aplenkė Sv. Kazimiero t a u t a s Dabšys supažindino su 
parapijos apylinkę; tik iš vaka 
ro iškabintos vėliavos ir pas ta
tyti iškilmingi vartai Anksti 
rytą dar buvo šlapi ir aikštėje 
balos dar neišdžiūvusios. Saulu
tei vis drąsiau ir drąsiau skver
biantis pro debesis, mugėje įsi
vyravo pakili nuotaika. 

LSS „GINTARO" IR LSB „ĄŽUOLO" 
VADOVŲ,-IŲ MOKYKLOS 

Šių metų GVM ir AM vado-
vų,-ių lavinimo stovykla vyks 
liepos 30-rugpjūčio 6 d. Čikagos 
skautijos Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan. Stovykla pra
sidės ir baigsis 12 vai. (vidu
dienio) punktual ia i . 

Dalyviai — skautės nuo 16 
metų amžiaus, II prityrusių 
skauč ių pa ty r imo laipsnio, 
vadovaujančios, a rba turinčios 
sugebėjimų vadovauti. Skautai 
nuo 17 m. amžiaus, I skautų, ar 
b a II p r i t y r u s i ų skau tų 
p a t y r i m o l a ip sn io , j aun i 
vadovai, arba tur intys sugebėji
mų vadovauti. Išimtinais atve
ja is , tun t in inkams pristačius ir 
skyrių vedėjams patvirtinus, 
gali būti ir vieneriais metais 
jaunesni . 

Registracijos lapai su mo
kesčiu siunčiami GVM ir AM 
vadovams (iki š.m. balandžio 23 
d — be išimties), 2 Jackson Cir-
cle, Ocean, N.J . 07712-3209. 
Tel. 908-922-1296. 

Mokest is - 120 dol. (U.S.). 
Kanados skautai,-ės siunčia 
pašto perlaidas (Postai Money 
order). Čekius rašyti LSB-AM, 
arba LSS-GVM. Pašto perlaidas 
rašyti: Gilanda Matonis arba 
Casimir Matonis. 

Transportu pasirūpina vietos 
vadovai. Iš toliau atvykstan
tiems siūlome pasitarti su tun-
tininkais Čikagoje. Palapinėmis 
pasirūpina vienetai. Iš toliau at-
skrendantiems palapinės bus 
parūpintos. 

į s idėmėtina pastaba: Sto
vykla bus užskaitoma tik daly 
vavusiems nuo pradžios iki pat 
pabaigos. Pavėluoti atvykimai 
ir ankstyvi išvykimai nebus lei

džiami. Transportą ga l ima iš 
anksto suplanuoti a t i t i nkamai . 
Negalintieji pilnai da lyvaut i . 
n<;;;rėtu iš viso vykti 

Įva i ruma i : Vidurio rajono 
skau tų . - č ių s tovyk la v y k s 
rugpjūčio 3-13 d. Rako stovykla
vietėje. Pageidaujantieji gali 
d a l y v a u t i V idur io r a j o n o 
skautų,-čių stovykloje iš anks to 
susitarus su stovyklos virši
ninku fil. s. Romu Rupinsku. 

GVM-AM dalyviai Vidurio ra
jono stovyklos užsiėmimuose 
rugpjūčio 3-6 dienomis nedalv 
vauja. 

Budėkime! 

v.s. fil. Gilanda Maton ienė 
v.s. fil. Kazys M a t o n i s 

Los A n g e l e s m i e s t e gyve
nančia is garbės svečiais: LSS 
gos VS v-'.s. fil. Albinu Seku. 
ASS Vadijos p i rmin inku s. fil. 
Gediminu Leškiu. Ramiojo Van 
denyno rajono vade s. fil. Zita 
Cerneckai te-Rahbar ir dvasios 
vadovu kun. Aloyzu Volskiu. 
Vartų kaspiną perkirpti buvo 
pakviestas k u n . Volskis. 

Lankytojų prigužėjo pi lnas 
kiemas ir abi salės . . .Palangos" 
tunto sesės pardavinėjo duoną ir 
skanias medžioklines dešreles. 
Skautės ir pr i tyrusios skau tės 
pravedė l inksmus žaidimus ir 
prekiavo ledais ir sausainia is 
Paukš ty tes darbavosi prie savo 
suruoštų la imikių laimėjimų, 
globojant rūpest ingai draugi-
ninkei s. fil. Almai Vilkai-
t e i - S t o č k i e n e i . T u n t i n i n k ė s 
pare igas e ina s. fil. Daina 
Kasput ienė . 

. .Kalniškių" t u n t o skauta i ir 
prit . skau ta i kepė dešreles ir 
pravedė visų mėgiamą minia
t i ū r i n i o gol fo ž a i d i m ą . 
Vi lk iukai , savo draugin inko 
padėjėjo skau to vyčio Vinco 
Giedraičio padedami, darbavosi 
prie savo laimėjimų ir par 
davinėjo savo pačių pagamintą 
skirt ingų prieskonių actą. Tun-

t ininko pareigas e ina s. fil. Vy
tenis Vilkas. 

Dažna viešnia iš Arizonos, 
talentingoji audėja s. Milda 
Kvedarienė, muge praturtino 
savo atsivežtais gausiais au
diniais ir g in tar in ių auskarų 
rinkiniu. Šalia sesė Giedra Gus
taitė ir šiais metais susidomėju
sius mokė marginti velykaičius. 
Turėjo jų ir pardavimui. 

Mugės metu veikianti valgyk
la jau nuo seno gardžiai vaišina 
nuolatiniai atsilankančius. Tra
dicinius pietus gamina Kunig. 
Gražinos būrelio vyresnės skau
tės, dabar jau an t ru s metus iš 
eilės padedančios jaunesnėms 
sesėms iš Sadūnai tės d-vės. Jos 
(dauguma j aunų šeimų mamy
tės) apsiima ir vadovių atsakin
g a s p a r e i g a s . Džiugu, kad 
t ę s i a m o s mūsų l ie tuviškos 
s k a u t y b ė s t r ad ic i jos ir už 
Tėvynės ribų. O salėje pie
taujantiems buvo rodomos vaiz
da juos t ė s iš p e r n a i Rako 
s t o v y k l a v i e t ė j e vykusios 
Jubiliejinės stovyklos. 

Kav ine la ikė akademikės 
skautės ir skautai , vadovaujant 
sesei fil. Danai Augutei-Scola. 
Šių metų patalpos puošimas ir 
padavėjų apranga buvo pagal 
ne sen i a i p raė jus ios žiemos 
olimpiados temą. 

Kunig. Gražinos būrelio sesės 
turėjo paruošusios ir rankdar
bių stalą lauke. Būrelio vadovė 
v.s. Birutė Prasauskienė, nau
joji audėja, perėmusi į pensiją 
išėjusios i lgametės darbščios 
audėjos Julijos Šlapelytės di
džiąsias stakles, turėjo išdės
čiusi gražius audinius ir juostas. 
Sesės Birutės, skau tams visada 
paslaugus vyras Algis prisidėjo 
savo meistr iškais medžio dir
biniais. Ir rankšluosčiams, ir 
juostoms pakabin t i buvo jų 
didelis pasir inkimas. Šalia to 
buvo galima įsigyti namų dar
bo puikių velykinių kortelių, 
s k a n i ų l a š i n i u o č i ų . siūtų 
paga!vėl"r*f*r-rvaH-ių iš Lietuvos^ 
a t s i ų s t ų s m u l k i ų meninių 
gaminių. 

Mugė tęsėsi keletą valandų, 
atnešdama skautiškiems viene
t a m s lėšų, kurios ta ip reikal
ingos naudingai veiklai. Vado
vai ir vadovės dėkingi visiems 
ats i lankiusiems ir atsilankiu
sioms. Taip pat ir gerbiamam 
klebonui prel. A. Olšauskui už 
leidimą n a u d o t i s parapijos 
kiemu ir patalpomis. 

V.Z. 

Čikagos Skautininkių draugovės 
vadovė s. Aldona Palukaitienė yra 
75-kerių metų skautiškos veiklos mi 
nėjimo koordinatorė. Minėjimas 
įvyks balandžio 10 d. Jaunimo cent
re. Pradžia 2 v. p.p. Visi kviečiami ir 
laukiami. 
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B a l a n d ž i o 10 d. — 
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Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd. , Chicago, IL 

Tel. 312 585 1955 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ^ savaitgaliais tel 708-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71 st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel . (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel . (708)448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

S*-* i r hrn C) • • v l ' i n f l r p i M n i o M - • iko mu).'c« n t id i r v ' r u n 
N u n t r V I . B a c e v i č i a u s 

Kab. tel (312) 585 0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 9 antr 1?f, penkt 10 12 1 6 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tei. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good SamarHan Medical Center-

Naporvllle Camput 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 3 1 0 , 

Napervllle IL 60563 
Tei. 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol . (1-312) 566-3166 
Namų (708)381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W o * t 63rd Street 
Vai pirm. an t r . ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



LIETUVOS KOVŲ IR 
KANČIŲ ISTORIJA 

JONAS DAINAUSKAS 

Ką tik pasirodė knyga, kurios 
viršelyje parašyta: „Lietuvos 
kovų ir kančių istorija", 1. 
Lietuvos gyventojų trėmimai 
1941, 1945-1952 m. Dokumen
tų rinkinys. Knygos leidėjai: 
Lietuvos istorijos institutas, T. 
Kosciuškos 30, 2600 Vilnius, 
Lietuva ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, 14911-127 St., 
Lemont, IL 60431, USA bei 
Gedimino pr. 53, 2026 Vilnius, 
Lietuva. Sudarė: Eugenijus 
Grunskis, Vanda Kašauskienė, 
Henrikas Šadžius. Ats. redak
torius Gediminas Rudis. Mokslo 
ir enciklopedijų leidykla, 
Vilnius, 1994. 448 p. 

Ats. redaktoriaus pratarmėje 
parašyta: „...Skelbiame tik 
nedidelę dalį archyvuose rastų 
dokumentų. Atrinkome, mūsų 
nuomone, svarbiausius... 
Pateikiami dokumentai, surink
ti iš Lietuvos valstybinio (LVA), 
Lietuvos valstybinio visuo
menės organizacijų (LVVOA), 
Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos (LVRMA), 
Rusijos Federacijos valstybinio 
(RFVA) ir Rusijos Federacijos 
prezidento (RFPA) archyvų...". 

Iš viso pateikta 1-165 do
kumentų numerių, bet prie 25, 
51, 93, 94, 98 ir 123 yra dar 
pridėti papildomi dokumentai, 
tad iš viso rinkinyje yra 175 
dokumentai. Nr. 1 turi 
1941.111.26 d. datą, o nr. 43 -
1943.1.26 A, tad tie dokumentai 
yra tik apie 1941 m. trėmimus. 
Nr. 44 - 1944.XI.13 d.,o 163 -
1953.11... (bet jame rašoma apie 
1952 m. trėmimus). Paskutinis, 
Nr. 165 dokumentas turi 
1988.V. 12 d. datą. Dokumentai 
Nr. 24 ir 70 esą lietuvių kalba, 
o visi likusieji — rusų kalba ir 
rinkinyje pateikiami tik jų ver
timai. Nėra nei vieno dokumen
to faksimilės (ar nors teksto ori
ginalia kalba). Iš išnašų matyti, 
kad 24 iš tų dokumentų buvo 
paskelbti spaudoje (Lietuvių Ar
chyvas, I - 2, „Gimtasis kraštas" 
— 9, „Metai" - 3, „Pasaulis" -
7, „Pozicija" — 1 ir „Vakarinės 
naujienos" — 2 , daug. (išskyrus 
t.v. Serovo instr.) 1990-92 m. 

Tuos dokumentus savo nuo
žiūra parinko sudarytojai: 

1. E. Grunskis dar jokioje en
ciklopedijoje nefigūruoja, bet 
yra paskelbęs maždaug dešimt 
rašinių apie 1941-1952 m. 
trėmimus („Gimtajame krašte", 
„Tiesoje", „Metuose"), pvz., 
„Metai", 1991.IX. „Pokario 
trėmimų Lietuvoje pradžia, 
1945-1947", bet to paties žur
nalo 1991.XII numeryje, dėl to 

rašinio daromas priekaištas, 
kad „Grunskis pateikia klaidi
nančius faktus". 

2. V. Kašauskienė, g. 1934. 
11.24, istorijos mokslų daktarė 
(1980), nuo 1984 m. Partijos is
torijos instituto prie LKP CK di
rektorė, nuo 1986 LKP CK narė 
(„Tarybų Lietuvos Encik
lopedija", t. H, 233 p.). Encik
lopedijoje išvardinti jos raštai 
yra ortodoksiniai marksistiniai. 
Vilniaus universiteto Marksiz
mo profesorė. LKP priklausė 
nuo 1959 m. 

3. H. Šadžius, g. 1930.XI.28 d. 
Istorijos mokslų daktaras, 
TSKP narys nuo 1959 m. Spe
cializavosi „buržuazinės istorio
grafijos kritikos" klausimais 
(T.L.E. t. III, p. 147). „Naujas 
dienovidis" laikraščio 1994.-
11.25 d. Nr. 8 rašinyje „Juodųjų 
metraštininkų laikai" rašoma 
apie H. Šadžiaus straips
nius „Tiesoje" ir „Lietuvos 
ryte", kur H.Š. rašė: „...Nenei
giant politinių kalinių ir trem
tinių patirtų milžiniškų kančių, 
neišmatuojamų skriaudų, 
negalima nesvarstyti klausimo 
apie tremtinių agentų veiklą". 
Anot H. Šadžiaus, belieka tik 
svarbiausias klausimas— kaip 
bado, šalčio ir nevilt ies 
neatlaikiusios aukos parsidavė 
savo budeliams. Toliau, sako, H. 
Šadžius neslepia savo minties: 
„...nė viena tautos dalis neturi 
moralinės teisės smerkti, teisti 
kitų". 0 toliau „Nauj. dien." rašo: 
„Žodžiu, visi lygūs — ir budelis, 
ir auka, ir stribas, ir partizanas. 
Tokia šiuo metu vyrauja Lietu
voje teisė ir moralė". Visi trys 
sudarytojai savo laikraštiniuo
se rašiniuose stengiasi mažinti 
tremtinių skaičių ir menkinti 
partizanų veiklą bei Sovietų 
teroro apimtį. O pristatomame 
veikale esminis bruožas yra 
Lietuvos žmonių trėmimų apim
ties mažinimas. 

Peržiūrėjus to rinkinio do
kumentus, neabejotinas mani
puliavimas skaičiais, visaip 
mažinant ištremtųjų skaičius. 
Paskirų trėmimų bangų įro
dymui pateikti keli dokumentai 
su skirtingais skaičiais. Pvz. 
1948.IV - 25 852-39766,1949.IH 
- 28656-31917, 1951.X -
15537-16150 žm. 

Tik iš šio rinkinio (Nr. 1, 14, 
15, 25, 50, 76, 77, 78, 83, 103, 
116) sužinota, kad tremtiniams 
lydėti buvo skiriami gydytojai, 
gailestingos seserys, kiekvie
nam tremiamam „išlaikyti" 
buvo skiriama po 100 rb. 
Tremtinių vaikams po 5,50 rb. 

pienui į dieną, išvežamiesiems 
pakelės geležinkelio stotyse 
buvo šiltas maistas. Šimtai 
lietuvių, išgyvenusių trėmimus, 
savo atsiminimuose nežino, kad 
koks nors tremtinių ešelono 
viršininkas būtų šitaip 
susirūpinęs tremtinių gerove. 

Pavadinimai rodo, kad dau
giausia tai dokumentai dėl 
„banditų bei jų pagalbininkų 
šeimų, nacionalistų, buožių 
šeimų iškėlimo", dažniausiai 20 
metų, o ne tribunolų ar trejulių 
nusmerktų kalinimui sto
vyklose. Nors dažnai iš
vežamųjų ir tremiamų sąvokos 
vis painiojamos. Tie nusmerk-
tieji čia visai neminimi, bet do
kumentais įtaigojama, kad 
rinkinyje pateikti skaičiai 
apima visumą tų, kurie per tą 
laiką buvo ištremti, o ,jų buvo 
daug!" 

Pats paskutinis knygos doku
mentas, Nr. 165, apsprendžia to 
rinkinio vertę. Leidėjų jis 
užvardintas: „LSSR valstybės 
saugumo komiteto pažyma LKP 
CK apie 1941-1952 m. ištremtus 
Lietuvos gyventojus". O teksto 
užvardinimas: „Pažyma apie 
1941-1952 metais iškeldintus iš 
Lietuvos SSR respublikos 
gyventojus specialiajai tremčiai 
į SSSR šiaurinius ir rytinius 
rajonus". Dokumento gale para
šyta: „Nr. S/1183, 1988 m. ge
gužės 12 d. Lietuvos SSR vals
tybės saugumo komitetas". 
Savo stiliumi tai labiau žurna
listinis rašinys, surašytas 36 
metus po „paskutiniųjų iš
vežimų". Šis dokumentas neturi 
jokio parašo. Tai vienintelis 
dokumentas šiame rinkinyje, 
neturintis jokio parašo, neįma
nomas sovietų biurokratijoje. 
Jau pirmieji to dokumento tei
gimai, skaičiai prieštarauja tie
sai. Taip: „Tik atkūrus sovietų 
valdžią Lietuvoje, pirmasis 
respublikos gyventojų iškel
dinimas už-jos~ribų buvo įvyk
dytas 1941 m. birželio 15-17 
d. Si priemonė buvo taikoma 
antisovietiniams, socialiai pavo
jingiems bei socialiai žalingiems 
elementams ir jų šeimų nariams 
(terminologija pagal tų laikų 
dokumentus). Kokiais teisiniais 
aktais remiantis buvo vykdoma 
ši akcija, respublikos MGB ir 
MVD medžiagos nėra. Buvo 
iškeldinti 12562 žmonės (7439 
šeimos)...". 

Nekalbant jau apie rinkinyje 
iš viso nutylėtus 1940 m. trėmi
mus (pvz., liepos 12 d. ištremtus 
2,000, daugiausia politikų bei 
kultūros elito), jau vien „Išvež
tųjų lietuvių sąrašas. Stalino 
teroras 1940-1941", parengtas 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
1943 m. ir 1981 m. Čikagoje 
pakartotas, apima 19,285 pavar
des, nors ir tas sąrašas yra tik 
dalis tada išvežtųjų sąrašo. Juk 

1941.VI.14-17 d. išvežta 34,260 
Lietuvos žmonių. Skaičius „12 
562" paimtas iš Nr. 21 ir Nr. 22, 
bet ir čia pilna skirtingų 
skaičių. Tame Nr. 21 parašyta, 
kad „suimta 4,923, paimta iš
keldinti 12,662), ir iš viso suim
ta ir paimta iškeldinti 17,485. 
Kur dingo tie „4,923"? Ar jie 
irgi buvo ištremti, o gal sunai
kinti? Nr. 11 parašyta: turi būti 
suimti 8,598, iškeldinti — 
13,654, iš viso - 22,252. Nr. 16 
— suimta — 4,377, iškeldinta 
10,888, pakrauta išvežimui 
15,306. Nr. 17 - paimta 15,519 
(turėjo paimti 16,479). Nr. 27 -
išvyko 13 spec. ešelonų su 
14,038. Tame pat dokumente 
rašoma, kad iš Latvijos išvyko 
11 ešelonų, o iš Estijos — 8 
ešelonai. Tačiau Nr. 5: „Pažyma 
apie antisovietinio ir socialiai 
svetimo elemento skaičių 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje" 
pateikia tokius skaičius; liet. 
9,924, Lat. 15,000 ir Est. 14,471. 
Čia sąmoningai sumažintas 
skaičius lietuvių (juk jis prieš
tarauja iškeltųjų ešelonų 
skaičiams). Šioje dalyje net ir 
„prostitučių" skaičius įvairuoja: 
Nr. 5 - 594, Nr. 21 - 471, Nr. 
22 - 437. 

Toliau Nr. 165 parašyta: 
„...Tuo pat metu Lietuvos SSR 
NKGB už aktyvią antisovietinę 
veiklą suėmė ir įvairiam laikui 
nuteisė 3,649 žmones, iš kurių 
daugelis Didžiojo tėvynės karo 
pradžioje vokiečių valdžios nuo 
bausmės buvo atleisti". Išnašoje 
prie šio sakinio parašyta: „Ne 
karo pradžioje išlaisvinti, o 
sovietiniuose lageriuose už akių 
nuteisti". Abu šie sakiniai netu
ri jokios logikos. 

Toliau Nr. 165 parašyta: 
„1945-1952" metais iš respub
likos buvo iškeldinti 108,362 
žmonės (29,923 šeimos). Šiais 
metais be buožių ir jų šeimų 
narių, buvo iškeldinami nu
teistų tėvynės išdavikų, bal
tųjų sukilėlių ir baudžiamų
jų būrių dalyvių, vokiečių 
talkininkų, ginkluotų gaujų 
ir jų pagalbininkų šeimų na
riai..." Toliau, pamečiui 
1945-1952 metams nurodytų 
skaičių suma ir yra tie 108,362 
žmonės. Tai neabejotinai „iš 
lubų paimtas" skaičius. Šiame 
rinkinyje pateikti dokumentai 
— apie to laikotarpio trėmimų 
(Nr. Nr. 44, 48, 52, 54, 56, 58, 
59,60,62,66,67, 72,84,85, 91, 
105, 135, 141, 144, 147, 152, 
155, 156, 157, 159, 161, 162, 
165) skaičius, iš viso duoda 
151,311 išvežtųjų. 

S. Kašauskas knygoje, ,Leisk, 
Viešpatie, numirti" (Vilnius, 
Mintis, 1990,239 p.) rašo: „Kiek 
Lietuvos žmonių buvo ištremta 
į Sibirą 1945-1953 metais? 
Vargu, ar kas gali pasakyti 
tikslų skaičių. Vargu, ar galima 

tikėti ir oficialių asmenų 
pateikta statistika. Prie jos mes 
pripratę, su ja apsipratę, puikiai 
žinome, kaip manipuliuojama 
mūsų statistika, kaip daromi 
procentai. Maždaug 327,000. 
Maždaug. Neturėdami reales
nių šaltinių, pateikiame Adolfo 
Damušio duomenis... 12. Trys 
masiniai vežimai į Gulagą: 1945 
m. liepą, rugpjūtį, rugsėjį; 1946 
m. vasarį ir 1947 m. liepą, rug
pjūtį, lapkriti, gruodį — 120,000; 
13. Individualiai areštuotieji ir 
išgabentieji 1944-1948 — 
48,000; 15. Masinė ūkininkų 
deportacija 1948 m. gegužės 22 
d. — 105,000; 16. Masinė mies 
tiečių deportacija — 1949 m. 
kovo 24 d. - 120,000; 17. 1950 
m. kovo-balandžio mėn. depor
tacija - 41,800; 18. 1951, 1952 
ir 1953 metų deportacija — 
21,000; 19.1948-1953 metais in
dividualiai areštuotieji ir depor
tuotieji — 25,000", tai yra iš viso 
deportuota 620,800 žmonių". 

Dokumentai, kuriuose rašoma 
apie medicinos pagalbą, maistą, 
vaikams po 5,50 rb. pienui ir t.t. 
gali būti pataisyti, papildyti ar 
naujai perrašyti, kad parodytų, 
kokia humaniška buvo sovietų 
valdžia. Nr. 98 ir Nr. 108 rašo 
„apie specialiųjų tremtinių 
ešelono Nr. 97921 katastrofą.... 
Traukinys Nr. 510 su ešelonu 
Nr. 97921, kuris vyko iš Lietu
vos SSR į Krasnojarsko krašto 
Kansko stotį ir kurį sudarė 46 
vagonai su 1253 specialiaisiais 
tremtiniais, 1948 m. birželio 1 
d. ... sudužo ir sugadinta 12 
vagonų, kuriuose buvo specia
lieji tremtiniai..." Nr. 108 
rašoma: „.... Per katastrofą buvo 
visiškai sudaužyta 12 keturašių 
vagonų, tarp jų vienas prie
dangos vagonas ir 11 vagonų su 
žmonėmis... žuvo 19 žmonių... 
sunkiai sužeisti 35". Nr. 98 
rašoma, kad sužeisti buvo 57 
žmonės. Tuo tarpu, kiek žinia, 
toje katastrofoje žuvo apie 100 
ir sužeista apie 150, neskaitant 
sužeistų sargybinių. To 
traukinio mašinistas užmigo ir 
atsitrenkė į prekinį traukinį. 

Čia dar reikia grįžti „Naujo
jo dienovidžio", 1994.11.25 d., 
minėto rašinio, kuriame irgi 
rašoma: „Neatsitiktinai šiuo 
metu „Lietuvos ryte" ir „Tie
soje" pradėti spausdinti ir sovie
tinio istoriko H.Š. kūriniai. To 
paties H. Šadžiaus, kuris dar 
„perestroikos" metu dirbo KGB 
archyvuose ir rinko medžiagą 
apie pokario partizanų aukas. 
Kodėl būtent šį istoriką įsileido 
į savo užslaptintus archyvus dar 
tuomet visagalė KGB, galima 
tik spėlioti. Tačiau tai, kad 1990 
m. gruodį generolas majoras A. 
Fokinas nurodė KGB pirmi
ninkui Marcinkui paruošti 
alternatyvią istorinę medžiagą 
apie pogrindžio kovas Lietuvo-

Danutė Bindokienė 

Vilkas ieško apsaugos 
avidėje 

Rusija, bent oficialiai atsi
sakiusi Sovietų sąjungos įvaiz 
džio, nenustoja stebinusi Vaka
rų pasaulio savo netikėtais ir 
kartais tiesiog paradoksiškais 
ėjimais. Dar nėra deramai 
užmiršti karšti protestai, ku
riuos reiškė Rusijos vyriausybė, 
kai Lietuva ir kai kurios kitos 
Vidurio bei Rytų Europos šalys 
pareiškė norą įstoti į NATO, 
kad pasijustų saugesnės, jeigu 
didysis Rytų kaimynas vėl pra
dės žvanginti ginklais ir dairy
tis į jų pusę. Dėl tų Rusijos pro
testų ir buvo padarytas kompro
misas — vieton NATO narystės, 
pasiūlyta „partnerystė", pagal 
kurią tauta nėra tikrai lygia
teisė narė, bet vis dėlto daugiau 
ar mažiau jaučiasi NATO glo
boje. Kito pasirinkimo neturė
dama, Lietuvos Respublikos vy
riausybė priėmė tą kompromisą 
ir „Partnerystės už taiką" 
dokumentą pasirašė. 

Kovo 17 d. Rusijos Krašto 
apsaugos ministras Gračiovas 
pareiškė tuomet Maskvoje 
besilankančiam JAV Apsaugos 
sekretoriui William Peny, kad 
Rusija taip pat pasiruošusi ne
trukus pasirašyti „Partnerystės 
už taiką" dokumentą. Šį 
sumanymą stipriai remia ir pre
zidentas Jelcinas, nors kai ku
rios politinės partijos ir karinė 
vyriausybė yra priešiškai 
nusistačiusi. 

Besistengdama įtikinti 
parlamentą „Partnerystės už 
taiką" naudingumu. Maskvos 
vyriausybė naudoja argumentą, 
kad Rusijos vaidmuo šioje part
nerystėje gerokai skirsis nuo 
kitų Rytų Europos valstybių — 
juk Rusija yra milžiniška jėga 
ir nesileis būti traktuojama 
„kaip Albanija ar Islandija"... 
Vadinasi, ji turės daugiau teisių 
už kitas NATO nares ar part
neres, galės labiau įsijungti į 
Europos apsaugos sistemą ir iš
vengti uždarumo. 

I ginčus neliko su „savo tri
grašiu" neįsikišęs ir Ziri-
novskis, pareikšdamas, kad 
priklausymas NATO programai 
Rusiją pavers „JAV satelitu". 
Ginčai dar toli gražu nebaigti, 
nes opozicija pasiliko nejtikinta, 

kad „Partnerystė už taiką" yra 
naudinga ar reikalinga Rusijai. 
Debatų tęsimas numatomas 
balandžio 14 d. 

Kaip į šį Rusijos politikos 
posūkį žvelgia Rytų ir Vidurio 
Europos tautos, kurios pačios 
neseniai ieškojo NATO globos 
kaip tik prieš Rusijos grėsme? 
„Christian Science Monitor" 
(š.m. kovo 28 d.) rašo, kad jų 
susirūpinimas galimomis pasek
mėmis gerokai padidėjęs. Juk 
jos pasirašė „Partnerystės u i 
taiką" dokumentus, kad turėtų 
stipresnį užnugarį nuo galimų 
Rusijos kėslų. Nuo ko reikėtų 
saugoti Rusiją? Antra vertus, 
jeigu Rusija griežtai laikytųsi 
NATO nuostatų, galbūt tai 
padėtų išvystyti geresnius san
tykius su Vakarais, ypač su 
JAV, kaip paminėjo ir buvęs 
Amerikos prezidentas Richard 
Nixon savo vizito Maskvoje 
metu, kovo 18 dieną. Tie san
tykiai pastaruoju metu yra 
gerokai pašliję, kai išaiškėjo 
Rusijos šnipinėjimo tinklas 
JAV, o ypač po Maskvos keti
nimo sulėtinti žadėtąsias 
demokratines reformas krašte. 

Tačiau „partnerystė" supran
tama ir lygiateisiškumo 
prasme. Tuo tarpu Rusija jau iš 
anksto pasisako norinti spe
cialių privilegijų kaip didžiau
sia ir galingiausia Europos vals
tybė. Diktatoriškoji rolė jai pa
tinka ir to atsisakyti nenusi-
stačiusi. Kokie yra tikrieji 
Maskvos tikslai, siekiant „Part
nerystės už taiką" NATO tau
tų grupėje, galima tik spėlioti. 
Nors NATO šiuo metu kalba la
bai atsargiai, bet taip pat su 
nemažu pasitenkinimu — Rusi
jos įsijungimas gali pasitarnauti 
pasaulio taikai, jeigu tikrai bus 
parodyta gera valia. 

Nėra abejonės, kad ir Lietuva 
stebi šį naują „partnerystės 
žaidimą" su dėmesiu ir rūpes
čiu. Atrodo, kad nuo „didžiojo 
kaimyno" niekur neįmanoma 
pasprukti, nors kažkaip steng
tųsi. Galbūt situacija yra ir šiek 
tiek komiška, jeigu įsivaiz
duosime, kad milžiniškąją 
Rusiją mažosios tautos — NATO 
partnerės — turėtų saugoti nuo 
„Vakarų agresijos". 

je ir su atitinkamais komenta
rais išspausdinti Maskvoje, 
niekam ne paslaptis. Tačiau 
viskas keičiasi ir nebereikia da
bar ieškoti užuovėjos Maskvoje 
— tą patį jau galima padaryti 
Vilniuje..." 

Čia verta prisiminti leidy
binės bendrovės" Žaltvykstė", 
Vilniuje, 1991 metais išleistą 
leidinį ..Lietuvos laisvės kovos, 
Lietuvos ginkluotosios rezis
tencijos 1944-1953 kovų 

(Nukelta į 4 psl.) 

ŠEKIT PASKUI MANE 
JURGIS JANKUS 

17 
— Praskalbiau, — pasakė, pamačiusi, kad svečias 

pakėlė akis į kartutę. — Labai jau reikėjo. Tik lauke, 
nors diena ir labai graži, tai nekabinau. Gali kam nors 
akis pagundyti. Ar atsigavai kiek? 

— Dėkui tau. Labai atsigavau. Vakar net pagalvo
jau, kad nebenukėblinsiu nė ligi Vilniaus. Ką ligi 
Vilniaus, ligi miestelio nebebūčiau nukėblinęs, o dabar, 
kur tik nori. 

— Va, dabar užsimesk tuos, — pakilusi nuo ratelio, 
padavė drabužius. — Gal ir visiškai tiks. Abudu buvot 
panašaus didumo. Aš tuo tarpu padarysiu užkąsti. 

Kol jis rengėsi, ji užkūrė ugni, į keptuvę įmetė gniu
žulą sviesto, kai tas ėmė čirkšti įmušė trejetą kiaušinių. 

— Negali juk šventa dvasia gyventi, reikia ir beso
čiui pilvui. Apie savo šventuosius tupi nedarnas juk irgi 
kada ką nutvėrei, kada ne, o kai išėjai j miškus, tai ir 
visiškai nustipai. Eis jis mat tuoj i Vilnių! Ir dar pėsčias 
tokį kelią, kad ir pati nebežinau. Pirma atsigauk. 

Jai bešnekant, Skirpstūnas apsirengė. Kelnės ir 
rudinėlė buvo kaip jam siūtos. 

— Na matai. Jeigu šerius nusigrandytum, galėtum 
net į bažnyčią eiti. Ir į Vilnių galėtum. Tokio, kaip 
vakar, tai gal nė į miestą neįleistų. 

— Manai, kad Vilniuje driskių tai nėra? — nusišyp
sojo ir jis. 

— O žinai, kas man į galvą atėjo? Ne dabar, kai 
kėliaus. Ką tu sakytum, jeigu tavo kamaroj pradėčiau 
šį tą dirbinėti. Ne tuoj, kai grįšiu iš Vilniaus. Kas žinos, 

kad aš čia. Man vis rūpi tiems miško vyrams padaryti 
Kančią. Geriausia, kokia tik mano galva gali išmanyti. 
Kas Žino, gal jau paskutinę. 

— O galėtum juk ir dabar. Vilnius juk nepabėgs. Ar 
pabėgs? 

— Gal ir nepabėgtų, bet aš noriu nueiti dabar ir 
pažiūrėti į tą kryžių, kurį išvežė. Ir ką su juo ten daro. 
Kartais pagalvoju, kad susirenka aplinkui, kaip Piloto 
kareiviai, daužo per veidą ir liepia atspėti, kas muša. 

— Ar galėtų taip!? 
— Tu negalėtum. Aš negalėčiau. Kas jiems uždraus 

galėti? Paskum gal Vilniuje galėčiau kur nors gauti ir 
įrankių. Čia visi sudegė. Geležtes susirankiojau, bet 
kažin kas dar beužgrūdins taip kaip buvo. Ir užgrūdinti 
reikėtų eiti pas kalvius, tada tuoj visi sužinos, kad aš 
jau atsiradau. 

Nors Paulina dar ir tebedraudė, bet Skirpstūnas nebe
iškentė ir po poros dienų išsirengė į Vilnių. Paulinos 
pasiūton terbelėn įsidėjo Kančios galvą ir ką Paulina 
paruošė kelionei. Jos pačios žodžiais tariant: „kad iš
badėjęs nesugriūtum kur pakely". 

Vilniuje niekada nebuvo buvęs ir tikro kelio 
nežinojo, bet nujautė, kur ir kaip reikėtų eiti. Savo 
apylinkėje, kur galėjo sutikti pažįstamų, vengė kelių. 
Ėjo per laukus, papieviais, pamiškėm, tik kai nuėjo į 
svetimas žemes, pasuko į kelius. Nebevengė nė mies
telių. Vis pssiklausinėdamas artėjo į savo tikslą. Niekas 
niekur neužkabino, niekas nepasiteiravo, ko jam tam 
Vilniuje reikėtų. Oras buvo gražus, tai pernakvoti ir bet 
kuriam miškely buvo patogu. Keliuose miesteliuose net 
išdrįso užeiti į užkandinę išgerti karštos arbatos, kad 
padžiūvusi širdis atsigautų. Vienam miestely, kai nebe
toli buvo ir Vilnius, nei iš šio, nei iš to sulaikė 
milicininkas. 

— Tai ką, tėvai, ar tik ne elgetauti išsirengei? — pra
šnekino pačiam vidury miestelio. 

Skirpstūnas krūptelėjo, pakėlė akis į uniformuoto 
vyro veidą. Neatrodė surūgęs. Net lyg ir šyptelėjo. 
Visiškai kitoks, negu vienas kitas ligi šiol matytas. 
Skirpstūnas sumetė, kad su juo galima šnekėti kaip su 
žmogum. 

— Kad niekada neelgetavau, tai nežinočiau nė kaip 
pradėti, — net šypsodamasis pasiaiškino. 

— Kam gi ta terbelė? 
Skirpstūnas žvilgtelėjo į ir net ranka perbraukė. 
— Šį tą susidėti. Kelionėje labai paranki. 
— Tai kur keliauji? 
— I Vilnių. 
— Šventų vietų lankyti? 
Policininkas visiškai nusišypsojo. 
— Gal ką ir aplankysiu. Aušros Vartus, gal katedrą, 

bet einu į antireliginį muziejų. 
— O ko ten? 
— Matai, tamsta, radau tokią dailią Kristaus galvą, 

tai nešu atiduoti. Jie, sako, tokius daiktus renka. Va, 
galiu ir parodyti. 

Praskyrė terbelę ir išėmė Kristaus galvą. 
Milicininkas paėmė, apvartė, apžiūrėjo, kai kurias 

vietas palietė pirštu. 

— Gražus darbas, — pasakė, — bet kodėl apdegęs? 
— Matyti, kokie latrai norėjo sukūrenti, bet nespėjo. 
— Atėmei. 
— Ne. Jau tokią radau. Tik anglis kiek apvaliau, 

o dabar matau, kad be reikalo. 
— Kodėl? 
— Sugadinau. Daug geriau buvo, kai galva augo iŠ 

degėsių. 

— Tai tik dėl tos galvos ir eini? Ar iš toli? 
Skirpstūnas pasakė savo kaimo vardą ir tuoj pama

tė, kad policininkas vargu ar galėjo žinoti kur jis yra. 
Atidavė galvutę ir paklausė: 

— Juk ne šiandien iš namų? 
Kniestelėjo pasakyti, kad jo namai ir sudeginti, ir 

į duobę užkasti, bet susilaikė. 
— Jau bus kelinta diena. 
— Alkanas? 
— Nepasakyčiau. Terbelėn šiokio tokio prakando 

buvau įsidėjęs. 
— Tai einam, — padėjo platų delną ant peties. 
„Tai tau ir Vilnius, ir Aušros vartai", — nusmelkė 

Skirpstūną. Labai gražiai paėmė, nuves, atiduos kitiems, 
ir tie visiškai kitaip prašneks. Ėjo, o milicininkas visą 
laiką ranką laikė ant peties. Nespaudė, nestūmė, bet 
laikė. „Kad nepabėgčiau", pats sau šyptelėjo Skirps
tūnas ir dairėsi, kur čia bus milicijos būstinė ir jo kelio
nės galas. Bet milicininkas atidarė užkandinės duris, 
įvedė į vidų, pasodino prie stalo, tarnautojai pasakė duoti 
valgyti, o pats sugrįžęs prie stalo, vėl uždėį ranką ant 
peties ir paklausė: 

— Ar daug sykių buvai Vilniuje? 
— Dar niekada. 
— O ar žinai, kur tas muziejus? 
— Ne, bet liežuvis ras. 
— Nereikės. Aš netrukus pats važiuoju į Vilnių, tai-

pavesiu ir kur muziejus parodysiu. Dabar gerai užval-
gyk ir čia pst palauk, kol si ateisiu. Tik niekur neišeik, 
kad nepalikčiau. 

(Bus daugiau) 

http://1944.XI.13
http://1930.XI.28
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RUSIJOS VADAI 
ALKOHOLIKAI? 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Ne kraujo apytaka buvo L. 
Brežnevo mirties priežastis, bet 
ilga kepenų liga. Tai tvirtina 
buvęs Prancūzijos slaptosios 
tarnybos viršininkas, kadangi 
rusiški sluoksniai nuslėpė tikrą 
ligą 

Jau nuo 1980 Vakarų valsty
bės žinojo, kad L. Brežnevas yra 
ligonis, netikėdami skelbtom 
rusiškom žiniom, kad KP sekre
torius serga širdies ir kraujo 
apytakos liga. Ištirti L. Brežne
vo sveikatos stovį, atsirado pro
ga, jam viešint Danijos sos
tinėje. Prancūzijos slaptosios 
tarnybos atstovai anksčiau už L. 
Brežnevą apsistojo apačioje jo 
kambarių, vaidindami vamz
džių taisytojus. Kiekvieną 
kartą, nuleidžiant L. Brežnevui 
tualeto vandenį, prancūzai tuoj 
pat vandeni įleisdavo į 
specialius indus, nusiųsdami 
analizei į Paryžių. Tuo keliu 
prancūzai nustatė, kad alko
holis y ra stipriai pažeidęs 
kepenis, gan tiksliai nusta 
tydarni jo mirties datą. L. 
Brežnevas mirė 1988 m. lap
kričio 11d. 

O kaip su B. Jelcino sveikata? 
Manau, kad „Draugo" skai
tytojai matė televizijoje Sočio 
vasarvietėje atostogaujantį B. 
Jelciną. Manding, jis su min. 
pirm. V. Černomyrdinu buvo 
nufilmuotas iš tolo, beveik nepa
rodant veido. Klausimas: ar jis 
yra išvargęs, ar jaučiasi gerai? 
Taigi filmas nieko naujo nepa
rodė, nors „pikti" liežuviai 
kalba, kad Jelcinas yra alkoho
likas, labai dažnai praleidžia 
svarbius posėdžius, nors jo sek

retorius ne vieną kartą 
pareiškė, kad Rusijos preziden
to sveikata yra labai gera. 

Kitaip kalba B. Jelcino prie
šai. Jame jie mato alkoholiką, 
norėdami B. Jelciną pašalinti iš 
prezidento kėdės. Miuncheno 
dienraščio „Sueddentsche Zei-
tung" Maskvos korespondentas 
Tomas Urban, pasiremdamas 
mažu liberaliniu laikraščiu 
„Obščasnaja gazeta", rašė. kad 
grupė politikų vėl ruošė per
versmą. Televizijoje būtų 
perskaitytas pranešimas, kad 
Jelcinas yra ligonis ir ne
tinkamas vadovauti Rusijos im
perijai. Šis perversmas turėjo 
įvykti kovo mėn. 10 d. Tačiau 
televizijos ir radijo viršininkas 
Jakovlevas (B. Jelcino rėmėjas) 
griežtai atsisakė įsileisti į stotį 
sukilimo atstovus, panau
dodamas tam net specialius 
dalinius. Be pranešimo būtų 
parodytas filmas, kuriame B. 
Jelcinas matomas neblaivus ar 
net alkoholikas. 

Tačiau ne vien alkoholis nai
kina, B. Jelcino sveikatą. Jis 
ima labai daug vaistų. 
Kalbama, kad KGB ruošė 
keletą kartų pasikėsinimą, pvz.. 
jam skrendant privačiu lėktuvu 
Ispanijon. Nusileidžiant jis stip
riai sužeidė stuburą, kurio 
skausmai ir dabar Jelciną 
slegia. 

Vokiečių laikraščio korespon
dentas pranešė, kad B. Jelcinas 
Sočio vasarvietėje į dieną 
peržiūri 80 bylų, įvairių raštų, 
palikdamas daug laiko mėgs
tamam lauko teniso sportui. 

Ta pačia proga norėčiau pa-

ATSILIEPIMAS I 
J. DAINAUSKO 

PASTABAS 
Su širdgėla turiu pripažinti, 

kad Lietuvoje yra dėl ko nerim
ti. Nežinia kuo pasibaigė Geno
cido ir rezistencijos tyrimų cent
ro kūrimo istorija, bandome 
kelti, tiesa, dar gana nedrąsiai, 
„smetoninio teroro" aukų 
reabilitavimo klausimą, o prieš 
porą metų priimtas įstatymas 
„Dėl atsakomybės už Lietuvos 
gyventojų genocidą" yra visiš
kai pamirštas. Tačiau apmaudu, 
kad ir dokumentų apie Lietuvos 
žmonių trėmimus rinkinio pasi
rodymas davė progos skimbtelti 
pavojaus varpu, pranešant apie 
kėslus pateisinti sovietų vykdy
tas represijas bei pačius vykdy
tojus, sumažinti represijų 
mastą. Pripažįstu ne vieną 
rinkinio trūkumą, labiausiai — 
paaiškinimų stoką — tačiau 
galiu prisiekti visais įmanomais 
būda is , kad jokių blogų 

minėti Rusijos kaimynę Ukrai
ną bei pavojingą Maskvos-Kije-
vo geležinkelio ruožą. Miun
cheno laikraštis rašė, kad kelei
viai yra apvagiami net dienos 
metu . Gaujos revolveriais 
grasina keleiviams, ima lagami
nus ir netoli Kijevo, patraukę 
pavojaus stabdį, išmeta juos 
sutartoje vietoje prie stovinčio 
autobuso. Nakties metu vagi
šiai „tuština" keleivių kišenes, 
nuimdami žiedus, auskarus, 
laikrodžius. Sumušami trau
kinio palydovai. Tačiau spė
jama, kad ir traukinio palydo
vai, vengdami susikirtimų su 
gaujom, gražiai bendra
darbiauja . Konduktorius 
atidaro duris, o muitininkai 
Ukrainos-Rusijos pasienyje ima 
didelius kyšius, kadangi iš 
Maskvos grįžtantieji vaizbūnai, 
vežasi nemažas pinigų sumas. 

intencijų neturėta. 
J. Dainauskui atrodo, kad 

rinkinys sudarytas iš labai 
abejotinos vertes, netgi sąmo
ningai suklastotų dokumentų. 
Žiauresni kaltinimą vargu ar 
begalima sugalvoti. Juo labiau 
jį reikėjo itin gerai pagrįsti. Šiuo 
atveju tai bandoma įrodyti tik 
samprotavimais, esą iš paskelb
tų dokumentų susidaro perne
lyg nuglaistytas, kone idiliškas 
trėmimų vaizdas. Atidžiai 
paskaičius tuos dokumentus, 
man taip neatrodo. Kita vertus, 
nereikia norėti, kad drasky
damas ėriuką, vilkas dar 
ir graudžias ašaras lietų. Vis 
dėlto net ir iš enkavedistų 
raportų matyti, ko verta buvo ta 
medicinos pagalba, kaip sočiai 
buvo maitinami tremtiniai. 
Žinia, yra juose ir akivaizdaus 
akių dūmimo. Tai, matyt, ir 
paskatino iškelti versiją apie 
vėliau pataisytus ir papildytus 
dokumentus. J Dainauskas 
skaudžiai apsiriko tvirtin
damas, kad „šimtuose" atsimi
nimų tremtiniai nė neužsiminė 
apie kokią nors medicinos 
pagalbą, šiltą maistą. Labai 
gaila, kad jo akiratin nepakliu
vo 1989 m. Vilniuje išleisti V. 
Gustainio atsiminimai „Be 
kaltės". Ten apie tuos dalykus 
pakankamai išsamiai rašoma. 

Ypač J. Dainauskas nepa
tenk in tas dokumentuose 
pateikta statistika apie iš
tremtųjų skaičių. Ji, žinoma, 
nėra pilna ir dėl to negali būti 
jokių ginčų. Dauguma daromų 
priekaištų dokumentų rinkiniui 
iš viso negalimi. Tai ne studija. 
Ją rengia M. Grunskis. Jis ban
dys rasti atsakymą į daugelį vis 
dar neaiškių klausimų. 

Sąmoningai nesiveliu į disku
siją dėl to, kokius darbus galima 
leisti dirbti buvusiems 
„marksistiniams ortodoksams". 
Lietuvoje tokie svarstymai bei 
bandymai sukurti draudimų sis
temą baigėsi visišku fiasko. Tik 

be reikalo J. Dainauskui visi 
rinkinio sudarytojai atrodo lyg 
obuoliai nuo vienos Sakos. Taip 
pat įvairiai galima samprotauti, 
ar gerai darome, klebendami 
Maskvos archyvų duris, kai 
nėra galimybių laisvai juose 
raustis. Esu už tai, kad būtų 
bandoma pakliūti į juos net ir 
tokiomis sąlygomis. Žinoma, 
apdairumas reikalingas. 

Gediminas Rudis 
Vilnius 
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KOVŲ IR KANČIŲ 
ISTORIJA 

(Atkelta iš 3 p.) 
žemėlapiai", kuris, sako, turėjęs 
papasakot i apie Lietuvos 
partizanų kovas, o iš tikrųjų 
pasirodė esąs KGB pakištas ela-
boratas apie KGB pareigūnų, 
part iečių, s t r ibų , l iaudies 
gynėjų (kurių 1948 m. Lietuvoje 
buvo 15,000, suskirstytų į 300 
būrių) žuvimą kovose prieš 
Lietuvos partizanus. To leidinio 
viršeliui, „patriotinei dekora
cijai" buvo panaudoti partizanų 
vienetų antspaudų (su Vytimi) 
piešiniai. Rajonais, chronolo
gine tvarka išvardinti žuvę 
kagėbistai, partiečiai, okupa
cinio aparato pareigūnai. 

Pasigyrimas, kad tas ar kitas 
istorikas, ypač Rusijoje , „pri
ėjo" prie KGB įslaptintų archy
vų ir šiandieną yra abejotinos 
vertės. Juk 90% Lietuvos KGB 
įslaptintų bylų seniai yra Mask
voje, o „likučiuose" tikriausiai 
esama nemaža „gegutės kiau
šinių", paruoštų Maskvos poli
tikai pateisinti. Kiekvienas 
dokumentas apie Lietuvos 
žmonių deportacijas, iškeldi
nimus, t r ėmimus , svarbus 
žinoti, bet juo naudotis galima, 
tik neabejotinai nustačius jo au
tentiškumą. 

Parduodam* garai užlaikytą 
au tomoMI t 1977 m. Chrysler 
Newport 8 cit. Tinka tolimoms 
kelionėms. Kreiptis į „Draugą" — 
t a i . (312) 585-9500. 

M I S C E L L A N E O U S 
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sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

' FRANK ZAPOU8 
3208 Vi W«st t t d i ttrest • 

T«L - (708) 424-8884 
(312)881-8884 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312.779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
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RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

IMEX AMERICA, INC. 
8404 S. Oketo Ave., 
Bridgevievv, IL 60455 

Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 

perveda dolerius į Lietuvą 
Tel . 708-430-2119 
Fax. 708-430-3152 

Skambinkite darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v. 

• D r a u g a u k str-„Draugu"! 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

_ A pub l i t ^ecy i t e ot thls newspaper 

Vilniaus Univers i teto Dainų 
Ir šokių ansamblis 

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

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

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

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

NEW YORK f RYGA 
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Taupios Kelionės 
t 
nuo 

v Kelionė į vienai pusę, perkant 
biliete į abi puses 

S»» ko"x» yra nesezonines IteJiovif-io k o " * » Koi fXond*\ M K J V " T I O sezono; "Ofr 
p»ok' |OS bus tymiot kyoogesnes B'l.etus reik.a u*s>sokyti bent 21 6«na p r ie i skrydi 
ifafefcjki "»okeič>oi $32 95 Sus pndHi p "« keliones Mietv koi u i JUOS mokėsi* 

T U PIRITO L H R \ . . . t iesioginė kelionė iš V \ \ Yorko KenneflN aerodromo 
iki Rygos (Lah i ja ) . \ m e r i r a n Trans \ i r \ r a greičiausias kel ias j Pabaltijį! 

TVl PYKITE P I M G I S. . . palyginkit i r sutaupysit kel iaudami su \meriean 
Trans Air. Jums geriausias aptarnavimas i r pr ieinamiausią kaina' 

KAINA Į VIENĄ PUSf IŠ ŠIŲ MIESTŲ: 
(Persėdimas \ l \ \eu Vorkn I I k ) 

\tlanta nuo 

Boston nuo 

Cteveland nuo 

Chicago nuo 

$411 
$279 
$370 
$334 

Delroit nuo 

liOs \ngelcs nuo 

Miami nuo 

Minncapolis nuo 

s374 
$397 
s419 

$329 

Philadelphia nuo 

Pittsburg nuo 

Seatlle nuo 

S.in l-'raricisco nuo 

s324 
$329 
s399 
$397 

\ r Jus skrenda! biznio reikalais. ;ir 
pasimatyti su giminėmis. Jus noril 
len nukeliauti kuo greičiau. Nereikia 
persėsti j kita k'-ktma. nereikia be 
reikalo išleisi i dar daugiau (unitui 
VI Vs tiesioginis skryl is iš \ e \ \ V»rko 
j Pabaltijį >ra patogus, ekonomiškas. 
ir labai paprastas. Juk Jus \isada to 
ir norėjote. 

Dėl. pigiausios kelionės i Pabaltijį skam
binkit JiHi kelionių .menini arba VI V 

800-382-5892 

American Trans Air 

file:///meriran
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file:///isada


PRISIMENANT 
JUOZĄ A. SNIEČKŲ 

A.A. Juozas Sniečkus mirė 
1994 m. kovo 17 d. Bethesda, 
MD, sulaukęs 97 metų. 

A.a. J. Sniečkus gimė 1897 m. 
sausio 31 d., augo pasiturinčio 
ūkininko septynių vaikų šei
moje, gražiosios Suvalkijos 
Rūstelninkų kaime. Jo tėvas 
Juozas buvo ne t ik apsukrus 
ūkininkas, bet savo ūkyje 30 
metų išlaikė rašt inę, buvo nuo
lat perrenkamas valsčiaus vir
šaičiu. 

A.a. Juozas buvo kuklus, ty
lus, jautrios širdies, t au rus 
patriotas ir mylėjo Lietuvą visa 
savo širdimi. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę 1918 m., iš 
gimnazijos suolo stojo i Lietuvos 
savanorių eiles, šešerius metus 
ta rnaudamas radijo telegrafis
tu . Betarnaudamas vakarais 
bėgdavo į suaugusių gimnaziją 
Kaune, kurią baigęs, įstojo j 
miškų akademiją Dotnuvoje. 
Ten susipažino su agronomijos 
studente Kazimiera Zubrickai-
te ir 1929 m. abudu sumainė 
aukso žiedus. Jiedu sulaukė ir 
užaugino t r is vaikus: Vytautą, 
Ramutę ir Gintautą. 

Urėdo pareigas ėjo Baisogalo
je ir vėliau Jū rės urėdijoje. 
Bolševikams bes iverž iant į 
Lieti -ą, 1944 m. vasarą, Juozas 
su šeima, kar tu ir visa Sniečkų 
giminė: seserys Česė, Kazimie
ra ir Gražina, brolis Viktoras su 
šeimomis, pasi t raukė į Vaka
rus . (Jau vienas brolis Zigmas, 
buvo miręs). Vėliau iš jų dvi 
seserys su šeimomis Rytų Vo
kietijoje buvo komunistų apsup
tos ir liko po raudonąja ranka. 

Kar tu paliko savo gimtąją 
žemę ir jų senutė motina Mari
ja. M. Sniečkuvienė, didelio 
skausmo pakirsta dėl baisiosios 
šeimos bei tautos tragedijos, 
ypač savo jauniausio sūnaus 
Antano nuklydimo, mirė Vokie
tijoje, Hanau stovykloje. -Pas
kutines savo dienas ji baigė vien 
t ik besimelsdama ir paklausus, 
už ką ji dabar besimeldžianti, 
atsakydavo: „Už Antanėlį, kad 
j am Dievulis grąžintų protą..." 

Taip pat ir Juozas ne mažiau 
išgyveno Lietuvos kančias ir tą 
didelę šeimos tragediją. Ta 
žaizda jam buvo gili ir skaudi. 

Juozas, j au gilios senatvės 
s l eg i amas , laba i džiaugėsi 
Lietuvos atgimimu. Nuolat sekė 
ir rėmė darbą tėvynės labui. 
Regėjimui silpnėjant, vis tei
raudavosi apie įvykius Lietuvo
je, tankiai prisėsdamas paklau
syti žinių spaudoje. 

Prieš mirtį, pasiremdamas 
dviejų lazdelių pagalba, dar sva
jojo grįžti į tėvynę. Sakydavo: 
„Grįžęs tuoj lipsiu į Gedimino 
kalną, į kurį jaunuolis būdamas 
nekartą taip lengvai bėgte už
bėgdavau". 

A.a. Juozas buvo palaiaotas 
Clevelande, Visų Sielų kapinė
se, šalia prieš šešerius metus 
mirusios savo ištikimo gyve
nimo draugės Kazimieros. 

Ilsėkis ramybėje mūsų gerbia
mas ir mylimas Tėte, Tėvukai 
ir Senel i . Savo pavyzdžiu 
praturt inai mūsų gyvenimą. 
Gražūs prisiminimai mažina 
mums skausmą ir guodžia sielą. 
Tuo ir liksi mums visada gyvas. 

Duktė 

NE TEN PIKETAVO 

Kovo 7 ir 8 d. prie Panevėžio 
savivaldybės piketavo turgaus 
prekeiviai. Išsiaiškinta, kad už 
vieną ir įrengta turguje preky
bos vietą prekiautojai turgaus 
administracijai moka 87 litus, o 
į savivaldybės kasą iš tų pinigų 
patenka t ik 16 litų. Taigi pike
tuoti reiktų prie turgaus ad
ministracijos, nes turgus priva
tus ir savivaldybė spręsti beveik 
nieko negali. Kiek turguje yra 
prekybos vietų, nepavyko išsi
aiškinti, nes tai, atseit, komer
cinė paslaptis. Tokiu būdu 
mokesčių inspekcija vedžiojama 
u i nosies. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRUI AUKOJO 
$10,000.00 Petras Griškelis. 
$4,300.00 Domas ir Ada Misiulis. 
$3,000.00 Stephen B. Smith Director Illinois Tool VVorks 

Foundation. 
$2,100.00 Vytas Misliulis. 
$1,800.00 Matt ir Philomene Vilutis. 
$1,200.00 Zenius ir Vanda Petkus. 
$1,100.00 Rimas ir Nijolė Banys. 
$1,078.00 dr. V. ir G. Musonis. 
$1,000.00 Stasys ir Sofija Džiugai, dr. L. ir I. Kriaučeliūnas, 

dr. Albina Prunskis, Edmund Rimkus. 
$030.00 Kęstutis ir dr. Meilutė Biskis. 
$000.00 Algirdas ir Laima Stepaitis. 
$700.00 Kazys ir Eugenija Kriaučiūnas, Algis ir Milda 

Tallat-Kelpsa. 
$800.00 George ir Jūratė Augius, Albinas ir Dana Kurkulis. 
$800.00 Vytautas ir Palmira Janušonis, G. ir B. Jodwalis, 

Algis ir dr. Teresė Kazlauskas. 
$480.00 Raymond E. Paskųs, Vytautas ir Aldona šoliūnas. 
$400.00 Van ir dr. Alina Domanskis, dr. Eligijus ir Alė Lelis. 
$380.00 Algis ir Jūra Bakaitis, Algirdas ir Jolita Birutis, Ira 

ir Janina Marks, Savera Wade 
$328.00 Ona Šciukas. 
$300.00 dr. Mindaugas ir Lydia Griauzdė, dr. K. Jablonskis, 

Viktoras ir Dana Kochanauskas, dr. Romualdas ir Milda Povilaitis, 
D. ir Indrė Tijūnėlis. 

$200.00 — P. ir A. Meilus. 
$278.00 C/o G. Bielskus Lituanikos Futbolo klubas. 
$280.00 Justas ir Janina Liepoms 
$280.00 Edward ir VVilhelmma Lapas. 
$240.00 Zenonas Mereckis. 
$220.00 Vladas ir Raminta Sinkus. 
$210.00 Bronė Kizlauskas, Leonas ir Nijolė Maskaliūnas. 
$200.00 American Dental Assistance. David ir Laima Braune, 

C/o Bronė Rusteikis Brighton Parko Namų Savininkų draugija, 
Peter ir Ruth Buchas, Romas ir Birutė Butkūnas, dr. E. Deckys, 
dr. V. Dubinskas, Adolfas ir Sofija Jelionis, Algis ir Vida Jonušas, 
Peter ir Gene Juodikis, Irena Kairys, John ir Ina Kasis, John ir 
Lillian Kasuba, Peter ir Irena Kazlauskas, Paulius ir Rūta Kilius, 
Arnoid ir Rūta Končius, Joseph ir Jura E. Kredys, Jurgis ir Gerda 
Leskaukas, Lemont Chapter Lithuanian American Community, dr. 
J. ir I. Makstutis, Arvydas ir Egle Paulikas, Gytis ir Grasilda Petkus, 
Victoria Pikelis, Romas ir Vida Račiūnas, Povilas ir Ona Ramas, 
Peter Edmund Razma, Aga Rimas, Darius Siliūnas, Ona Siliūnas, 
Vytenis J. ir Sofija Statkus, Vladas ir Aldona Stropus, Suburban 
Lithuanian Montessori, Algis ir Rima Tomošiūnas, Martynas ir 
Dalia Trakis, Dalius Vasys, Birutė Vindašius, Aleksas ir dr. 
Danguolė Vitkus, Joseh Vytautas Vizgirda. 

$170.00 Arūnas ir Irena Draugelis. 
$188.00 Juozas ir Giedrė Končius. 
$188.00 Kęstutis ir Dalia Ječius. 
$180.00 Petras ir Emilia Brizgys, Zigmas ir Maria Dailidė, 

Vytautas ir Liuda Germanas, Stasys Jokubauskas, Algirdas ir Vida 
Keblinskas, Donatas ir Daina Siliūnas, Klemensas ir Anelė 
Žukauskas. 

$130.00 Marija Damijonaitytė-Damas. Rimantas ir Regina 
Griškelis. 

$128.00 dr. Peter Iron ir Elena Jokubka. 
$120.00 Stanley ir Elena Briedis, Dana Elsbergas, M. ir E. 

Naujokaitis, Raymond ir Daiva Panaras, Romas ir Rasa Pūkštys, 
Tadas ir Elena Varanka. 

$118.00 Valdas ir Alma Adamkus, Richard ir Linda Burba, 
Vitas ir Regina Kazlauskas, Algirdas Pivaronas, dr. Petras 
Sūkurys, John R. ir Irena Valaitis. 

$110.00 Gediminas ir Roma Bielskus, Marytė Černiūtė, 
Mikas ir Gerda Cesas, dr. D. ir Yadvviga Giedraitis, Pranas ir Ilga 
Jurkus, dr. Linas ir Rima Sidrys, Antoinette Viržintas, Vytautas 
ir Stasė Žemaitis. 

$108.00 Pranas Stankus. 
$100.00 Peter ir Ona Abromaitis, Alfonsas ir Marija Aleksiejū-

nas, Kęstutis ir Shirley Ambutas, Vytautas Andriulis, Stasys J. ir 
Elena Baras, John ir Dana Baris, Jurgis ir Dana Bendikas, 
Vytautas J. Bieliauskas, Ph.d., Peter ir Joan Bielskus, Gediminas 
ir dr. Birutė Biskis, Rimas Blinstrubas, Kostas ir Karolina Bružas, 
Aniele Budas, Algis ir Cleopatra Buinevičius, Vytautas ir Aldona 
Čepėnas, prof. B. T. Chu, Pranė čiurlytė, Edward ir Elena 
Cizinauskas, Kęstutis Dailidė, Algirdas ir Regina Dapkus, dr. 
Angelą Dirkis, Danutė ir Rimantas Dirvonis, Alexander ir Frances 
Domanskis, Antanas Dundzila, Dalia Dundzila, Vacys >r Laima 
Garbonkus, Irena Smieliauskas Grandis šokių Grupė, Česlovas 
Grincevičius, Aleksas ir Larisa Jankūnas, Robert ir Cynthia Jewell. 
drs. Jiri ir Ana Jonas, Bronius Juodelis, Ignas ir Elvyra Juzėnas, 
dr. Ferdinandas ir Vanda Kaunas, Gediminas ir Leonidą Kazėnas, 
Albert ir Irena Kerelis, Ludwig ir Irena M. Kirkus, Emilija Kolba, 
Eugenia Kolupaila, Romualdas ir Gražina Kriaučiūnas, Romas ir 
Baniutė Kronas, Antanas ir Teresė Kučys, M. Kvedaras, Bruno 
ir Regina Latoža, Antanas ir Aldona Laurinaitis, Algimantas ir 
Danutė Liaugaudas, dr. Dalius Liaugminas, Saulutės Lithuanian 
Wortd Community, Robert ir Susan Mačiulis, Antanas ir Vilią Mar-
chertas, Stefania Masiulis, dr. Vilius ir Violeta Mikaitis, Sigitas ir 
Janina Miknaitis, Algis ir Regina Milašius, Anatole ir Danutė 
Milūnas, Aldas Naris, Pranas ir Gintra Naris, Ignas ir Birutė 
Navickas, dr. Vidas ir Mary Nemickas, Konstancija Orentas, Ray
mond ir Regina Ostapas, Aldona ir Juozas Palekas, Giedrius ir 
Giedrė Penčyla, Donald ir Vina Petkus, Vytas ir Laima Petrulis, 
dr. Joseph ir Barbara Plikaitis, Zina Pocius, dr. Leonidas ir 
Praurimė Ragas, Antanas ir Aldona Rauchas, Vytas ir Marija 
Raudys, dr. Antanas Razma Sr, drs. Thomas ir Nijolė Remeikis. 
Rimvydas ir Genė Rimkus, dr. Edmundas Ringus, dr. Julius ir 
Lydia Ringus, Theodore ir Ritonė Rudaitis, Vladas ir Marie Ruzgą, 
Jonas ir Laima šalčius, Algirdas ir Aušra Saulis, M. Saulis, dr. Rim
vydas Sidrys, Mečys ir Pranutė Skruodys, Liudas ir Dalia šlenys. 
Povilas ir Nijolė Stelmokas, Dalia ir Stasys Strasiai, Algis ir Violeta 
Strikas, Edmundas ir Natalija Stukas, Irena Sušinskas, Kęstutis 
ir Rūta Sušinskas, Ada Sutkus, Stasys ir Milda Tamulionis, Agota 
Tiškus, William Unakis, Liudas ir Emilija Valančius, Šarūnas ir 

Ramunė Valiulis, Rimas V. ir Janina Vienužis, Mrs. Regina 
Viliamas, Stanley Vilinskas, Juozas ir Marytė Vizgirda. 

$00.00 J. A. Abromaitis, dr. Vytautas Karoblis. 
$70.00 Frank ir Hortenzija Sapalas. 
$05.00 Aloyzas ir Gražutė Sirutis. 
$00.00 Valė Lavinskas, Kazys Račiūnas. 
$50.00 Stephen Lukauskas. 
$50.00 John Ambrizas, Aleksas ir Vena Lauraitis American 

Travel Service Bureau Aldona Andriušis, Nijolė Buric, B. Joku-

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. balandžio 4 d., sulaukęs 76 metų tragiškai žuvo mūsų 
mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis ir Uošvis. 

A.tA. 
VLADAS VYTAUSKAS 

Gyveno Cicero, IL. 
Gimė Lietuvoje, Stulgiuose. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: žmona Helen, duktė Irena Valaitienė, žentas 

Remigijus: anūkai: Julija, Andrius, Tomas su žmona Cindy 
Valaičiai; proanūkai: Michael ir Nicholas Valaičiai; Lietuvoje 
sesuo Julija Stašinskienė su šeima. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, balandžio 6 d. nuo 2:30 
iki 9 v.v. Vance Funeral Home laidojimo namuose, 1424 S. 
50 Ave., Cicero, II. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 7 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią. Cicero, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio siela. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Nuoširdžiai 
kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona Helen ir dukra su šeima. 

Laidotuvių direkt. Vance Funeral Home. Tel. 
708-652-5245. 

A.tA. 
EUGENIA S. FIRANTIENĖ 

Gyveno Oakvvood Hills. IL. 
Mirė 1994 m. balandžio 4 d.. 4:20 vai. ryto, sulaukusi 35 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Asmoniškių kaime. Amerikoje išgyveno 

45 m. 
Nuliūdę liko: duktė Regina N'arušienė, žentas Bernardas, 

anūkai: Viktoras. Elena. Susana Narušiai; proanūkai: Jonas, 
Juozas. Teresė Narušiai; Lietuvoje: sesuo Regina Karalienė, 
vyras Bronius, brolis Gediminas Cesnavičius, žmona Emilija 
ir kiti giminės. 

Velionė buvo našlė a.a. Viktoro Firanto ir sesuo a.a. Jono. 
a.a. Zigmo, a.a. Vyto Česnavičių. 

Velionė buvo pašarvota antradienį, kovo 5 d. nuo 3:30 iki 
9 v.v. Querhammer Funeral Home laidojimo namuose. 500 
W. Terra Cotta Ave. 'Rte #176'. Crystal Lake, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 6 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į S. S. Peter & Paul parapi
jos bažnyčią, Cary, IL, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Crystal Lake Memorial Park kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, anūkai, proanūkai, sesuo, 
brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Querhammer Funeral Home. Tel. 
815-459-1760. 

atlanta 
IMPORT-EXPORT Inc. 

2719 fVest 7 Ith Street, Chica20.IL 60629 
Tel (312)434-2121 1-800-775-SEND 

SKOK1Ė, CLEVELAND. ST. PETE BEACH, NEW YORK, 
DETROIT, GRANO RAPtDS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PfTTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOUIS, ROCHESTER, 
Pristatome siuntinius i namus 
JŪSŲ giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

Į Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
, Persiunčiame pinigus doleriais. 
[ Visos paslaugos atliekamos greitaNr^pigiai 

,t \ T 

DRAUGAS, trečiadienis, 1994 m. balandžio mėn. 6 d. 5 

baitis, Vida Kašubą, dr. Augustinas Laucis, George ir Viligaile 
Lendraitis, Eilėn Martz, Adele Mirto, Jos. Nausėdas, E. Noakas, 
Virgil ir Ramoną Norkus, V. ir Z. Poderys, Ramojus ir Aldona 
VaitVs- (Bus daugiau) 

M 

NEW JERSEY, NEW YORK — „Lietuvos Atsiminimai", 
sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. p.p. I i Seton Hali Universi
teto stoties, S9.S FM banga. „Music of Uthuania" pro
gramos, vedamos anglų kalba, i i tos pačios stoties, 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 12 v. iki 1 v. p.p. 
Dr. J . J. Stukas — direktorius, 234 Sunllt Dr., Wat-
chung, N.J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1994 m. balandžio 2 d. 8:55 vai. vakaro mirė rašytojas, 
žurnalistas 

A.tA. 
BALYS GRAŽULIS 

Gimė Varėnoje, Lietuvoje. 1914 m. gruodžio 10 d. Gyveno 
Flint, Michigan, 45 metus. 

Paliko nuliūdę: žmona Marija, marti Nijolė, anūkės Lidi
ja ir Vilija; svainė Klara Rugienė su vyru Antanu, jų dukros 
Audronė Browning ir Dana Mahady su šeimomis ir sūnus, 
velionio krikšto sūnus, Vytautas Virškus su šeima; svainiai 
Viktoras ir Alfonsas su žmona Aldona Poneliai ir jų šeimos; 
pusseserė Marija Milerienė; žmonos pusseserė Gražina Hay 
ir Dana Kurkulienė su šeimomis; Lietuvoje sesuo Emilija 
Burinskienė su šeima ir a.a. brolio Vytauto našlė Teresė; 
pusseserė Bronė Masaitienė su šeimomis bei kiti giminės ir 
artimieji. 

Velionis buvo tėvas a.a. Rimanto. 
Priklausė lietuvių rašytojų ir žurnalistų draugijoms ir 

lietuvių šaulių Butkaus kuopai. Detroite, Balfui ir vietinėms 
Flint, MI organizacijoms. 

Pildant velionio norus, buvo sudegintas. Laidotuvių Mi
šios įvyks balandžio mėn. 16 d. 11 vai. ryto Flint, Michigan, 
St. Pius X bažnyčioje, G — 3139 Hogarth Avenue. 

Velionio palaikai bus palaidoti šalia sūnaus a.a. Riman
to Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje. balandžio 23 
d. 10 vai. ryto. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Mišiose ir laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, marti, anūkės ir kiti giminės. 

Aš su jumis keliauju, saulės 
Pavasario gyvybės spinduliai, — 
Man visas Viešpaties pasaulis, 
Visi dangaus dienų keliai. 

<Bern. Brazdžionis) 

MIRTIES METINĖS 

A.tA. 
STASYS 

ČARNECKAS 

Prieš metus Viešpats ištiesė ranką ir pasikvietė mylimą 
Tėvelį 1993 m. balandžio mėn. 7 d. 

Po ilgos ir sunkios žemiškos kelionės jis ilsisi amžinybėje 
su savo artimaisiais, palikes mus neišdildomam ilgesv. 

Šv. Mišios bus atnašaujamos ketvirtadienį, balandžio mėn. 
7 d.. 8:30 vai. ryto. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Prašau gimines, artimuosius ir pažįstamus prisiminti 
velioni savo maldose. 

Liūdinti duktė 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS PAOVYS 
mirė 1994 m. vasario 6 dieną, išgyvenęs 87 metus, ir 

vasario 9 dieną buvo palaidotas Šv Petro ir Povilo kapinėse, 
Grand Rapids. Michigan. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie jam padėjote jo gyve
nimo paskutinėse dienose, ir atsisveikmot su juo išėjus į Amži
nybę. Dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems už atsi
lankymą į koplyčią ir į bažnyčią, už užuojautas žodžiu ir raštu, 
už maldas, už gėles, už užprašytas šv. Mišias, už aukas 
Lietuvos našlaičiams ir kitiems tikslams, skirtas a.a. Jono 
atminimui. 

Ačiū Kęstučiui Stepšiui ir Vytautui Kamantui u i gražius 
žodžius apie a.a Joną per atsisveikinimą koplyčioje ir visiems 
dalyvavusiems. 

Dėkoju Šv. Petro ir Povilo parapijos klebonui kun. Den-
nis Morrow už sukalbėtą rožinį ir atsisveikinimą koplyčioje 
ir už gedulingų šv. Mišių atnašavimą bažnyčioje kartu su 
kunigais Albertu ir Ernestu Bernotais, ir pasakytą pamokslą; 
Šv. Petro ir Povilo parapijos mokyklos mokiniams už patarna
vimą per šv. Mišias; vargonininkui Jonui Treškai, Jr. ir 
lietuviškų Mišių choristams už giesmes koplyčioje ir 
bažnyčioje. Ačiū karsto nešėjams Vytautui Baniukačiui, 
Vytautui Jonaičiui. Vytautui Kamantui. Adolfui Skrebu-
tėnui. Jonui Treškai ir Kaziui Žygui. 

Dėkoju Barto & Son laidotuvių namų vadovams už gerą 
patarnavimą. Ačiū visiems kitiems bet kuo prisidėjusiems 
sunkiose valandose. 

Liūdinti žmona Veronika Paovienė. 

; \ 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Part izano Daumanto Dieli-
n inka i č io kuopos Lemonte 
susirinkimas įvyks Ateitininkų 
namuose sekmadienį, balandžio 
10 d., tuojau po 9 vai. r. vaikų 
Mišių Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje. Visi nariai 
ir jų šeimos prašomi kuo gau
siau dalyvauti šiose pamaldose, 
kuopos užprašytose buvusios 
globėjos a.a. Birutės Liepony-
tės-Dailidienės intencija. Kiek
viena šeima yra taip pat 
prašoma paaukoti dėžutę vi
taminų vaikams, kurie gyvena 
atsilikusių Vaikų namuose 
Telšiuose, ir prisidėti prie 
pirmosios pagalbos reikmenų 
siuntinio ateitininkų vasaros 
stovykloms Lietuvoje. Vitami
nus ir pirmosios pagalbos 
reikmenis prašome atnešti į 
susirinkimą. 

Alto Č i k a g o s skyriaus 
valdybos ir tarybos posėdis 
įvyks balandžio 8 d., penkta
dienį, 6 vai. vakare, Alto 
patalpose, 6500 S. Pulaski Road. 
Visi kviečiami dalyvauti, nes 
tai bus paskutinis posėdis prieš 
metinę darbo konferenciją. 

Lietuvių moterų klubų fede
racija (LMKF) kviečia visus 
ateiti į Jaunimo centro kavinę 
balandžio 8 d., 7:30 vai. vak. 
Bus rodoma vaizdajuostė iš 
partizanų veiklos ir gyvenimo. 
Vaizdajuostę rodys Povilas 
Juodvalkis. 

Lietuvių moterų klubų fe
deracija ruošia gimnazijos abi
turientų pagerbimą ir puotą 
birželio 4 d. Tam tikslui šau
kiamas abiturientų tėvų susi
rinkimas Pasaulio lietuvių cen
tre , Lemonte, sekmadienį, 
balandžio 10 d., 5 vai. p.p. Re
gistruoti jaunimą ir klausti 
klausimus šios puotos reikalu 
galima pas A. Vygantienę, tel. 
708-446-5392. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos velykiniame sveikinime, 
kovo 31 d. „Drauge", ketvir
tame žodyje įsivėlė klaida. 
Turėjo būti ALTas. Atsipra
šome. 

x Š.m. balandžio 11 d. 9 v.r. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje bus 
atnašaujamos šv. Mišios už a.a. 
dr . Stasį Budrį, jo 10 metų mir
ties sukaktyje. Draugai ir pažįs
tami prašomi atsilankyti. 
Žmona ir duktė. 

(sk) 

x Pamaldos — šv. Mišios 
prisikėlusio Išganytojo garbei 
balandžio 9 d., šeštadienį, 6 
v.v. Tėvų Jėzuitu koplyčioje. 
Kviečia Židinys. 

•sk) 

Advokatą UNA ALTĄ 
Imigracija <r civilinės Dylos 

875 La P!aya St 
San P'ancisco. CA 94121 

Tel 415-221-480$ 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, ! l 60629 

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pa^ji susitarime 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metu praktikom 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 

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

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

Čikagos „Vaidilutės" teatro 
sambūris (11 asmenų) balandžio 
8 d. ryte skrenda į Clevelandą, 
kur kitą dieną rodys „Nuodė
mingo angelo" spektaklį Cleve-
lando ateitininkų ruošiamos 
metinės šventės rėmuose. Atei
tyje yra numatyta ir daugiau 
gastrolių. 

Balandžio 17 d., sekmadienį, 
tarp 10 vai. r. ir 1 vai. po pietų 
bus proga artimiau susipažinti 
su Montessori mokyklėlės „Ži
burė l io" veikla Lemonte. 
Pasaulio lietuvių centro patal
pose. Tai ypač svarbu tėvams su 
vaikučiais, kurie jau sulaukę ar 
greitai sulauks trejų metų 
amžiaus. Kviečiame vaikučius 
registruoti į mokyklėlę, kvie
čiame susipažinti su vedėja 
Danute Dirvoniene. 

Dainininkai iš Lietuvos, ku
rie dainuos „Pilėnų" operos 
spektaklyje, praėjusį šeštadienį 
jau atvyko į Chicagą. Kartu 
atskrido režisierius Eligijus 
Domarkas ir maestro Vytautas 
Viržonis. Šią savaitę jau prasi
dėjo repeticijos Morton audi
torijos scenoje. 

Mrs. Jo seph Poshka Park 
Ridge, IL, savo mirusio vyro 
atminimui, atsiuntė 310 dol. 
auką, kuriame buvo aprašyta 
apie velionį ir paprašė pasiųsti 
to , ,Draugo" numerio 12 
egzempliorių į Lietuvą jo 
giminėms. Nuoširdžiai dėko
jame ir už prasmingą mūsų 
dienraščio prisiminimą. 

Komp. Vlado J a k u b ė n o 
90-ties metų gimimo sukakčiai 
paminėti yra rengiamas sukak
tuvinis koncertas Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus „Gin
taro" salėje gegužės 15 d. 
(kompozitoriaus gimtadienis) 3 
vai. p.p. Čia pasirodys garsaus 
Lietuvos chorvedžio prof. A. 
Armino sudarytas kamerinis 
choras ir solistai. 

Vy tau to Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia pavasario pobū
vį balandžio 9 d., 7 vai. vak. sa
vo namuose, 2417 W. 43rd St. 
Bus vakarienė, užkandžiai, šo
kiams gros Vytauto Didž. rink 
tinės orkestras, vadovaujamas 
Kosto Ramanausko. Iš Lietuvos 
atvyksta Šaulių sąjungos vadas 
ir dalyvaus pokylyje, todėl visus 
šaulius raginame kuo gausiau 
susirinkti. Bilietai gaunami pas 
platintojus arba paskambinus 
tel. 434-3713 ir 376-0551. 

x Norint pirkt i bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct., 
Sunny Hills, FL 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

x Bronius ir Marija Gu-
rėnai , iš Hayward WI. per 
„Lietuvos Našlaičių Globos" 
komitetą šelpia vieną Lietuvos 
našlai t į . Komi te tas per 
Gražinos Landsbergienės komi
tetą Lietuvoje šelpia 130 
našlaičių, per kun. kleboną 
Aukštakalnį 30, o dar daug 
našlaičių laukia eilės, nes reikia 
patikrinti ir sudaryti sąlygas, 
kad teikiama šalpa tikrai 
pasiektų tikslą. Komiteto adre
sas; 2711 West 71 St., Chicago, 
IL 60629. 

(sk) 

x Margučių pa roda Lietu
vių Dailės muziejuje, Lemont, 
IL balandžio 9, 10, 16. 17 d., 
šeštd. ir sekmd. 11 v.r. - 2 v. p.p. 

(sk) 
x LEMONTE, PL centre, 

TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 a rba 312-
436-7772 

(sk) 

Lietuviškos skauti jos 75 
metų veiklos sukaktuvių mi
nėjimas šį sekmadienį, ba
landžio 10 d., 2 vai. p.p. ruošia
mas Jaunimo centro didž. salėje. 
Visi, o ypač iš aktyvios skau
t i škos veiklos pas i t r aukę , 
kviečiami dalyvauti minėjimo 
akademijoje, kurioje ilgametę 
skautišką veiklą apžvelgs vs. fil. 
Liuda Rugienienė: išklausyti 
puikios koncertinės programos, 
atliekamos sol. Audronės Simo-
naitytės-Gaižiūnienės, fleitistės 
Astos Šepetytės ir pianisto Ro
berto Mockaus; pasigardžiuoti 
Aldonos Šoliūnienės pagamin
tais pietumis ir Adelės Lietuv-
ninkienės tortais; pabendrauti 
su seniai bematytais skautavi-
mo dienų draugais. Apie daly
vavimą prašoma iš anksto pra
nešti skautininkei Aldonai Pa-
lukaitienei, tel. 312-471-0811. 
Minėjimą ruošia šiam reikalui 
sudarytas komitetas, globoja 
Čikagos skautininkių draugovė. 

I l S * ŽVAIGŽDUTĖ 
MBMfl^L* « ' Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicago* skyrimu 

Redaguoja J. Plutas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 6Sth Ptace, Chicago, IL 60629 

Fleitistė Asta Šepetvtė atl iks dalį 
koncertinės programos šį sekmadie
nį, balandžio 10 d.. Jaunimo centre 
vyksiančiame lietuviškos skautiškos 
veiklos 75 metu sukaktuviniame mi
nėjime. 

Nuotr. J . Urbono 

ATVYKO ŽINYNO 
V Y R. REDAKTORIUS 

Dr. Antanas Balašaitis. filolo
gas ir mokslinis redaktorius 
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
loje, kovo 31 d. atvyko iš 
Vilniaus į Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centrą Čikagoje vado
vauti baigiamiesiems Amerikos 
Lietuvių biografijų žinyno 
rašymo ir redagavimo darbams. 

Jam talkininkauti Centre dar 
kuriam laikui pasilieka Jonė 
Liandzbergienė, o Jūratė Tamu-
laitienė po šešių mėnesių dar
buotės balandžio 10 d. grįžta į 
Vilnių. Abi redaktorės, ilgame
tės skyrių vedėjos enciklopedijų 
leidykloje, iš Centro vedė plačią 
korespondenciją ir matėsi su 
daugeliu žymiųjų Amerikos 
lietuvių keliose valstijose, 
rinkdamos žinynui duomenis ir 
nuotraukas. Per pusmetį jos jau 
yra paruošusios nemažą dalį ži
nyno medžiagos. 

Anot prof. dr. Jono Rač
kausko. LTSC pirmininko, dr. 
Balašaitis buvo parinktas vado
vauti leidinio galutiniam reda
gavimui, nes jis yra pasižymėjęs 
lietuviu kalbos stilistas. 

Amerikos Lietuviu biografijų 
žinyną kartu leidžia LTSC ir 
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
la. 

Arūnas Zailskas 

x Kauno Medicinos Aka
demijos administracija ir jos 
Stomatologijos fakul te tas 
dėkoja per Lietuvos spaudą 
..Dantų sveikatos talka Lietu
vai" darbuotojams ir juos re
miančiai visuomenei už: „nuola
tinį rūpinimąsi, didelį orga
nizuotumą ir atkaklumą, ren
kant bei persiunčiant stomatolo
gine įrangą i K.M.A. Stomatolo
gijos fakultetą. Šios medžiagos 
ir įranga padeda tobulinti 
s tudentų mokymą, ger int i 
stomatologinę pagalbą, gydy-
tojų-stomatologų kvalifikaciją". 

(sk) 

PRISIKĖLIMAS 
Prisikėlimas arba Velykos yra 

pati didžiausia švente. Kristus 
nugalėjo mirtį, atidarė dangaus 
vartus visiems žmonėms, kurie 
to siekia. Galbūt siekia visi, bet 
ne visi patenka. 

Jūs skaitėte spaudoje apie 
vieną lietuvį, kuris užlipo ant 
aukščiausio kalno Everesto 
viršūnės ir iškilmingai iškėlė 
pergalės ženklan Lietuvos 
vėliavą. Rašydamas apie tą 
kelionę pažymėjo, kad per
gyveno labai didelius 
sunkumus, vargus ir nelaimes. 
Daug žmonių siekė i žlipti į to 
kalno vi ršūnę, tačiau ne
daugeliui pasisekė. Pasiekęs 
kalno viršūnę, užmiršo visus 
pa t i r tus sunkumus ir tik 
džiaugsmas pripildė jo sielą. 

Žmogaus siekimas dangaus 
yra panašus į kalno lipimą. 
Reikia daug nemalonumų patir
ti, daug kančių nugalėti, reikia 
pasiryžime būti tvirtam, nepra
rasti vilties. Ir Kristus savo 
Prisikėlimą pasiekė per var
gingą gyvenimą žemėje, per 
žiaurią kančią ir pažeminančią 
mirtį. 

Gyvenant velykišku džiaugs
mu, neužtenka Velykų kiškelių 
ar Velykų bobučių su įvairiomis 
dovanėlėmis, bet reikia pagalvo
ti ir apie tikrąjį Prisikėlimą, 
kurio siekia dideli ir maži. Tad 
linksmų Velykų visiems „Tė
vynės žvaigždutės" bendradar 
biams ir skaitytojams! 
Palinkėkime tikro Prisikėlimo 
ir Lietuvos vaikučiams bei jų 
tėveliams! 

Redaktorius 

VELYKŲ KIŠKIS 
Velykų kiškis gerai išsimie

gojo per visą žiemą. Kai jis 
atsikėlė, jis pamiršo kelią iš 
miško. Jis šokinėjo po visą 
mišką, bet vis negalėjo rasti 
gero kelio. Paukštis atskrido ir 
parodė kiškiui kelią iš miško. 
Jie kartu nunešė visiems ge
riems vaikams margučių ir 
saldainiu. 

Karina Balčaitė, 
Los Angeles Šv. Kazimiero lit. 
m-los mokinė. („Vardan tos 

Lietuvos") 

VELYKOS 

Velykų diena atėjo Velykų 
bobutė. Ji atėjo prie visų stalų 
ir visiems davė saldainių. 

Velykų bobutė buvo plaukuo
tom kojom ir ilgais plaukais, 
surištais „bandana". Velykų bo
butė buvo apsiavusi „Nike Air" 
batais. 

Aliukas Gylys, 3 būrel is 

Ketvirtadienį buvo Velykos. 
Iš ryto kiekvienas būrelis turėjo 
surasti kiaušinių lizdelį. Pus
ryčių metu mes daužėm ir 
valgėm kiaušinius. Po vėliavų 
pakėlimo, septintas būrelis 
vaidino apie Velykų bobutę, 
kuri atneša kiaušinių, o kitos 
mergaitės ėjo ieškoti kiaušinių. 

Vakare visi atsinešė rankš
luosčius ir sudėjome ra tu 
būreliais. Visi ridinėjo kiau
šinius, šoko tautinius šokius. Po 
tautinių šokių, vyresniesiems 
vaikams buvo pramoginiai 
šokiai. Buvo labai smagu. 
Venta Civinskaitė, 11 būrelis. 

1993 m. JAS stovykla „Dai
navoje" 

KRISTUS KĖLĖS 

Tankios gluosnio šakos 
Puošias katinėliais, 
Linksmą dieną skelbia 
Laukų vyturėlis: 

Kristus kėlės... 

Liaunas, nusiprausęs 
Stiebiasi daigelis, 
O žalioj palaukėj 
Suzvimbė bitelės: 

Kristus kėlės... 

Skardi jau rageliai 
Mažų piemenėlių. 
Ir kas gyvas lenkias 
Šventam Avinėliui: 

Kristus kėlės... 
Danutė Lipčiūtė-Augienė 

VELYKOS MŪSŲ 
NAMUOSE 

Prieš Velykas apsivalom 
namus ir paruošiam įvairaus 
maisto. Mums geriausiai pa
tinka marginti margučius. 

Velykų rytą visa šeima va
žiuojam į bažnyčią. Sugrįžus iš 
bažnyčios, visi sukalbame 
maldą ir sėdame prie paruošto 
stalo pusryčiams. 

Petras ir Stasė 
Zajančkauskai, 

Baltimorės Karaliaus Min
daugo lit. m-los mokiniai. 

(„Mūsų žinios") 

baravykas! Nedidelis, o toks 
storas. Tik kepurė šviesesnė, 
negu vasarą. Kaip šernai išrau-
sėm sniegą, atšalom rankas, bet 
užtat radom nemaža baravykų 
ir voveruškų. Pasisekė! 

Kaip gi grybai pateko po snie
gu? Pasirodo, tais metais buvo 
šiltas ruduo. Dažnai palydavo. 
Vieną dieną oras atvėso. Vėjas 
atpūtė šaltus debesis. Pasnigo. 
O kitą dieną vėl atšilo. Sniegas 
pamažu tirpo. Grybai atsidūrė 
po sniegu, bet nesušalo. Po snie
go antklode juos šildė pūva 
lapai, spygliai, pernykštė žolė. 
Dabar grybus kirminai mažai 
puolė. Pradėjo dar ir nauji dygti. 
Pagriovyje išdygo lepšė, ant 
kelmų visus viliojo paprastieji 
kelmučiai, o pušynėliuose kar
tu su baltomis šiurėmis išdygo 
baltikų kolonijos. Nebijo grybai 
pirmojo sniego!" Paaiškinimų 
daugiau nereikia, viskas labai 
aiškiai papasakota. 

GALVOSŪKIO NR. 102 
ATSAKYMAS 

Negalima. Jei antrą kartą 
atimsi 2,5, j au ne iš 7,5 bet iš 5. 

GALVOSŪKIS NR. 128 

Pasiskai tę specialios lite
ratūros, atsakykite į šiuos 
klausimus: 1. Kas yra radis (ra-
dium)? 2. Kas jį surado? 3. Kur 
j is randamas? 4. Kaip vadinasi 
radiumo spinduliai? 5. Ar 
radiumas naudingas ar pavo
j ingas žmogui? Atsakyki t 
paprastai, be mokslinių formu
lių ir išsireiškimų. Kas plačiau 
paaiškins, gaus 10 taškų, o kas 
trumpai — tik 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 129 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

GALVOSŪKIO NR. 103 
ATSAKYMAI 

Tas yra tvirčiausias, kuris vi
sados pasinešęs visas kliūtis 
nugalėti. 

SENIS IR MIRTIS 
Kartą senis prisikirto malkų 

ir, užsimetęs jas ant pečių, ilgą 
kelią keliavo. Pavargo be
eidamas, nusimetė naštą ir 
šaukėsi Mirties. Mirtis atėjo ir 
klausia, kam ją kviečiąs, senis 
ir sako: 

— Kad man naštą pakylė
tum! 

Pasakėčia rodo, jog kiekvie
nas žmogus myli gyvenimą, 
nors gyventi jam ir būtų sunku. 

Ezopas 

GALVOSŪKIO NR. 101 
ATSAKYMAS 

Gediminas Isokas aprašo tokį 
vaizdelį: „Kartą, eidamas Lietu
vos mišku, pamačiau berniuką 
ir senelį su tuščiais krepšiais ei
nančius miško link. Ką gi jie 
veiks miške. Juk jau lapkričio 
mėnesio pabaiga ir uogų seniai 
nebėra. Be tojau gerokai snie
go... Prisivijęs neiškenčiau ir 
paklausiau. Senelis paaiškino, 
kad grybauti einą. Ir mane 
įkalbėjo. 

Visi pasukome į kalniuką. 
Vasarą čia baravykų, nors 
vežimais vesk. Atsitūpęs prie 
pat kelmo, berniukas ėmė kaps
tyti sniegą, pernykščius lapus. 
Nespėjom nė apsižiūrėti, o jis 
jau šaukia: „Baravykas...!" 
Priėjom arčiau. Žiūrim - tikrai 

Pavasarį prasideda dažymo 
darbai. Piešinėlyje yra sukrau-

1. Visa Žemės planeta būtų t a daug dažų indų, kuriuos su-
apdengta vandeniu, kurio gylis skaičiuokite. Už tai gausite 5 
būtų 2,5 milometrų arba pus- taškus, 
antros mylios („Readers Di-
gest", „Did you know?" p. 36, 
London, 1990). 2. Emilija iš- GALVOSŪKIS NR. 130 
tekėjo 1906 m., kovo 10 d. Brūkšnelių vietoje įrašykite 
Karolis, jos antrasis sūnus, r a i d e s , kurios sudarys žodžius 
busimasis popiežius gimė 1920 p a g a l d u o t a s r eikšmes. Pirmą-
m. gegužės 18 d. Tada jo brolis s i a s r a i d e s skaitydami žemyn, 
Edmundas jau buvo 15 metų sužinosite mūsų žymiausio 
amžiaus. Emilija, begimdydama m e n i n inko pavardę. 1. 
t reč ią kūdikį - dukry tę , P i e t ų Amerikos valstybė, ku-
būdama 45 m. amžiaus mirė. r i o j e iškasama daug vario. 2. -
Tada Karolis buvo beveik 9 E ž e r a g A l y t a u s 

metų amžiaus. (John Paul II, A apylinkėįe 3 
Pictorial Biography by dr. P. paskutinis nepr. Lietuvos (1940) 
Hebblethwaite, p. 16, McGraw u ž s i e n i o reikalų ministras. 4. -
— Hill Book Co„ New York Grybai kurie 
1979). 3. „Per pačias skerdynes, a u g a S p y g i į u o t a r n e miške. 5. -
— rašo Kazys Misius, — žmonių Medelis, kuris 
aukų nebuvo", bet vėliau nuo a u g i n a riesutus ir žydi neturė-
žaizdų mirė 9 asmenys. („Gim- damas lapų. 6. 
tasis kraštas" Nr. 39, Vilnius, Aukštojo mokslo 
1993 m. Liet. Enc, 13-40, Bos- y y ^ k u r i e s u d a r o įvairius sta-
ton, 1958. Enc. Lituamca, 3-181, t y b o s p i a n u s i r j u o s ^ d o . 7. -
Boston, 1973. B. Kviklio „Mūsų Europos vals-
Lietuva", 4-511, Boston, 1968. t y b ė užkariaujanti sau žemės iš 
A. Šapokos „Lietuvos istorija", j ū r o s 8 Egipto il-
508 psl. 4. Šventame Rašte žodį giausioji upė 9 
A m e n pirmąjį kartą pavartotą _ S i b i r o u p ė p r i e k u r i o s r u s a i 
randame Mozės ketvirtoje kny- trėmė lietuvius 10 
goję - sk. 5:22 ir jo penktoje Miestas', kuriame 1920 
knygoje - Ist 27:15 - 26.5. Žodį m b u v o p a s į r a š y t a sutartis su 
Amen paskutinį kartą matome Lenkija. (10 taškų). 
Švento Rašto pačioje pabaigoje. 
Žiūr. Apr. Jn . 22:21. 

GALVOSŪKIO NR. 105 
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1. Bukantiškės. 2. Argentina. 
3. Rainiai. 4. Aliuminijus. 5. 
Naumiestis. 6. Antakalnis. 7. 
Uranas. 8. Sasnauskas. 9. Kolu
paila. 10. Albanija. l l .Stut tho-
fas. Iš pirmųjų raidžių, skaitant 
žemyn, gaunamas žodis Bara
nauskas. 

GALVOSŪKIS NR. 127 

1. Koks buvo Jėzaus drabužis, 
vadinamas „tunika" (žiūr. Jn. 
19:23-24)? 2. Koks buvo 
drabužis, vardu „toga"? 3. 
Kareiviams besidalinant Jėzaus 
apranga, kam teko Viešpaties 
sandaliai? 4. Kuris iš apaštalų 
buvo greitesnis: Petras ar 
Jonas? 5. Kas užėmė žuvusio 
apaštalo Judo Iskarioto vietą? 

Už visus teisingus ir pla
tesnius aprašymus gausite 101., 
o už apytikrius ir trumpus — 51. 
Atsiuntė k u n . dr. E . Geruli* 

GALVOSŪKIS NR. 131 
(Žiūrėkite brėžinėlį) 
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Čia nupieštos 2 U.S. raidės, 

kurios išdalytos į 13 gabaliukų. 
Tas raides galite nusipiešti 
didesnes ir taip pat padalytas 
į didesnį popieriaus lapą. Vėliau 
jas priklijuokite prie storesnio 
popier iaus lapo. Tada su 
žirklėmis iškirpkite taip į 13 
gaba l iukų , kaip parodyta 
brėžinyje. Paskui iš tų ga
baliukų sudarykite prezidento 
Lincoln'o skrybėlę, kur ios 
pavyzdys nupieštas mažame 
tarpe tarp tų dviejų raidžių. 

Kadangi turėsite daug darbo, 
už tai gausite 10 taškų. 

Kas ko ieško, tas ir randa. 

I I 


