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Seimo komitetas nori geriau 
kontroliuoti žvalgybą

Grozną užvaldė OMONas

Vilnius, kovo 16 d. (LR) — 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komitetas savo posėdyje kovo 15 
d. išklausė Krašto apsaugos mi
nisterijos Antrojo departamen
to direktoriaus pulkininko lei
tenanto Mindaugo Ravinsko 
ataskaitos. Kaip rašo Violeta 
Gaižauskaitė „Lietuvos ryte”, 
pasiteiravus pas Seimo Nacio
nalinio saugumo komiteto pir
mininką Vytautą Petkevičių, ar 
yra pastebėta šios tarnybos 
renkamos informacijos nutekė
jimo, jis atsakė: „To nepasa
kyčiau iki galo, net jei žino
čiau”.

Tačiau, po posėdžio Petkevi
čius pasakė: „Yra tokia nuo
monė, kad visas specialiąsias 
tarnybas reikia sujungti, jokios 
saviveiklos čia negali būti. 
Specialiosios informacijos 
nutekėjimas yra siaubingas”. 
Anot jo, dabar jau neįmanoma 
nustatyti, kas pateikė infor
maciją apie neseniai atleistą 
prezidento patarėją Rimą 
Andrikį, „tačiau tokių dalykų 
neturėtų būti”.

V. Petkevičiaus nuomone, in
formacijos nutekėjimo problema 
bus išspręsta, sukūrus darbo 
grupę operatyvinių tarnybų 
veiklai koordinuoti. Tai buvo 
nutarta Valstybės gynybos ko
miteto posėdyje, po kurio pre
zidentas sakė, jog spaudoje 
praslysta tai, ko joje neturėtų 
būti, ir tai kelia nepasitikėjimą 
operatyvine veikla.

Vytauto Petkevičiaus nuomo
ne, tarnyba, atliekanti žval
gybos ir kontržvalgybos funkci
jas, yra reikalinga, tačiau ji 
turėtų priklausyti Lietuvos ka
riuomenės generaliniam štabui 
ir nesikišti į viešąjį civilinį 
gyvenimą. Anot jo, kai nėra rei
kiamos kontrolės, tos tarnybos 
„žmonės nubėga su informacija 
ir šen, ir ten”, ir dėl informacijos
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Premjeras uždraudė 
įvažiavimo į aerodromą 

apmokestinimą
Vilnius, kovo 21 d. (LA) — 

Vilniaus aerodromas pradėjo 
imti 2 litų mokesčius iš automo
bilių, įvažiuojančių į aerodromo 
aikštę. Žmonės, atvykstantys 
pasitikti ar išlydėti svečių ėmė 
reikšti savo nepasitenkinimą ir 
vyriausybei, rašo Ovidijus 
Lukošius „Lietuvos aide”.

Kovo 20 d. ministras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius pri
mygtinai nurodė Vilniaus aero
dromo vadovybei nedelsiant at
šaukti šią neteisėtą rinkliavą. 
„Savo problemų aerodromas 
neturėtų krauti ant žmonių 
pečių. Aerodromo administraci
ja gali įrengti aikštėje skai
tiklius arba kitaip tvarkytis su 
čia statomais automobiliais”, 
teigiama vakar išplatintame vy
riausybės atstovo spaudai pra
nešime.

Vilniaus aerodromo generali
nis direktorius Mindaugas 
Ivanauskas kovo 20 d. „Lie
tuvos aidui” pasakė, kad dabar 
2 Lt mokestis bus imamas tik už 
automobilių stovėjimą, o įva
žiavimas į aerodromą nebebus 
apmokestintas. „Norėjome 
sumažinti automobilių srautą 
aerodromo teritorijoje, nes 
labai daug žmonių atvažiuoja į 
aerodromą pasidairyti ar nu
sipirkti cigarečių. Be to, 
norėjome kompensuoti dalį 
išlaidų, patirtų dėl aerodromo 
takų rekonstrukcijos”, sakė jis.

nutekėjimo negalima kovoti su 
nusikalstamu pasauliu.

Petkevičius nepaneigė, kad 
šioje tarnyboje yra žmonių, 
kurie, anot jo, „pasižymėjo 
metalų prekyboje”, bet tai jau 
esąs teisėsaugos organų rei
kalas, nes ši medžiaga yra per
duota prokuratūrai. Beje, kai 
kurie Seimo nariai disponavo 
raštu, kuriame nurodytos kon
krečios į metalo biznį įsipainio
jusių šios tarnybos pareigūnų 
pavardės. Be kita ko, jame 
rašoma, kad ši tarnyba rinko 
informaciją apie įvairias firmas, 
politinius veikėjus, fotografavo 
prezidento vasarnamius ir vilas, 
o jos vadovai piktnaudžiavo tar
nybine padėtimi.

Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto narys Vytautas Arba- 
čiauskas sakė negalįs to komen
tuoti, nes anoniminį raštą ver
tina tik kaip gandus. Tačiau šio 
komiteto narys Kęstutis Gaška 
sakė, kad ši tarnyba renka ir 
tokią informaciją, kuria galima 
manipuliuoti politiniais sumeti
mais.

Komiteto posėdyje, pasak Vy
tauto Petkevičiaus, buvo ap
tariamas tarnautojų parinki
mas šiai tarnybai. Jos etatų 
sąraše — 105 žmonės, tačiau dir
ba tik 65, ir kai kurie jų neturi 
tinkamo išsilavinimo. Bet tai, 
pasak Petkevičiaus, yra patai
soma. Seimo komitetas nutarė 
tokias ataskaitas išklausyti kas 
ketvirtį.

Posėdžio pabaigos nesulaukęs 
Nacionalinio saugumo komiteto 
narys K. Gaška sakė, kad šis 
komitetas ir visas Seimas ne
vykdo savo pareigos kontro
liuoti, kaip yra panaudojamos 
krašto apsaugai skirtos lėšos. Jo 
nuomone, Krašto apsaugos mi
nisterijos Antrasis departa
mentas neatlieka savo funkcijų: 
.jokios kontržvalgybos nėra”.

M. Ivanauskas minėjo, kad bū
na atvejų, kai žmonės išskris
dami kelioms dienoms ar net sa
vaitėms palieka savo automo
bilius aerodromo aikštelėje, 
tačiau aerodromas, net ir im
damas mokestį už automobilių 
stovėjimą, neatsako už jų sau
gumą. „Saugomose automobilių 
aikštelėse para kainuoja 10 Lt, 
o mes imame vienkartinį 2 Lt 
mokestį, neatsižvelgdami, kiek 
automobilis aikštelėje stovės — 
valandą ar savaitę”, sakė 
Vilniaus aerodromo generalinis 
direktorius.

Už stovėjimą aerodromo aikš
telėje 50 Lt mėnesinį mokestį 
turi mokėti ir ten stovinčių 
taksi vairuotojai. Beje, Vilniaus 
aerodrome dirbančių taksi kai
nos jau ir anksčiau buvo kur kas 
didesnės nei įprastai Vilniaus 
mieste.

Mindaugas Ivanauskas teigė, 
kad pradėjus rinkti mokesčius 
už įvažiavimą į aerodromo 
teritoriją negauta nė vieno 
gyventojų skundo. Susisiekimo 
ministerijos atstovo spaudai Al
gimanto Čižausko teigimu, jo
kių skundų negavo nė ši minis
terija. Beje, atstovas spaudai 
teigė, kad šios ministerijos 
darbuotojai prieštaringai ver
tina ministro pirmininko drau
dimą imti mokesčius už įvažia
vimą į aerodromo teritoriją.

Grozne, Čečėnijoje, kovo 28 d. rusai kariai prižiūri žmones, stovinčius maisto eilėje.

Savivaldybių reformos 
prasidėjo dar prieš rinkimus

Vilnius, kovo 21 d. (LA) — 
Valdymo reformų ir savivaldy
bių reikalų ministras Min
daugas Stankevičius kovo 20 d. 
susitikęs su Seimo Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) frakcija, pasiteisino, kad 
savivaldos reformos pradėtos 
net prieš savivaldybių rinki
mus, kadangi „Konstitucija įpa
reigoja”, rašo Lina Pečeliūnienė 
„Lietuvos aide”.

Didžiausios problemos savi
valdybėms, pasak ministro, — 
turtas ir finansai. Dėl turto dali
jimo jau priimtas įstatymas. 
Turtas savivaldybėms turi būti 
perduotas dar šią savaitę (iki 
rinkimų), tačiau jis nei inven
torizuotas, nei registruotas. „Ne 
viskas tobula, švelniai tariant, 
formuojant savivaldybių biu
džetą”, sakė ministras. Jis ti
kisi, kad gal 1996-aisiais pavyks 
suformuoti biudžetą pagal naują 
metodiką: planuoti ne nuo išlai
dų, o nuo pajamų.

Stankevičius paaiškino, kad 
savivaldybės neteks keletos 
funkcijų: nespręs žemės ūkio 
klausimų, nuosavybės grąžini
mo, valstybinės statybos prie
žiūros. Šiuos darbus perims ap
skritys. Švietimo ir sveikatos 
reikalus savivaldybės ir ap
skritys dalysis. Kaip — dar iki 
galo neaišku.

Konservatorių frakcijos vice
pirmininkui Kęstučiui Skrebiui 
pasirodė, kad nelabai kas lieka 
savivaldybei, nebent šiukšlių 
išvežimo funkcija. Kubilius 
priminė, kad anksčiau buvo 
kalbama apie savivaldos teisių 
išplėtimą. Apskričių valdžia 
turi tik vykdyti vyriausybės 
funkcijas. O ministras mano, 
kad savivaldybėms palikti tie 
klausimai, kurie „arčiausiai 
žmogaus”, tačiau „gal reiks 
pataisyti įstatymus”.

Apskrities valdžios atstovas 
sėdės savivaldybėse. Žmogui 
nereikės dėl kiekvieno klausimo 
važinėti į apskrities centrą. Ta
čiau, pasak konservatorių frak
cijos seniūno Andriaus Kubi
liaus, žmonės susipainios: jei 
blogai dirbs apskrities valdžios 
atstovas, vis tiek kaltins savi
valdybę.

Stankevičius pripažino: „bus 
nesusipratimų”. Apskritys dar 
nesuformųotos, LDDP neranda 
žmonių į valdytojų postus. Val
dytojus skiria vyriausybė nede
rindama nei su savivaldybėmis, 
nei su valdymo reformų ir savi
valdybių reikalų ministru. „Gal 
ateity vyriausybė paves mums

apskritis”, samprotauja minis
tras.

Neaiški ir vyriausybės atstovo 
apskrityse funkcija. Ministro 
nuomone, tokie atstovai turėtų 
spręsti tik teisinius konfliktus 
(gali sustabdyti savivaldybės 
sprendimus). Kadangi miestelių 
ir apylinkių tarybos naikina
mos, jos dokumentus perduoda 
rajonams.

Ministras pasakė, kad iki šiol 
savivaldybės elgėsi kaip kuni
gaikštystės.

Ar tikrai dabar einama iš 
savivalės į savivaldą, po šio susi
tikimo „Lietuvos aidas” paklausė

Baigėsi Brazausko 
vizitas Ukrainoje

Vilnius, kovo 29 d. (Elta) — 
Trečiadienį baigėsi Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazausko 
dviejų dienų oficialus vizitas 
Ukrainoje. Kijevo Marijos 
rūmuose, kuriuose priimami 
garbingiausi valstybės svečiai, 
įvyko Lietuvos ir Ukrainos 
prezidentų Algirdo Brazausko ir 
Leonid Kučma pokalbis. Prezi
dentai pasirašė deklaraciją dėl 
bendradarbiavimo gilinimo tarp 
Lietuvos ir Ukrainos.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Povilas Gylys ir Ukrai
nos Respublikos vicepremjeras 
Sergej Osyka pasirašė Lietuvos 
ir Ukrainos vyriausybių sutartį 
dėl vizų režimo panaikinimo 
abiejų valstybių piliečiams, tu
rintiems diplomatinius ar tar
nybinius pasus. Taip pat pasi
rašyta Lietuvos ir Ukrainos 
konsulinė konvencija bei 
susitarimas dėl abiejų šalių 
abipusios piliečių įdarbinimo.

Lietuvos'prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir delegacija

Matydama rinkimų 
rezultatus, LDDP koreguos 

savo politiką

Vilnius, kovo 29 d. (Elta) — 
„Lietuva — stebuklų šalis, nes 
joje niekada nepasitvirtina so
ciologų pranašavimai. Juk ir 
prieš šiuos rinkimus šalies 
sociologai ir Seimo nariai sakė, 
kad Krikščionių Demokratų 
partija surinks daugiausia rin
kėjų balsų pranašystės nepasi
tvirtino”, pasakė Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Juozas Ber
natonis, apibendrindamas savi

Andrių Kubilių. „Man atrodo, 
kad atvirkščiai. Aš iš principo 
prieš tai, kas dabar daroma — 
iš savivaldybių atimamos teisės, 
jos koncentruojamos apskrityse. 
Savivaldybės turėjo gauti dau
giau teisių, o iš centrinės val
džios dalis teisių turėjo atitekti 
apskritims. Konservatoriai ma
no, kad valdžia turi būti arčiau 
žmonių. O matom, kad nutolsta. 
Daug neaiškumų įstatymuose, 
ir pats ministras nepaaiškina”.

Kubilius teigė, kad konser
vatoriai pasiruošę įgyvendinti 
savo programą, kuri nereika
lauja nei ypatingų vyriausybės 
nutarimų, nei pinigų. „Reikia 
tik, kad mūsų žmonės būtų iš
rinkti, kad jie turėtų entuziaz
mo ir iniciatyvos”.

antradienį padėjo vainiką ant 
Nežinomojo kareivio kapo, lan
kėsi Istorijos ir architektūros 
draustinyje „Sofijos soboras” ir 
Nacionalinės Mokslų Akademi
jos Jevgenij Paton Suvirinimo 
Institute. Po pietų Lietuvos pre
zidentas ir jo vadovaujama de
legacija lankėsi Ukrainos Aukš
čiausiojoje Taryboje.

Tą pačią dieną Kijevo univer
sitete Lietuvos prezidentui 
Algirdui Brazauskui įteiktas 
Kijevo Taras. Ševčenkos univer
siteto garbės daktaro diplomas 
ir medalis. Apdovanojimą įtei
kęs universiteto rektorius pro
fesorius Viktor Skopenko pabrė
žė, kad Lietuvos prezidento apsi
lankymas seniausioje Ukrainos 
mokslo įstaigoje dar kartą pat
virtina lietuvių ir ukrainiečių 
kultūrų ryšius. Jis priminė, jog 
universiteto garbės daktaro var
dai suteikti daugeliui žymių 
Ukrainos, Rusijos, kitų šalių 
kultūros ir mokslo veikėjų.

valdybių tarybų rinkimų rezul
tatus trečiadienį Seime Lietu
vos Demokratinės Darbo Parti
jos (LDDP) surengtoje spaudos 
konferencijoje.

Jis pripažino, kad „LDDP bei 
vyriausybė iš tiesų padarė 
pakankamai klaidų, kad ats
tumtų dalį rinkėjų. Todėl LDDP 
turi pakoreguoti savo politiką, 
taktiką, nepasiteisinusias prog
ramos nuostatas”.

Groznas, kovo 29 d. — Grozne 
į dienos šviesą iš slėptuvių 
rūsiuose pradėjo išeiti apstulbę, 
ir apmirę žmonės, bandyti vėl 
kurti gyvenimą mieste, kuris 
dabar nebeturi nei vandens, nei 
elektros, nei vaistų, nei žmo
niškų pastogių, rašo „Baltimore 
Sun” laikraščio korespondentas 
William Englund iš Grozno.

Gyvus išlikusius Grozno gy
ventojus, einančius per miesto 
griuvėsius prižiūri rusų kariai. 
Karas Čečėnijoje jau perėjo į 
kitas vietoves. Dabar Grozno 
gyventojai bando numanyti ko 
reikės bent daliai jų buvusio 
gyvenimo atkurti.

Manoma, kad Grozne liko 
apie 130,000 žmonių — ketvir
tadalis prieš keturius mėnesius 
buvusių miesto gyventojų. Groz
ną valdo nauja administracija, 
reorganizuojama policija. Rusi
jos bei tarptautinės šalpos 
įstaigos jau pradėjo vežti maistą 
ir vandenį, kurti skirstymo 
punktus, atidaryti klinikas.

Ypatingos būklės atvejų mi
nisterija jau pradėjo judėti at
sistatymo linkme. Bet jų darbas 
vos pastebimas. Daugiau kaip 
mylią į visas puses beveik kiek
vienas pastatas sulygintas su 
žeme arba neatstatomai ap
griautas. Visas miestas pilnas 
minų.

Vanduo atvežamas iš 35 my 
lių nuotolio, kiekvienas gyven
tojas kasdien gauna nepilną 
pusgalionį vandens. Nėra darbų 
— niekas nesamdo. Nemokamai 
dalinamai duonai biudžete skir

Rusijos ambasadorius 
Lietuvoje pasakė, kad NATO 

neturi būti plečiamas
Vilnius, kovo 28 d. (Elta) — 

Antradienį susitikęs su Lie
tuvos užsienio reikalų minis
terijos sekretoriumi Albinu 
Januška, Rusijos ambasadorius 
Nikolaj Obertyšev informavo 
Lietuvos atstovą apie Rusijos 
poziciją dėl NATO plėtimosi.

Iš esmės Rusija pasisako prieš 
NATO plėtimąsi į Rytus ir ne- 
siderės su NATO dėl tokio išplė
timo galimybių ir sąlygų, pažy
mėjo šios šalies ambasadorius.

Tačiau tai nereiškia, kad Ru
sija yra prieš NATO — ji nori 
bendradarbiauti ir yra pasiren
gusi drauge su šia Sąjunga su

Lietuvos delegacija dalyvaus 
Europos saugumo forume

Vilnius, kovo 29 d. (Elta) — 
Ketvirtadienį Užsienio reikalų 
ministerijos sekretoriaus Albino 
Januškos vadovaujama delega
cija išvyksta į Prahą dalyvauti 
dvi dienas vyksiančiame Euro
pos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Organizacijos (ESBO) Vy
riausiojo politinio komiteto po
sėdyje.

Tai — pirmasis ESBO Vyriau
siojo politinio komiteto posėdis. 
Šis praėjusiais metais Buda
pešte vykusio ESBO viršūnių 
susitikimo sprendimu įkurtas 
komitetas yra įgaliotas spręsti 
svarbiausius didžiausio Europos 
saugumo forumo klausimus.

Seimo LDDP frakcijos seniūno 
pavaduotojas Justinas Karosas 
sakė, kad „gavome tiek rinkėjų 
balsų, kiek esamę nusipelnę. 
Nereikia kaltinti rinkėjų — 
esame patys kalti”.

tos lėšos išsibaigs balandžio 1 
dieną. Sveikatos darbuotojai bi
jo, kad orui atšilus prasidės 
choleros ir dizinterijos epi
demijos.

Kai sausio mėnesio gale rusai 
iš Grozno centro išstūmė beveik 
visas Čečėnų prezidento 
Džochar Dudajevo pajėgas, jie 
pradėjo steigti savo valdžią. 
Dauguma gyventojų pabėgo. Li
ko daugumoje tik seni žmonės, 
moterys ir vaikai, daugiausia 
rusai.

Jie žiemą pragyveno šaltuose 
rūsiuose, išbėgdami į gatves 
pasiieškoti maisto. Laidojo 
žmones negiliose duobėse prie 
medžių, kurių žievės „nugriauž- 
tos” zvimbiančių kulkų.

Rusijos Vidaus reikalų minis
terijos (OMON) tankai ir 
šarvuočiai patruliuoja gatves. 
Rusų kariai sėdi prie kelių 
užtvarų ant virtuvinių kėdžių, 
ant kelių pasidėję šautuvus, 
juokdamiesi pasislėpę už saulės 
akinių ar ant veidų užsirištų 
juodų skepetų ir reikalauja 
dokumentų iš visų pravažiuo
jančių, nors daugumas žmonių 
yra visko netekę, imtinai ir do
kumentų.

Eilė karių už smėlio maišų 
saugo pastatą, kurį užėmė Vi
daus reikalų ministerija. Gat
vėje lavonas, matyt — įspėjimas.

Raudonasis Kryžius dar nepa
siekė šio miesto. Žmonės su 
pūliuojančiomis žaizdomis dieną 
vaikšto gatvėmis, saugodamie
si minų, naujai supiltų kapų, 
naktimis grįžta į bombų slėp
tuves.

teikti saugumo garantijas ša
lims, kurios siekia tapti NATO 
narėmis, informuoja Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerija. 
Rusijos nuomone, būtina sukur
ti bendraeuropinę saugumo sis
temą.

Sekretorius Albinas Januška 
atsakė, kad stojimas į NATO 
yra kiekvienos valstybės in
dividualus reikalas, ir nei viena 
valstybė neturi veto teisės, taip 
pat ir Rusija. NATO plėtimasis 
yra stabilumą Europoje didi
nantis faktorius, ypač jei Rusi
ja nevertins NATO kaip prie
šiško bloko, pažymėjo jis.

Lietuvos delegacija Prahoje 
ketina pateikti savo nuomonę 
apie saugumo modelį, kurio 
pagrindas — plėsti į rytus Eu
ropos Sąjungą, NATO ir Vakarų 
Europos Sąjungą. Tačiau, Lie
tuvos delegacijos nuomone, 
visos Europos valstybės turi 
nuolat remtis pagrindiniais 
ESBO principais ir siekti 
įtraukti Rusiją į Europos sau
gumo kūrimą. Lietuvos delega
tai mano, kad tik užtikrinus 
valstybių suverenitetą ir 
tiksliai pasidalijus pagrindinių 
Europos institucijų funkcijas, 
Europa bus saugi.

KALENDORIUS

Kovo 30 d.: Marijonas, Zosi- 
mas, Danulis, Medą.

Kovo 31 d.: Benjaminas, 
Kornelija, Ginas, Vartvilė.
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2 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. kovo mėn. 30 d.

LIETUVIU TELKINIAI

J UNO BE ACH, FL
LIETUVOS DUKTERŲ 

MADŲ PARODA

Sausio 28 d., 2 vai. p.p. Ocean- 
view metodistų bažnyčios salėje 
susirinko arti 140 lietuvių iš Ju- 
no Beach, Jupiter, Boca Raton, 
Lake Worth, Stuart, Port St. 
Lucie, Miarni Beach ir kitų vie
tovių paremti Lietuvos Dukte
ris, kurios per madų parodą su
telktomis lėšomis remia vargs
tančias šeimas Lietuvoje.

Madų parodos metu vyko ir 
laimėjimai, kuriems dr. An
tanas Lipskis padovanojo savo 
tapytą paveikslą, Lietuvos 
Dukterų narė Marija Kšečkaus- 
kienė — porą keramikos sta
tulėlių. Dail. Stasė Smalinskie- 
nė parėmė Lietuvos Dukteris su 
pagal jos paveikslą „Pasivaikš
čiojimas parke” pagamintomis 
kortelėmis. Viešnia iš Kanados, 
prof. Irena Lukoševičienė pa
skyrė keliolika egzempliorių ne
seniai PLB valdybos išleisto jos 
straipsnių ir paskaitų leidinio 
„Gyvenimo ciklai”.

Drabužiai madų parodai buvo 
gauti iš „Camille” ir „Jeanne 
Francis” krautuvių. Buvo mo
deliuojami ir pačių narių siūti 
drabužiai. Parodos pradžioje 
buvo modeliuojami gintariniai 
papuošalai, sukurti Palm Beach 
Shores gyvenančios Giedrės 
Kulpienės.

Buvo malonu matyti daug 
svečių iš šiaurės: BALFo cent
ro v-bos pirm. Mariją Rudienę, 
PLB valdybos vicepirm. Mildą 
Lenkauskienę ir dr. Lenkauską, 
prof. Ireną Lukoševičienę ir dr. 
Petrą Lukoševičių iš Kanados, 
Jadvygą Damušienę, ir .dąųg ki
tų „sniego paukštelių”.,' :.

Programos pirmoje dalyje 
savo eilėraščius skaitė dr. Jonas 
Šalna. Tai, berods, pirmas kar
tas, kai dr. Šalna pasirodė ne tik 
kaip šaknų skulptorius, bet ir 
poetas. _

Juno Beach Lietuvos Dukterų ruoš
toje madų parodoje žiūrovus žavėjo 
jaunutė modelė Chelsea, dukrelė Gi- 
nos Stankūnaitės-Seebauer.

Lietuvos Dukterų skyriaus 
pirm. Dalia Augūnienė savo 
žodyje priminė organizacijos 
tikslus, pabrėždama, kad para
mą Lietuvoje žmonėms Dukterys 
stengiasi įteikti asmeniškai. 
Džiaugdamasi Lietuvos Duk
terų skyriaus veikla pasakojo 
kiek daug darbo ir pasiruošimo 
madų parodai įdeda visos narės, 
ypač Nyka Solienė ir Janina 
Šalnienė, kurios parūpina iš 
krautuvių drabužius. Birutė 
Čiurienė yra vyriausia šeimi
ninkė, kuri su kitomis narėmis 
paruošia gausius valgius. 
Danutė Valodkienė yra vyriau
sia „bose” persirengimo kamba
ryje. Visos Juno Beach Lietuvos 
Dukterys dirba — kepa, mode
liuoja, puošia salę bendram tiks
lui — padėti šeimoms Lietuvoje.

Parodos moderatorė buvo
Elena Janušienė. Aidint muzi
kos garsams, buvo modeliuo
jami sportiniai, dieniniai ir 
vakariniai drabužiai. Modelia
vo: Aldona Biliūnienė (savo siū-

tus drabužius), Elena Damijo- 
naitinė, Irena Manomaitienė, 
Linda Karosas (labai daug prisi
dėjo gaunant drabužius iš 
Jeanne Francis parduotuvės), 
Giedrė Kulpienė, Alicija Solie- 
nė, Genutė Petrauskienė (savo 
siūtus drabužius), Janina 
Šalnienė (jau žinoma savo labai 
gražiai siūtais drabužiais) Gina 
Seebauer, Vanda Urbonienė, 
buvusi Juno Beach gyventoja, 
kanadietė Albina Pilipavičienė 
ir Irena Žilinskienė. Turėjome 
ir neseniai iš Lietuvos atvyku
sias viešnias modeliuotojas, tai 
Dalia Kryžanauskienė ir Ro
mutė Mickevičienė.

Vakarinius drabužius mode
liuojant, palydovai buvo Algis 
Augūnas ir dr. Henrikas Solis.

Mažieji modeliuotojai buvo Li
dija Johnson, Domantas Kryža- 
nauskas (modeliavo dail. Dan
guolės Jurgutienės dovanotus 
Pasaulio Lietuvių Dainų šven
tės marškinius), Chelsea See
bauer, mūsų „veteranė” Lara 
Zarr ir jos broliukas Tomas 
Zarr. Tai mūsų mažieji lietuviu
kai, mūsų džiaugsmas.

Pertraukos metu laimėji
mams bilietus platino Regina 
Duobienė su Vladu Bariu ir 
Halina Žitkienė su dr. Pranu 
Budininku. Kava rūpinosi 
Jonas Garla, o gaivinančiais gė
rimais — Jonas Stankūnas, 
kuris L. Dukterims paaukojo gė
rimus.

PRISIMINTAS 
A.A. ANTANAS JUCĖNAS

Vasario 4 d. Bronės Juęėnie- 
nės namuose susirinko „Dai
nos” choristai ir būrelis Juno 
Beach lietuvių a.a. Antano 
Jucėno penkerių metų mirties 
metinėms. Kun. V. Cukuras ir 
kun. V. Pikturna aukojo šv. Mi
šias. Po Mišių susirinkę dar il» 
gai dalinosi prisiminimais apie 
choristą, visų mėgiamą apy
linkės gyventoją, a.a. Antaną 
Jucėną. D.A.

DETROIT, MI
REKOLEKCIJOS 

ŠV. ANTANO PARAPIJOJE

Rekolekcijos Šv. Antano para
pijoje bus pradėtos šv. Mišiomis 
penktadienį, kovo 31 d., 12 vai. 
vidudienį. Rekolekcijas ves 
Kauno Įgulos bažnyčios kle
bonas kun. Ričardas Mikuta
vičius. Šeštadienį, balandžio 1 d. 
rekolekcijos bus tęsiamos 4 v. 
p.p. Rekolekcijos bus baigtos 
sekmadienį 10:30 vai.r. šv. 
Mišiomis.

REKOLEKCIJOS DIEVO 
APVAIZDOS PARAPIJOJE

Dievo Apvaizdos parapijoje 
rekolekcijos vyks balandžio 6-9 
d. Rekolekcijas ves kun. Kęstu
tis Trimakas iš Čikagos.

GAVĖNIOS MINTYS 
RADIJO BANGOMIS

Kun. Alfonsas Babonas, Šv. 
Antano parapijos klebonas, Ga
vėnios mintimis kalba penkta
dieniais per „Lietuviškų 
melodijų” radijo valandėlę, 
transliuojamą 4 v. p.p. iš radijo 
stoties WPON, AM banga.

SENJORŲ KREPŠINIO 
TURNYRAS

Vyrų senjorų krepšinio tur
nyras š.m. balandžio 1 ir 2 d. 
vyks Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Šeimininkai Detroito 
sporto klubas „Kovas”. Turnyro 
vyriausias vedėjas — Vytas

„Šilo” — Lietuvos partizanų vokalinio vieneto nariai ir jų koncerto Detroite, š.m. kovo 26 d., 
rengėjai. Iš k.: LF Bičiulių Amerikoje pirm. Vytas Petrulis, tremtinė žurn. Antanina Garmutė, 
Bronė Galinaitienė, Ona Dailydienė, Juozas Šarkauskas, LFB v-bos sekr. Jonas Urbonas, Juozas 
Skaržinskas, „Šilo” vadovė Marija Gražulienė, Klemensas Tamaliūnas, Vytautas Balsys ir L.F.B. 
Detroito sk. pirm. Marytė Petrulienė.

Nuotr. Jono Urbono

Polteraitis. Visuomenė kvie
čiama atsilankyti — stebėti 
rungtynes ir dalyvauti susi
pažinimo vakaronėje 7 v.v. šeš
tadienį, balandžio 1 d.

PYRAGŲ IR TORTŲ 
IŠPARDAVIMAS

Verbų sekmadienį, balandžio 
9 d., tuoj po Mišių Dievo Apvaiz
dos bažnyčioje, parapijos salėje 
bus vykdomas velykinių pyragų 
ir tortų išpardavimas, ruošia
mas Lietuvos Dukterų Detroito 
skyriaus. Rengėjos kviečia 
visuomenę įsigyti šventinių, 
kepinių ir tuomi paremti L. 
Dukterų veiklą.

Tą pačią dieną namuose keptų , 
pyragų ir tortų išpardavimas 
vyks ir Šv. Antano parapijos 
patalpose. Parapijos moterys 
kviečia visus atsilankyti ir įsi
gijus gardžių kepinių paremti 
Šv.;Antąno parapiją.

DAINUOJANČIŲ 
PARTIZANŲ KONCERTAS

Lietuvos partizanų grupės 
„Šilas” koncertas Dievo Apvaiz
dos Kultyfos centre įvyko š.m. 
kovo 26 d- Programą atliko: gru
pės vadovė Marija Gražulienė, 
Ona Dailidienė, Bronė Gali
naitienė, Vytautas Balsys, Juo
zas Šarkauskas, Juozas Skar u! •žinskas ir Klemensas Tamaliū 
nas. Visi už dalyVaVfmą* parti
zanų judėjime buvo kalinami ir 
ištremti į Sibirą. Grupę lydėjo 
rašytoja ir žurnalistė Antanina 
Garmutė, rašanti ir užsienio 
lietuvių spaudoje. Jų dainų ir 
pasakojimų klausytis susirinko 
daugiau negu 300 asmenų, 
kurie ilgais plojimais ir atsi
stojimu pagerbė svečius iš 
Lietuvos. Koncertą Detroite 
globojo Lietuvių Fronto Bičių 
liai.

„Lietuviškų melodijų” radijo 
valandėlės darbuotojai į juos
teles įrašė pasikalbėjimus su 
žurn. Antanina Garmute, „Šilo” 
vadove Marija Gražulienė ir 
partizanu Vytautu Balsiu. 
Pasikalbėjimų ištraukos bus 
perduotos „Lietuviškų melo
dijų” kovo 31 d. laidoje.

lm
„AMERIKOS LIETUVIŲ 

BALSO” SUKAKTIS

„Amerikos lietuvių balso” ra

dijo valandėlė š.m. spalio mėn. 
švęs savo veiklos 50 metų 
sukaktį. Š.m. kovo 22 d. 
įvykusiame valdybos posėdyje, 
kuriam vadovavo klubo pirm. 
Linas Orentas, buvo nutarta 
spalio 14 d. Kultūros centre, 
Southfield, MI, šią sukaktį iš
kilmingai atšvęsti. Smulkesnės 
žinios bus pranešamos spaudoje.

Regina Juškaitė

Lietuvos Vyčių veikla

LIETUVOS VYČIŲ
CENTRO VALDYBOS 

SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Vyčių centro'; 
valdybos ir komitetų pirmi
ninkų posėdis š.m. kovo 25 d. 
vyko Worcester, MA. Dalyvavo 
CV nariai iš Illinois, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, New 
Jersey, New York, Ohio, Penn- 
sylvania ir Rhode Island vals
tijų. Suvažiavimą globojo 26 
kuopa. Susirinkimas vyko Mai
ronio Parko patalpose.

Susirinkimas pradėtas dva
sios vadui kun. Juozui Ander- 
loniui sukalbėjus maldą. Lie
tuvos Vyčių 26 k-pos vardu pa
sveikino Ann Leseman ir Ruth 
Serafinas. Posėdžiui vadovavo 
CV pirmininkė Evelyna Oželie- 
nė.

Seselė Igne Marijošiūtė, 
neseniai grįžusi iš Lietuvos, 
apibūdino jos lankytas Lietuvos 
mokyklas, jose vykdomą reli
ginį auklėjimą. Pasakojo, kad 
ten dabar yra 12 mokyklų, 
laikomų katalikiškomis, bet 
tikrumoje tai tik taip pavadin
tos. Religinis mokslas priklauso 
nuo mokyklų direktorių. Kata
likiškos mokyklos atsakingos 
Švietimo ministerijai. Visos mo
kyklos turi tikybos ar etikos 
pamokas. Mokiniai jose už pie
tus turi mokėti po 1 litą. Mo
kykloms trūksta knygų, angliš
kų tekstų, skaidrių ir kitų 
mokslo priemonių. Sės. Igne 
Marijošiūtė buvo susitikusi su 
ten dirbančiomis seselėmis 
Aušra Garliauskaite ir Dolorita 
Butkute.

Pirm. E. Oželienė supažindi
no su nauja „Vytis” žurnalo 
redaktore Maryte Abbott ir su 
reikalų vedėju Richard Niedva- 
res. Lietuvos reikalų k-to pirm.

„Pagalba Lietuvai” patariamosios tarybos posėdžio Detroite dalis dalyvių. Iš k.: adv. Kęstutis 
Miškinis, „Pagalba Lietuvai” vadovas Rinbert S Boris, svečias dr. Claude Reitelman, M.D., Liudas 
Kulikauskas, dr. Kastytis Karvelis, M D., ir patariamosios tarybos pirm. Jurgis Šepetys.

Vincas Boris trumpai apibūdino 
jo dalyvavimą Amerikos Lietu
vių kongrese, 1994 m. spalio 29 
d. vykusiame Čikagoje. Šiame 
kongrese jis atstovavo ALTui. 
Taip pat papasakojo apie š.m. 
kovo 24 d. jo susitikimą su 
Catholic Medical Mission Board 
direktoriais New Yorke. Buvo 
išklausytas pranešimas apie 
pasiruošimus Lietuvos Vyčių 
82-tam seimui, š.m. rugpjūčio 
9-13 d. vyksiančiam Novi Hilton 
viešbutyje. Novi (Detroito prie
miestyje), MI.

5 v.v. dalyvauta šv. Mišiose 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje. Koncelebravo klebonas 
kun. V. Parulis,MIC, ir kun. 
Juozas Anderlonis. Po Mišių 
visi susirinko Maironio Parko 
patalpose, kur šeimininkės pa
ruošė gardžią vakarienę. Maldą 
prieš vakarienę sukalbėjo kun.
J. Anderlonis. Po vakarienės 
klebonas kun. V. Parulis svei
kino CV ir palinkėjo sėkmingo 
posėdžio.

Posėdyje buvo ą$£prti eina
mieji reikalai, vyko diskusijos, 
svarstymai. Posėdre baigtas 
kun. J. Anderlonio sukalbėta 
malda.

Kitas CV posėdis numatytas 
š.m. birželio 3 d. Novi, MI, Novi 
Hilton viešbutyje.

GEORGE PERLES 
METINIS GOLFO

TURNYRAS
'i '• v:-‘ <7 ?

„Pagalba Lietuvai” vadovas 
Robertas S. Boris praneša, kad 
š.m. birželio 12 d., pirmadienį, 
įvyks antras metinis George 
Perles Golfo turnyras Western 
Golfo laukuose. Praėjusių metų 
turnyras buvo sėkmingas, nes 
gryno pelno „Pagalba Lietuvai” 
buvo gauta 24,000 dol. Pinigai 
buvo naudojami paremti „Be- 
tanijos” ir „Carito” sriubos 
virtuves, kurioms vadovauja 
arkivyskupas Audrys Bačkis ir 
medicinos siuntų išlaidoms 
sumokėti. Todėl buvo nuspręsta 
turnyrą pakartoti ir šįmet. 
Golfo komitetui vadovauja 
buvęs Michigan State universi
teto futbolo treneris George 
Perles. Komiteto pirmininkas 
bus Michigan valstijos vyriau
sias prokuroras Frank Kelley. 
Garbės komitete bus ir Detroi
to kardinolas Adam Maida. 
Golfo Dienos ko-pirmininkai — 
Algis Duoba ir Liudas Kuli-
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

kauskas. Vakare bus banketas. 
Antras George Perles Golfo tur
nyras vyks Western Golf ir 
Country Club, Redford, MI. Dėl 
registracijų ir smulkesnių in
formacijų, prašoma kreiptis pas 
Robertą Boris — 4457 Fairway 
Court, Waterford, MI 48328. 
Telefonas — 1-810-682-0098; 
faksas - 1-810-682-5201.

Regina Juškaitė

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Rldgeland Ava. 
Chicago Rl0ga, IL 80415 

708-638-8822 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709

Kab. 312-735-4477;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
^^J/alando^paga^susitanrnę^^^^

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Liwn, IL

Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta ketvd 1-3 v p p 

penki ir šeštd 9 v r -12 v p p

6132 S. Kedzla Ava.. Chicago 
(312) 776-6968 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller 81., Elmhurat, IL 60126 

708-941-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 8. Kedzla, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

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

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

• Birštone sausio 21-22 d. 
vyko vyskupijos mergaičių dva
sinės atvangos savaitgalis, kurį 
surengė Kaišiadorių katecheti
kos centras. Renginyje dalyvavo 
sės. D. Šlapkauskaitė ir 5 vie
nuolės iš Jungtinių Valstijų. 
Daug kalbėta apie gyvenimo 
prasmę, vienuolijas pasaulyje ir 
Lietuvoje. Mergaitės diskutavo, 
drauge giedojo ir meldėsi. Įkvė
piančią kalbą pasakė Kaišiado
rių vyskupas J. Matulaitis, ku
ris apdovanojo mergaites knygo
mis. Dvasinės atvangos savait
galyje dalyvavo daugiau negu 
40 mergaičių, kurios išsiskirstė 
su viltimi vėl susitikti panašia
me renginyje.

Cardlac Dlagnosls, Lt d. 
Marųuette Medical Bulldlng

6132 S. Kedzla 
Chicago, IL 80629 
Tai. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd„ Hickory Mills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitąrimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Llsle, IL 60532 
Tel. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 $. Kedzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 778-2880 

Namų 708-448-6545
Priklauso Holy Cross ir 
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Iškilmingame posėdyje, skir
tame Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo — Kovo 11-osios 
akto 5-osioms metinėms, Seimo 
pirmininkas Č. Juršėnas 
(LDDP prezidiumo narys) tvir
tino, kad Lietuvoje sumažėjo 
politinė įtampa, skirtingų 
politinių pažiūrų priešprieša ir 
todėl, pasak kalbėtojo, „atsiran
da daugiau galimybių vertinti 
ir dabartį, ir neseną praeitį”. 
Apie tikrąją ,,dabartį” Č. 
Juršėnas kuo mažiausiai norėjo 
kalbėti, todėl gerokai „susenu
sią išpažintį” posėdžių salėje ir 
televizoriaus ekrane vis tik at
liko.

Po to spaudos konferencijoje 
Č. Juršėnas tvirtino, kad jo 
atsiprašymas esąs asmeninis, 
bet tai reiškė, kad buvo kal
bama ir atsiprašoma, jo žodžiais 
tariant, „už tuos buvusius ko
munistus ir nepartinius, kurie 
kolaboravo su pavergėjais”. 
Seimo pirmininkas sakė, kad 
„atgailos” žodžius norėjęs seniai 
ištarti, bet laukęs atitinkamo 
momento. Toks laikas pasirink
tas — penktosios Nepriklau
somybės atkūrimo metinės. Ir 
šis Č. Juršėno „atsiprašymas”, 
kaip tvirtino A. Šleževičius, 
buvo iš anksto suderintas su 
LDD partijos vadovybe. Kaip 
rašo šalies spauda, ilgai ieškota 
formos tai „atgailai prieš 
tautą”.

Tokį Č. Juršėno „atsiprašy
mą” dauguma Lietuvos piliečių 
sutiko ne kaip savalaikį ir ne

M
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Scena iš Klovos operos „Pilėnai”. Lietuvių operos choras atliks ištrauką iš šios operos „Draugo” 
metiniame koncerte balandžio 2 d. Jaunimo centre.

Nuotr Jono Tnmulaičto

kaip nuoširdžią buvusių komu
nistų (Č. Juršėno asmenyje) 
„atgailą”, bet kaip savotišką 
iššūkį Tautai prieš pat savival
dybių ir netolimus Seimo rin
kimus. Seimo pirmininkas Č. 
Juršėnas sakė: „Daug metų aš 
buvau Lietuvos komunistų par
tijos narys. Jaučiu moralinę 
atsakomybę už tuos, kurie par
tijos vardu darė nusikaltimus 
tautai ir Lietuvos valstybei. 
Todėl noriu atsiprašyti visų 
Lietuvos žmonių, kurie tais sun
kiais laikais buvo persekiojami, 
tremiami, nuskurdinti”. Pano
rėjęs „atsiprašyti” Č. Juršėnas 
pasistengė savo žodžiams su
teikti ir šiokio tokio svarumo, 
paminėdamas, kad tokius atsi
prašymo žodžius ištartų ir kiti 
bendraminčiai, o tam pritartų 
ne tik buvę komunistai, pri
klausantys šiandien LDDP, bet 
ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių), Centro sąjungos 
bei kitoms politinėms partijoms. 
Jis įsitikinęs, kad „tik at
siprašę, mes užbaigsime atgailą 
ir galėsime pasiekti tikros san
tarvės”, ir prisiminęs maždaug 
dvejų metų senumo buvusio 
LKP CK pirmojo sekretoriaus, 
dabartinio prezidento A. 
Brazausko pasiūlymą visuotinei 
politinių jėgų santarvei, dar 
kartą pakvietė pasirašyti „Tau
tos santarvės paktą”.

Toks „atsiprašymas”, arba 
kaip kalbama Lietuvoje, -- „at
gailų savaitė” — A. Brazausko, 
C. Juršėno, kiek anksčiau A.

Šleževičiaus, nieko gero nežada, 
nes suprasta, kad valdančioji 
LDDP šiandien jaučiusi gan 
silpnai — pradeda atsiprašinėti 
savų ir svetimų, ieškoti para
mos dalyje tautos, kuri dar vis 
abejoja ir nepraranda vilties 
LDDP „įvaizdyje”. Tačiau, 
vargu tai gelbės? Dabartinės 
valdžios, kuri savinasi teisę į 
didžiosios Lietuvos daugumos 
mandatą, pozicija ir nuolat 
daromos klaidos, kas kenkia 
Lietuvos valstybei ir jos pres
tižui pasaulyje, — tai ženklas, 
kad netrukus turėtų pasikeisti 
valdžia savivaldybėse, o vėliau 
— pažangios politinės jėgos ras
ti savo vietą Seime.

Kaip daromos gerai apgalvo
tos manipuliacijos, rodo ir tai, 
kad toje pačioje spaudos kon
ferencijoje Č. Juršėnas teigė: 
„LDDP neturi atsiprašinėti. 
Šita partija nėra prasikaltusi — 
tai nauja partija su nauja prog
rama, su naujais uždaviniais ir 
su daugeliu narių, nebuvusių 
nei SSKP, nei savarankiškoje 
LKP. Todėl ji neprivalo atsi
prašinėti, ji to nedaro, ir manau, 
kad nedarys”. Nors, kaip pažy
mėjo Č. Juršėnas, buvusių LKP 
narių padarytus nusikaltimus 
stalinizmo metais partija esą 
pasmerkusi dar 1989 m. gruo
džio mėnesį įvykusiame LKP 
dvidešimtame suvažiavime, kai 
ji atsiskyrė nuo SSKP. Tačiau 
kaip nekeista, LKP priimto 
pareiškimo „Dėl LKP praeities 
klaidų ir padarytų nusikalti
mų” Tauta ir tuomet neišgirdo. 
Ji liko kurčia, matyt, vien todėl, 
kad daryta „atgaila” taip pat 
nebuvo nuoširdi ir įtikinanti, 
nes tauta negali niekuomet už
miršti jai padarytų nusikal
timų, tekusius iškęsti baisios

tremties, neapsakomų ir neiš
matuojamų kančių, atneštų į 
Nemuno kraštą. Kus pakenkė 
Lietuvos valstybei, kuri ilgiems 
dešimtmečiams neteko valstybi
nės nepriklausomybės ir vilko 
sunkų sovietizmo jungą, lie
tuviai visada žinojo ir dabar 
žino. Todėl ką reiškia toks 
„atsiprašymas”, kuris yra tar
si apsukrus, klastingas ir, 
manyčiau, pavojingas žonglira- 
vimas ant lyno, prisidengiant 
asmenine „išpažintimi”. Kal
bėti visų buvusių komunis- 
tų-bolševikų (ir galbūt tebesan
čių), bet ir persivertusių į LDDP 
ar visiškai nebepriklausančių 
šiai partįjai, nebuvusių toje 
„garbingas ir šlovingas” tradi
cijas turinčioje partijoje, vardu... 
O gal tai partinės nomenklatū
ros „iš viršaus” nuleistas už
sakymas? Tuo abejoti tikrai ne 
reikėtų.

Taigi, jeigu prisiminsime po
nų iš LDDP ir kitųjų „bendra 
minčių” nuolat peršamą mintį, 
kad komunistų partija nekola
boravo su tautos priešais, 
kenkusiais Lietuvos valstybei ir 
jos žmonėms, bet „aktyviai ko
vojo” už laisvę ir nepriklau
somybę, tai pastaroji Juršėno 
„atgaila” nė skatiko neverta. Ji 
akivaizdžiai kertasi su LDDP 
politika.

Dar taip neseniai A. Brazaus
kas vizito metu Izraelyje atsi
prašė žydų tautos už jų tautie
čių tragediją Lietuvos žemėje. 
Tačiau Lietuvoje A. Brazauskas 
tikino nematąs reikalo atsipra
šyti Lietuvos gyventojų už ko
munistų partijos nusikaltimus. 
Žydų atsiprašė ir Lietuvos vy
riausybės galva A. Šleževičius 
savo vizito Izraelyje metu. 
Dabar — Č. Juršėnas... Bet jei
gu tai sąlyginai ir priimtume 
kaip atsiprašymą, atsiprašo ne 
buvęs LKP CK pirmasis sekre
torius A. Brazauskas, kuris 
perėmė SSKP padalinio LKP 
vairą (1940 m., jau po okupaci
jos, LKP tampa teritorine VKP 
bolševikų organizacija), ar 
pakeitusios pavadinimą kom
partijos, dabartinės LDDP pir
mininkas A. Šleževičius. Matyt, 
jie „nemato reikalo”.

Ignoruoti žydų tragediją būtų 
nehumaniška. Atsiprašyti rei
kalinga, norint normalizuoti 
nuo senų laikų išsilaikiusius 
gerus santykius tarp šių dviejų 
tautų. Bet sutikime, kad nuošir
dus atsiprašymas reikalingas ne 
tik žydų tautai, bet ir lietuvių, 
kurios bolševikinės ir fašistinės 
okupacijos — 1940-1945 ir poka
rio metais — genocido mastai 
Lietuvos gyventojų skaičiaus at
žvilgiu buvo itin dideli.

Ne valstybės ar tautos čia turi 
būti atgailos, atsiprašymo ar 
atsakomybės objektu, bet išaiš
kinti ir įvardinti konkretūs

žydų ir lietuvių tautų žudikai ir 
jų kolaborantai. Tokios inicia
tyvos jau seniai galėjo imtis da
bartinė Lietuvos valdžia. Bet 
kaip ji gali imtis, jei net da
bartiniu metu, kai Lietuva eina 
valstybingumo įtvirtinimo ir de
mokratuos keliu, imamasi neko
rektiškų veiksmų su Genocido 
tyrimo centru Vilniuje, kur bu
vusiuose KGB rūmuose tęsiasi 
konfliktinė situacija su poli
tiniais kaliniais ir tremtiniais. 
Čia visiems aišku, kad „gražių 
tradicijų” puoselėtojai, organi
zatorei ir įkvėpėjai — 
SSKP/LKP/LDDP yra nenau
dinga, kad būtų atskleisti 
tikrieji šios organizacijos dar
bai. Geriau, kad vienas po kito 
kuo greičiau iš gyvenimo pasi
trauktų „įvykių dalyviai”, kad 
kuo mažiau liktų gyvų įkalčių. 
Tad ir delsiama. O juk tai pa
dėtų atstatyti teisingumą, pasi
tarnautų žmoniškumui ir ge
riems žydų ir lietuvių santy
kiams.

Atėjo metas valdančiajai par
tijai nebeužsiiminėti valstybinio 
masto „žaidimais” ar gerai 
surežisuotais „demagogijos 
spektakliais”, kurie pateikiami 
suvynioti į baltą vatą. Tuo jau 
nieko tikrai nebenustebinsi. 
Žmonės jau seniai nebetiki val
dančiąja LDDP ir jos vadais, nes 
pradėjo geriau mąstyti ir orien
tuotis, ką šaliai atnešė komu
nistinės nomenklatūros valdy
mas. Be to, reikia nepamiršti, 
kad praėjo tie gerieji „geležinės 
uždangos” laikai, kai dominavo 
viena partija ir buvo viena tiesa. 
Tai, be abejonės, dar vis ban
doma visais būdais atgaivinti.

Tad valdančiajai LDDP reikia 
ne nevykusiai „atgailauti”, bet 
atsiraitojus rankoves gerai 
paplušėti, kad atskleisti ko
munistų ilgamečio „viralo” 
skonį. Ojų nusikalstamą veiklą 
Lietuvos valstybei, lietuvių ir 
kitoms tautoms vertinti pagal 
pasaulio teisingumo kriterijus. 
Tik tuomet bet koks atsiprašy
mas būtų ne deklaratyvus ir ne 
savęs, bet įgautų realų pagrindą 
ir tikrojo nuoširdumo atspalvį. 
Dabar nukentėjusi nuo genocido 
tauta kenčia.

PAŠVENTINTA MEČETĖ

Nemėžyje, Vilniaus rajone, 
sekmadienį pašventinta totorių 
mečetė. Iškilmėse ir popietinėje 
maldoje dalyvavo Turkijos am
basadorius Lietuvoje Erkan Ge- 
zer, ambasados patarėjas religi
jos klausimais Rustem Kurmač. 
Nemėžyje gyvenantys totoriai 
padėkojo Turkijos ambasados 
darbuotojams, kurie ir materia
liai parėmė mečetės kapitalinį 
remontą.

Šiuo metu Lietuvoje gyvena 
daugiau nei 7.000 totorių.

Pirmasis skambutis?
Daugelis Lietuvos kursto vi 

daus politikos stebėtojų, žinovų, 
arba bent pretenduojančių į 
žinovus, š.m. kovo 25 <1 syku 
sieros savivaldyb’ų rinkimams 
neteikė ypatingos reikšmes 
Tačiau buvo spėliojamu, kad 
valdančioji partija gaus r yškią 
balsų persvarų, nes ji savo 
žinioje turi gerai veikiančią pro 
pagundos mašiną, o eiliniai 
Lietuvos gyventojui tiek iš 
varginti nuolatinių trūkumų, 
suirk urnų ir slegiančios kas
dienybės, kad balsavimuose 
nedalyvaus Krašte prieš riti 
kimus vyravusi nuomonė, kad 
mėginimas ką nors pakeisti vra 
tarytum „daužymus galva j 
sieną: smagu, kai sustoji...”

Tiesa, rinkimuose dalyvavo 
truputis mažiau kaip pusė ga
linčių balsuoti gyventojų -- 
49%. Tai apytikriai 1.6 mil. rin
kėjų. Vis dėlto rezultatai galbūt 
daugelį nustebino ir nudžiu
gino: ryškieji laimėtojai, t.y. 
daugiausia balsų surinkę, yra 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) ir Krikščionių 
demokratų partijos kandidatai. 
Nors čia tik pirminiai duomenys, 
ir tikrieji rezultatai paaiškės 
kiek vėliau, bet ir iš jų galima 
susidaryti neblogą balsuotojų 
nuotaikų vaizdą.

Rinkimuose savo kandidatus 
siūlė 17 partijų, iš kurių susi
darė 7,327 kandidatų. Reikėjo 
išrinkti 1,488 savivaldybių 
narių mandatų, užintsiančių 
vadovaujamuosius postus 
dvylikoje miestų bei 44 ra
jonuose. Kadangi dalyvavo kan
didatai iš tokios gausybės 
partijų (palyginkime JAV, kur 
rinkimuose dalyvauja mažiau 
kaip pustuzinis), tai ir rinkėjų 
balsai gerokai pasiskirstė. 
Galbūt pozityviausias reiškinys 
yra tai, kad LDDP kandidatai 
rinkimuose gavo 20% balsų, už
imdami antrąją vietą po Tėvy
nės sąjungos, gavusios 27%. 
Netoli nuo LDDP atsilikusi yra 
Krikščionių demokratų partija 
su 17% balsų, užimanti trečiąją 
vietą.

Reikia tikėtis, kad po visų 
skaičiavimų ir patikrinimų bal
savimo rezultatai nedaug pasi
keis, o krašto gyventojai turės 
progą pasidžiaugti kiek skrūd 
resne nuotaika: ių balsai vis 
dėlto galėjo padaryti skiri urną 
rinkimuose. Valdančiosios par
tijos sluoksniuose šie rezultatai

* JAV Respublikonu parti «• Draugo fondus remia 

ja įsteigta 1854 m. vaši tio 28 d „Draugą”, „Draugus” remia 
Ripon. VViscotrsin. mus visus

Danutė Bindokienė

yra tarytum pimiaais pavojaus 
skambutis, kad galbūt neverta 
per daug pasitikėti savo nenu
galimumu. Rinkinių rezultatai 
yra rinitas įspėjimas: jeigu ne
bus atsižvelgta į sunkią gy
ventojų būklę, nebus susirū
pinta krašto gerove, vyriau
sybėje įsitvirtinę usinenys gali 
netekti „šiltų vietų”. Juk Seimo 
rinkimai ne už kalnų, o per tą 
laiką bulsuotojai, paragavę iš 
pergalės šaltinėlio, panorės ne 
tik jame numalšinti savo troš
kuli, bet gal net išsimaudyti... 
Dar yra laiko susiorganizuoti ir 
Seimo rinkiniuose parodyti 
daugiau vieningumo.

Čia nebloga pamoku ir opozi
cijai,kuri iki šiol daugiausia 
pasitenkinimo nuolatine 
valdančiosios partijos kritika, 
nenurodydama stiprių progra
mų bei pakeitimų, kuriuos 
stengtųsi įgyvendinti laimėjimo 
atveju. Jau ne kartą rinkimai 
JAV parodė, kad balsuotojai 
nusisuka nuo savo oponentus 
pernelyg aštriai niekinančių 
kandidatų, bet remia ryžtingai 
siūlančius tvirtas veikimo 
gaires. Juk renkami ne tiek 
žmonės, kiek jų planai 
gyventojų bei viso krašto 
gerovei. Tie planai, programos, 
ar kaip kitaip pavadinsime, turi 
būti pastatyti šalia vieni kitų, 
pasveriami ir svarstomi, disku
tuojami ir kritikuojami, tik 
tuomet balsuotojai gali 
susidaryti tikrą vaizdą, už ku
riuos kandidatus atiduoti savo 
balsą.

Balsavimas laisvuose rinki
muose — tai nuostabi privilegija 
kiekvienam krašto piliečiui. Tai 
visų valstybės gyventojų, tu
rinčių teisę balsuoti, pareiga, 
į kurią reikia žiūrėti labai rim
tai. Laisvi rinkiniai su laisvu 
balsuotojų apsisprendimu, pasi
renkant patinkamus kandida
tus, yra tikrosios demokratijos 
žymuo. Lietuva po ilgų ko
munistinės diktatūros režimo 
dešimtmečių turi dėti visas pa
stangas, kad laisvų rinkinių 
teisė nebūtų pažeidžiama, o 
gyventojams suteikta proga 
laisvu balso atidavimu pareikš 
ti savo valią. Reikia taip pat at 
siminti, kad nėra „nesvarbių” 
rinkinių: visuose įvyksta tam 
tikri pasikeitimai, ateinant 
naujiems žmonėms su naujomis 
idėjomis. Tad ir kovo 25 d. savi- 
valdybių rinkiniai Lietuvoje 
buvo labai reikšmingi.

•f
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— Matai, kad niekas nežino, kur kas yra ir ko nėra, 
kol savo paties akimis nepamato. Ir mūsų kaime velnias 
buvo įlindęs į vieną jaują. Žmonėms nieko nedarė, tik 
kartais mergas meška pasivertęs pagąsdindavo, net 
pačiam Guogai įkyrėdavo. Matyti, neturėdamas ką 
veikti, sudžiautus linus iš ardų išmėtydavo. Ypač jeigu 
linai būdavo ne Guogos, o kieno kito. Paskum įsimanė 
krosnyje pakrautas malkas sušlapinti. Iš vakaro 
pakrauna, kad malkos geriau pradžiūtų, o kitą dieną 
atėję kurti randa visai šlapias. Guoga nebežinojo, ką 
daryti. Ir malkas į krosnį kryžium krovė, ir pačią krosnį 
švęstu vandeniu šventino. Ėjo pas kleboną skųstis, bet 
klebonas tik pasijuokė. Sakė, kad kokie bernai tau 
tokius negerus juokus krečia. Sykį apsinakvojo elgeta. 
Išėjo kalba apie velnius, ir Guoga pasakė, kaip jam yra, 
o elgeta pasakė: „Jeigu man duosi kepalą duonos, paltį 
lašinių ir tris žiedus dešrų, velnias net cypdamas išlėks. 
Guoga, net nesiderėjęs, sutiko. Tada elgeta paprašė 
didelio puodo su kiauru dugnu, šventintos vaškinės 
žvakės ir švęsto vandens. Viską pasiėmė ir, kai tik pra
dėjo temti, paprašė, kad nuvestų į jaują. Nuvedė pats 
Guoga. Elgeta prie krosnies pakurų asloje švęstu 
vandeniu apsibrėžė ratą, vidury rato pastatė žvakę, 
uždegė ir užvožė kiauru puodu, į švęstą vandenį įmerkė
iš ardo paėmęs saują nenumintų linų ir liepė palikti 
vieną. Guoga išėjo nenorom ir, trobon sugrįžęs negalėjo 
nurimti. Ka gali žinoti, ką ryte nuėjęs jaujoje rasi. Gal

tik apgraužtus kaulus, gal tik pelenų saujelę, o gal ir 
nieko nerasi. Gal supykęs velnias visą gyvą žmogų į pra
garą nusineš. Bet truputį po vidurnakčio sugrįžo elgeta 
sveikas ir gyvas. Atsinešė ir puodą, ir iki žvakigalio 
nudegusią žvakę, ir švęstą vandenį. Dar atsinešė ir tokį 
juodą, į dervas gabalą panašų, stnbilinką. Padavė 
Guogai ir pasakė: „Še tavo velnias. Neišmesk. Kai 
pavasarį pirmą sykį leisi gyvulius, paskusk to stribilin- 
ko į puodą ant žarijų ir parūkyk kiekvieną gyvulį, tą 
vasarą nei vienas jokia liga nesirgs. O dabar lipu ant 
krosnies nusnūsti”. Ir ėmė lipti ant krosnies. „Bet kaip 
ten buvo? Kas atsitiko?” — šoko klausinėti Guoga, bet 
elgeta tepasakė: „Rytoj”, užsiropštė ant krosnies ir tuoj 
ėmė knarkti. Matyti, su velniu besigalinėdamas labai 
pavargo. Kitą rytą, valgydamas pusrytį, papasakjo, kad 
ligi vidurnakčio tik laukė, laukė ir laukė. Prieš 
vidurnaktį ant krosnies kažin kas subrazdėjo ir nušoko 
toks nedidelis pinčiukas. Kuprotas — nekuprotas, tie
sus — netiesus, toks nei šleivas, nei kreivas, iš kurios 
pusės pažiūrėtum, vis būtų kitoks. Nušoko, pamėgino 
lįsti į pakurą, bet atsimušė į švęsto vandens ratą ir tada 
pamatė elgetą. „Iš kur tu čia atsiradai? Eik lauk”, o 
elgeta atsakė: „Dabar čia mano vieta. Pats eik lauk”. 
„Eik ir greitai!” šaukė velnias. „Čia mano vieta”. „Čia 
ne tavo, Čia Guogio. Ar tu jo pasiklausei, ar gali Čia ap
sigyventi?” „Klausti? Ko klausti? Guogio? To senio,kuris 
težino iš nosies į gerklę. Ar tu dar nežinai, kad man ne
reikia nei klausti, nei prašyti, nei maldauti. Aš einu, 
kur noriu, ir būnu, kur man patinka. Jeigu nori likti 
gyvas ir sveikas, lėk iš čia tuoj. Ir lėk, kiek tik kojos 
leidžia’ . Elgetų nieko nebeatsakė, tik peržegnojo visas 
keturias jaujos sienas ir ėmė kalbėti poterius. Velnias 
užšoko ant krosnies ir nušoko pasivertęs didele meška. 
Ji riaumojo, aplink lakstė, piktu žmogaus balsu pra

šneko. bet per švęsto vandens ratą negalėjo perlipti. 
Elgeta ėmė giedoti: „Pribuk man Jėzau ant padėjimo, 
valandoj smerčio ir numirimo, kad velnias užrnetinės 
tinklus, teikis priduoti apginklus, Amžinas Dieve”. Kai 
tik paminėjo velnią, meška griebė į vidų, palietė koja 
švęsto vandens ratą, sukaukė, lyg būtų raudoną geležį 
užmynusi, pašoko atbula, pradėjo laižyti nusvilusią koją 
ir nubėgo už krosnies, paskum atlėkė vilkas, paskum 
atšliaužė didelė gyvatė. Ji Šliaužiojo aplink švęsto van
dens ratą, uodega vertė žemėn arduose sudžiautus linus, 
o elgeta giedojo ir giedojo šventas giesmes. Kai giesmių 
pritrūko, pradėjo litanijas. Kai pradėjo švento Juozapo 
litanįją, gyvatė pranyko ir jos vietoj atsirado ta pati tiesi 
ir kartu sukrypusi žmogysta ir ėmė šaukti; „Nutilk! 
Uždaryk savo bjaurią kakarinę, man jau ausys spengia, 
galva plyšta. Nutilk!” Elgeta tuo tarpu traukė jau į 
suplikacijų galą: „Idant neprietelius bažnyčios šventos 
nužeminti teiktumės, prašome tavęs Viešpatie!” Su 
paskutiniu žodžiu nuvertė nuo žvakės puodą, šventos 
Žvakės šviesa apšvietė tamsią jaują ir apie švęsto 
vandens ratą stripinėjantį, pirštais ausis užsikišus) 
velnią, o elgeta nelaukė: pagavo iš švęsto vandens nesu
mintų linų saują ir ėmė šlakstyti giesmių iš galvos 
varomą velnią. Velnias tik sucypė, sukaukė, susirietė, 
susmuko ant aslos, pasiraitę, pasiraitė, paleido baisų 
kvapą, ir iš visos jo galybės teliko tik juodas, susirietęs 
stribilinkas. „O kaip su lašiniais ir dešrom?” — paklausė 
užbaigęs savo pasakojimą. Guoga net nemirktelėjęs liepė 
pačiai atnešti, kas buvo sutarta ir dar pridėjo: „Jeigu 
tikrai išvijai, užeik prieš Kalėdas kita tiek gausi”.

— Ir tikrai išvarė? -- įterpė mama.
— Tikriausiai. Nuo to laiko niekas nei pakurtos

krosnies nebešlapino, nei pridžiautų ardų nebeardė, bet 
ir elgeta daugiau nebepasirodė. Turbūt ir buvo ne elgeta,

o koks noru šventasis.
Kaip tik 'no metu grižo tėvas su tetėnu, ir visi 

pradėjo kalbas apie laukus, o man ėniė kilti gera min
tis. Ar aš negalėčiau to padaryti? Kas kad aš dar ne šven
tasis. Žinojau, kad vienam galėtu būti labai baisu, ypač 
jeigu tokia didele gyvatė atšliaužtų. Vargu ar iškęs 
čiau nebėgęs iš jaujos. Bet man galėtų padėti Ipatėlis. 
Gal ir nelabai norėtu, bet jeigu labai prašyčiau, tikrai 
padėtų. Už lpatelio užlindęs, nebijočiau nei meškos, nei 
vilko, gal net ne gyvatės ar ko dar baisesnio, jeigu velnias 
ką ir sugalvotų.

Su ta mintim ilgai neužmigau, užtat kitą rytą ir tetą 
su tetėnu pramiegojau Kai atsikėliau, jie jau seniai buvo 
pavalgę ir išvažiavę Išėjau pasidairyti Ipatėlio — jis vežė 
šieną. Žiūrėjau iš tolo į jaują, ir nerimo buvo pilna šir
dis. Poterių nedaug temokėjau, o giedoti — nė vienos 
giesmės. Kai kiti giedojo, giedojau ir aš. Motina mokėjo 
daug. Visų ir per visą naktį gal neišgiedotų, bet ją va 
dint.i eiti kartu nė į galvą negalėjo ateiti. Tėvą irgi. Tai 
vaikštinėjau, dairiausi, mėgindamas nutverti kur nors 
dykinėjantį Ipatėlį, bet jis lyg tyčia vis ką nors dirbo 
laukuose. Pasėdėjau prie kūdros. Tais metais karosai 
dar nebuvo išgaudyti, tai kūdroje jų buvo pilna. Kitom 
dienom atsigulęs ant kranto, valandas išžiūrėdavau, 
kaip jie plauko, bet dabar ir jie nebetraukė. Žiūrėjau į 
karosus, bet galvojau, kokias giesmes reikėtų man 
išmokti, kad velniui greičiau imtų galvą gelti. O Ipatėlis 
kažin ar daug jų moka. Niekada negirdėjau jį nei dai 
nuojant, nei giedant. Tik šnekant, vis tik šnekant. Tada 
atėjo į galvą, ar velnią galima būtų taip prišnekint, kad 
jum galva imtų plyšte plyšti.

(Bus daugiau)
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NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ VOKIETIJOJE

Vasario 16-oji Bethoveno 
namuose

Lietuvos ambasadorius Vokie
tijoje prof. Zenonas Namavičius 
su žmona Nijole šiais metais Ne
priklausomybės šventės proga 
surengė Vilniaus styginio kvar
teto koncertą Bethoveno namų 
koncerto salėje Bonoje. Vasario 
16 d. ambasadorius pasveikino 
apie 200 susirinkusių svečių — 
lietuvių ir kitataučių, įvai
riausių institucijų ir ambasadų 
atstovų. Sveikinimo žodyje am
basadorius pasidžiaugė antrą 
kartą atgauta nepriklausomybe 
ir priminė, kiek daug per pasku
tinius penkerius metus po vals
tybės atstatymo, 1990 m. kovo 
11 d.,nuveikta. Po nepavykusio 
perversmo Vilniuje, kuris parei
kalavo 13 lietuvių gyvybių ir 
per 500 sužeistųjų, ir po Mask
vos pučo Lietuva buvo kitų vals
tybių pripažinta. Greitu laiku ji 
tapo Jungtinių tautų organiza
cijos nare, dalyvauja Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje, įstojo į Europos 
tarybą ir dalyvauja NATO part
nerystės programoje. Yra pasi- 

■ rašyta laisvos prekybos sutartis
• su Europos Sąjunga, o šiuo metu 

vedamos derybos dėl Lietuvos 
įstojimo į Europos Sąjungą. Taip

..pat Lietuva siekia įstojimo į 
NATO lygiateise nare. Savo 
kalbos pabaigoje Namavičius 
pristatė programos at ėjus ir 
supažindino su lietuvių kom
pozitorium Juozu Gruodžiu.

Vilniaus styginis kvartetas 
(Audronė Vainiūnaitė, Petras 
Kunca, Audronė Pšibilskienė ir 
Augustinas Vasiliauskas) kartu 
su pianiste Rosvvitha Lohmer 
grojo Franz Schubert, Juozo 
Gruodžio ir Robert Schumann 
kūrinius. Po koncerto amba
sadorius su žmona pakvietė 
visus į ambasadą, kur svečiai 
buvo vaišinami lietuviška 
duona, dešra, sūriu ir lietu
viškais gėrimais. Koncertą 
parėmė Mabre prekybos firma 
ir Lietuvos Avialinijos.

«■■■- Centrinis Vasario 16 
minėjimas Vokietijoje

Didesnės Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės — Miun- 

■~ chenas, Memingenas, Štutgar
tas, Hamburgas ir kt. kiek
vienais metais ruošia savo Ne
priklausomybės šventės minėji
mus. O Vokietijos LB valdyba 
vis ruošia centrinį minėjimą 
visai Vokietijai. Šiais metais jis 
vyko šešioliktą kartą iš eilės 
Lampertheimo priemiestyje 
Hiutenfelde, kur veikia Vasario 
16-osios gimnazija. Į jį atvyko 600 
žmonių iš Vokietijos, Lietuvos, 
Lenkijos, Belgijos ir Amerikos. 
Viena buvusi gimnazistė net iš
Australijos atkeliavo.

Minėjimas, kaip visuomet, 
pradėtas pamaldomis. Evangeli
kams jas vedė Vokietijos lie
tuvių evangelikų liuteronų val
dybos pirmininkė kun. Tamara 
Šmitienė evangelikų bažnyčioj, 
o katalikams šv. Mišias kartu 
su prel. Antanu Bunga, tėvu 
Konstantinu Gulbinu, kun. 
Gediminu Tamošiūnu ir kun. 
Saulium Filipavičium aukojo 
didelis lietuvių draugas, buvęs 
Augsburgo arkivyskupas dr. 
Josef Stimpfle Romuvos pilies 
salėje.

Minėjimą pradėjo Vokietijos 
LB pirmininkas Arminas Lip- 
šys, trumpai papasakodamas, 
kam mes čia susirinkom ir 
pristatydamas garbinguosius 
svečius. Sveikinimo žodžius tarė 
Lietuvos ambasadorius prof. Ze
nonas Namavičius, Lamperthei
mo meras dr. Jurgen Dieter ir

• Hiutenfeldo seniūnas Edmund 
; Mani. Pirmasis pasidžiaugė Lie- 
; tuvos pasiekimais per pirmuo- 
I sius 5 nepriklausomybės metus, 
“"antrasis pasidžiaugė, kad jo

mieste veikia toks svarbus lietu

vių centras, o trečiasis pabrėžė, 
kad jis aplankė ir stebėjo visus 
16 minėjimų ir jam įstrigo, kad 
anksčiau iš visų kalbėtojų tik du 
drįso aiškiai tvirtinti, kad Lie
tuva tikrai vėl atgaus savo 
nepriklausomybę, o tai buvo 
šveicaras prof. Juozas Eretas ir 
austras dr. Otto von Habsburg. 
Prieš šių trijų svečių kalbas pir
mininkas A. Lipšys pagerbė J.E. 
arkivyskupą dr. Josef Stimpfle. 
Vasario 16-osios gimnazijos 
mokiniai vyskupui užrišo juos
tą.

Pagrindinę kalbą pasakė He- 
seno parlamento pirmininkas 
Kari Starzacher, Heseno parla
mento ir vyriausybės koor
dinatorius ryšiams su Lietuva. 
Kalbėtojas nustebino susirin
kusius, pradėdamas savo kalbą 
puikia lietuvių kalba. Lietu
viškai atsiprašė, kad dar nesu
gebėjo daugiau išmokti ir todėl 
turi kalbėti vokiškai. Jis pasi
džiaugė, kad jau antrą kartą 
dalyvauja minėjime Hiutenfel
de. Starzacher priminė, kad 
prieš penkerius metus lietuviš
kas laikraštis spausdino ant
raštę — „Grįžtame į Europą”. Sis 
teiginys buvo lietuviams leit
motyvas, o dabar iš tikrųjų 
nebeįmanoma įsivaizduoti Eu
ropos valstybių bendruomenę be 
Lietuvos. Lietuva padarė didelę 
pažangą. Pavyzdžiui, žmogaus 
teisių organizacija „Freedom 
House” Lietuvą priskaito prie 
aukščiausiai vertinamų valsty
bių grupės pasaulyje. Iš viso ta 
organizacija patikrino 191 
pasaulio valstybę. Lietuvoj 
žmogaus teisės ir politinės 
žmogaus laisvės gerbiamos. Ir 
ekonomiškai Lietuva daro pa
žangą. Pagal Jungtinių Tautų 
organizacijos „Išsivystymo in
deksą” Lietuva priklauso prie 
antros grupės su palyginti 
dideliu gyvenimo standartu. 
Žinoma, dar daug darbo reikia 
atlikti. Jis priminė, kad Vokie
tija morališkai atsakinga padėti 
Lietuvai, ne vien todėl, kad 
Lietuva dėl Vokietijos buvo pra 
radusi savo nepriklausomybę, 
bet ir dėl moralinio įsiparei
gojimo didesnio mažesniajam. 
Vokietija ir Europos Sąjunga 
stengiasi Lietuvai padėti sukur
ti naujas demokratines struktū
ras. Reikia Lietuvai padėti 
sukurti modernų valdžios apa
ratą. Dalį šios paramos teikia 
Heseno žemė. Dėl šio bendra
darbiavimo atsirado labai daug 
ryšių tarp Heseno ir Lietuvos, 
jų tarpe ir asmeniški ryšiai. Pir
mininkas pasidžiaugė, kad He- 
sene lankėsi Lietuvos preziden
tas Algirdas Brazauskas ir 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas. Jis priminė, kad Eu
ropa susideda ne tik iš valsty
bių, bet ir iš sričių bei kultūrų. 
Kaip tik margumas ir įvairu
mas yra Europos stiprybė. Mes, 
kurie priklausom įvairiausiom 
tautom ir kultūrom, turime 
išmokti kartu gyventi, vienas 
kitą gerbti. Lietuva šia prasme 
yra, kaip jau pradžioj minėta, 
pažangi valstybė. Įstodama į 
Europos tarybą, Lietuva padarė 
didelį žingsnį, o dabar reikia 
žiūrėti, kad Lietuva taptų ir 
Europos Sąjungos nare. Europos 
tautų bendradarbiavime kultū
ra itin svarbi. Todėl Hesenas 
bendradarbiavimą su Lietuva 
pradėjo su praeitais metais 
suruoštom Lietuvių kultūros 
dienom Hesene, kurias ruošė jis, 
parlamento pirmininkas, kartu 
su Lietuvos ambasadorium Na- 
mavičium ir Vokietijos LB val
dyba. Taip pat jis pranešė, kad 
šių metų vasarą Lietuvoj vyks 
Heseno dienos. Baigdamas pa
brėžė, kad labai didelį vaidmenį 
lietuvių kultūros platinime Vo
kietijoje atlieka Hiutenfelde vei
kianti Vasario 16-osios gimnazi
ja, kurią remia Heseno valdžia. 
Jo nuomone, ši gimnazija yra ne

Vasario 16-ją minint, LB Cape Cod apylinkės nariai dalyvauja šv. Mišiose „Our Lady of Vic- 
tory” bažnyčioje.

Nuotr. Alf. Petručio

KOVO 11-JI LIETUVOJE
LINAS SIDRYS.M.D.

Svetimtautis, aplankęs Lietu
vą, nustemba, kaip lietuviai myli 
savo kraštą. Įsigilinę į lietuvių 
gyvenimą šie vėl nustemba: lie
tuviai didžiausia meile myli 
Lietuvą, bet nemyli lietuvių.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, svetimtaučiai apklau- 
sinėjo lietuvius: kuo jie dabar 
džiaugiasi. Lietuvių atsakymas: 
garbinga ir didinga Lietuvos 
praeitimi. Užsieniečiai buvo nu
stebinti, kad lietuviai taip žiūri 
į praeitį, o ne į ateitį.

Ši romantiška meilė Lietuvai 
subūrė visus lietuvius ir jie sėk
mingai iškovojo nepriklauso
mybę. Daugumas lietuvių nebe
tiki į Dievą, bet jie tikėjo į po
litikierius. Šie politikieriai 
jiems atstovavo jų meilę Lietu
vai. Politinis sąjūdis pagaliau 
subūrė vieningą Lietuvą, išgel
bėjo iš sovietinės vergystės. 
Žmonės manė, kad politikieriai 
Lietuvą įves į „medaus ir pieno” 
laikotarpį. Deja, tai, ką sena
jame testamente Dievas padarė 
žydams, Lietuvos politikai nepa
jėgė padaryti lietuviams. Lietu
vos žmonės pamatė, kad jų poli
tikai, tai stabai molinėm kojom. 
Jų didžiausia meilė buvo skirta 
sau, didžiausias rūpestis — savo 
piniginė ir patogumai. Lietuvos 
žmonės dar vis netiki į Dievą, 
bet jau nebetiki ir politikais, 
tačiau dar vis teigia, kad myli 
Lietuvą, bet neturi su kuo ta 
meile pasidalinti, nežino, kur ją 
išreikšti, nes Lietuvoje dabar 
viešpatauja nusivylimas ir 
cinizmas. Tai komunizmo lie
kanos.

Kovo 11 dieną buvau Kaune. 
Anksti ryte nuėjau į Įgulos

tiktai svarbus tiltas tarp Lie
tuvos ir Europos, bet tiltas į 
ateitį, nes čia vaikai mokosi 
dviejų tautų kalbas, literatūrą 
ir kultūrą apskritai.

Po Starzacher kalbos vyko 
trumpa pertrauka. Tada Vasa
rio 16-osios gimnazijos šokių 
grupė, vadovaujama Marijos ' 
Dambriūnaitės-Šmitienės, 
orkestras, choras ir skuduti
ninkai, diriguojami Arvydo 
Paltino, ir Rūtos Nemunienės 
paruoštos kanklininkės atliko 
vieną valandą trukusią progra
mą. Minėjimas baigėsi tradi
ciniais šokiais, kurie tęsėsi iki 
pirmos valandos. Dar tą pačią 
naktį rengėjams teko sutvarkyti 
salę ir aplinką, nes toje salėje 
rytojaus rytą vyko rinkimai į 
Heseno parlamentą.

Minėjimo proga Hiutenfeldo 
„Burgerhaus” fojė buvo rodoma 
žymaus lietuvių fotografo Žino 
Kazėno paroda „Lietuvos archi
tektūra”, kurią apžiūrėjo ne tik 
minėjimo dalyviai, bet ir kitą 
dieną atėjusieji į rinkimus. To
kiu būdu daugiau negu tūkstan
tis žmonių pamatė šią parodą.

Minėjimą plačiai aprašė vieti
nė vokiečių spauda.

A.Š.

bažnyčią, nes buvo Gavėnia, ir 
didelė tautinė šventė. Tikėjausi 
patekti į pamaldas. Pamaldų tą 
rytą nebuvo. Prie įėjimo stovėjo 
elgeta, o viduje moteris plovė 
bažnyčios grindis. Turėjau valy
tojos paklausti, ar Švč. Sakra
mentas bažnyčioje laikomas, 
nes nebuvo nei taburnakulio 
lemputės. Išėjau iš bažnyčios, 
elgetai daviau 4 litus. Toliau pa
ėjęs pamačiau, kad moteris pri
kišo litą prie pat akies ir bandė 
nustatyti popierėlio vertę. 
Grįžau ir sužinojai, kad jos 
viena akis visai apako po ope
racijos Kauno klinikose, o kita 
akis vos atskiria šešėlius. Ji turi 
seserį, kuri irgi vargingai gy
vena, nepajėgia jai padėti. Ji 
neturi pinigų net bulvių nusi
pirkti. Kai pamatė, kad gavo 
keturis litus, pradėjo verkti iš 
džiaugsmo. Grįždamas sutikau 
pilvotus vyrus Laisvės alėjoje. 
Jie buvo išvedę savo „vilkus” 
pasivaikščioti. Pagalvojau, kaip 
keista: atvykau į Lietuvą kovo 
4 dieną per šv. Kazimiero šven
tę. Tai buvo jaunuolis, kuris 
pasižymėjo savo pamaldumu ir 
pagalba vargšams, o išvažiuoju 
Kovo 11, palikdamas, badaujan
čią senutę prie tuščios bažnyčios 
durų...

Visuomenė pasireiškia per ar
chitektūrą. Viduramžiais mies
tai puošėsi tvirtovėmis ir kated
romis. Kapitalizmo laikų mies
tuose iškilo dangoraižiai, skir
ti verslui; socializmo miestuose 
daugiabučiai skruzdėlynai. Ne
priklausomoje Lietuvoje gra
žiausias ir naujausias pastatas 
yra „Sodros” būstinė Panevėžy
je. „Sodra” reiškia „socialinį 
draudimą”. Matome, kur Lietu
vos biurokratai leidžia Lietuvos 
vargšų pinigus, pasistatydami 
ištaigingus namus.

Kovo 11 vakare buvau Kopen
hagoje. Vakare ėjau pasivaikš
čioti prie karalienės rūmų, ap
suptų Danijos policijos. Tuo 
metu ten vyko Jungtinių Tautų 
socialinio vystymosi konferen
cija. Tą dieną konferencijoje 
kalbėjo Algirdas Brazauskas. 
Jis pabrėžė, kad Lietuvoje 
valstybė, kiek galėdama, mate
rialiai rems negaluojančius, 
pensininkus, kitus socialiai 
silpnus gyventojų sluoksnius, 
ypač moteris ir vaikus.

Praėjus pro policijos sargybą, 
netrukus atsirado minia demon
strantų. Demonstravo Danijos 
kairieji, protestuodami prieš 
lėšų švaistymą, karalienės su
ruoštą puotą pasaulio poli
tikams.

Prisimenu, 1990 m. Verbų 
sekmadienį aš stovėjau kautu su 
lietuviais prie Spaudos rūmų 
Vilniuje, kai žmonės neleido 
rusams kareiviams užimti 
spaustuvės. A. Brazauskas tada 
atėjo ir įkalbėjo kareivius pasi
traukti. Mes visi tada Brazaus
kui paplojome.

Dabar, prisiminus aklą, ba
daujančią moterį prie Įgulos 
bažnyčios, „Sodros” naujus 
rūmus Panevėžyje ir preziden
tą Brazauską puotoje Kopenha
goje, atėjo ir man noras prisijun
gti prie tų kairiųjų demonstran
tų, protestuojančių prieš socia
lines neteisybes ir melagius po
litikus.

• Kaišiadorių šeimos centre 
vasario 8 d. buvo surengta kon
ferencija dvasininkams, Caritas 
darbuotojams ir su šeimomis 
dirbantiems mokytojams. Pra
dėdamas konferenciją, vyskupas 
J. Matulaitis pasidžiaugė, jog 
vis daugiau žmonių įsitraukia į 
visai tautai labai svarbų darbą 
— rūpinimąsi sveiku ir doru šei
mos gyvenimu. Renginiui vado
vavo Kauno Šeimos centro 
vadovė gydytoja N. Liobikienė.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39 .- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98 dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 

multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, 1L 60629 Tcl. 312-436-7772

CLASSIFIED GLUDE
FOR RENT REAL ĖSTATE

Išnuomojamas S kamb. 2 mlog.
apšildytas M.; Šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Waahtenaw apyl. *42* Į
mėn. -t- 1 mėn. „aacurtty dop" Ir 
„toaso". Kreiptis į Almą: 312-47*4727.

Išnuomojamas modernus 2 mie
gamų butas su apšildymu; šaldytuvas, 
ir virimo plyta; 42 St. ir Mozart, Brigh- 
ton Park. Kreiptis po 5 vai. p.p.

Tai.: 312-847-1343

MISCELLANEOUS
RIMAS L. STANKUS

ELEKTROS 
{VEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We«t 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654

1 Kazio Bradūno ir Rimvydo šilbajo- 
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas.

Leidinys gaunamas „Drauge", 
4545 West 63rd Stree, Chicago, JL 
60629. Knygos kaina — $30.0fi. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių.

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J. Jakš
to paskutinis veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos politinį ūkinį, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl., gausiai 
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvienam, $15.
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko 
J. Dainausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia 
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus 
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija, 
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 352 psl., gau
siai iliustruota, <15.
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų 
rašytojo A. Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus 
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr. 
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki 
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416 
psl., $15.
MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami šią knygą nusikalsime į mūsų tėvynės gintarinį 
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga 
skirta jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl., $4.
KAZIMIERAS PALClAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaudai 
paruošė A. Dundzila, 96 psl. žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas ir 
persekiojamas. Įdomios iliustracijos, $4.
LIETUVA, Dr. J. šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams. 31 x 
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, $15.
PASTABA Visus šiuos Vydūno Fondo leidinius galima gauti 
dienraščio DRAUGAS redakcijoje arba užsakant paštu. Prie kainos 
Illinois valstijos gyventojai prideda 8.75% prie knygos kainos. Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavlmo išlaidų 
apmokėjimui.

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

KMIECIK REALTORS 
’ 7922 S. Putoki Rd. 

•***—1 ‘4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrųęniškai 
patarnaus. lkainąyimas,veltui.

HELP WANTED

UNIVERSAL HOME CARE 
AGENCY

Positions available: nannies, com- 
panions, elder care, housekeepers. 

Tel. 312-237-0078

GENERAL AUTOMOTIVE
R & R reikalinga; pilnas laikas. ..Seneliui" 
Turi būt patyrę Siame darbe, turėti įrankius ir 
susikalbėti angliškai Darbovietė miesto 
pietvakariuose. Kreiptis:

T.R.S. 708 349-2005

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO.

VVashington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai
turėti darbo leidimą (work per- 

mit). Parūpinslm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 
Aleksas, tel. 202-244-2373

l________________________
nr
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AMŽINYBĖN IŠLYDĖTAS 
A.A. INŽ. VACLOVAS BIRUTIS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 pi. kovo mėn. 30 d. 5

Inž. V# Birutis.f

Š.m. vasario mėn. 19 d. neil
gai gyvenęs Matulaičio slaugos 
namuose, Putname, tris mėne
sius ligoninėje sirgęs, amžiny
bėn išėjo dar vienas nepriklau
somos Lietuvos didis dar
bininkas, gilus patriotas, nepri
klausomos Lietuvos Pašto val
dybos direktorius, inžinierius 
Vaclovas Birutis, sulaukęs be 
veik 94 metų amžiaus. Jis 
paskutiniuosius keliolika metų 
skundėsi sveikatos negaliomis, 
tačiau mylimos dukrelės Lilijos 
globojamas,poilsio dienas drau 
ge su žmona leido Moriches 
N.Y. prie New Yorko, gražiai 
įsikūręs ramiame kampelyje.

Metams bėgant, sunegalavo 
velionio žmona ir jis turėjo per
sikelti į Matulaičio namus, Put
name. Tačiau a.a. inž. Vaclovas 
Birutis nepasidavė negaliom ir 
beveik iki paskutinių gyvenimo 
dienų, dukrelės globojamas, gy
veno savo namuose, viskuo 
domėjosi, skaitė ir prenumeravo 
spaudą, tvarkė visus namų 
reikalus. Jam, kaip ištikimam 
Tėvynės sūnui, visuomet rūpėjo 
pavergtos tėvynės likimas, ką 
dažnai jis savo laiškuose taip 
jautriai išsakydavo.

Inž. Vaclovas Birutis gimė 
1901 m. liepos mėn. 10 d. Šiau
liuose. Tėvas buvo gydytojas, 
kilęs iš ūkininkų, Šiaulių ap
skrities, Meškuičių valšč. Dab- 
kūnų kaimo. Gimnaziją lankė 
Maskvoje (karo metais) ir Šiau
liuose. Vaclovas Birutavičius- 
Birutis turėjo nuostabius gabu 
mus, troško siekti aukštųjų 
mokslų, o ypač technikos srity
je. Berlyno Aukštojoje technikos 
mokykloje gavo diplomuoto inži
nieriaus diplomą ir įgytą 
aukštąjį mokslą vėliau panau
dojo nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo darbuose.

1927 m. balandžio 1 d. pradėjo 
tarnybą Pašto valdyboje. Nuo to 
laiko inž. Vaclovas Birutis pasi
liko visą gyvenimą dirbti Pašto 
valdyboje ir ėjo įvairias parei
gas: mechaniko, telegrafo-tele- 
fono dirbtuvių viršininko, Kau
no telefono stoties viršininku, 
Pašto valdyboje Technikos tar

nybos viršininko ir paskutiniųjų 
keletą metų, iki bolševikų oku
pacijos, Pašto valdybos direkto
riaus pareigas.

Šalia tiesioginių pareigų, jis 
turėjo ir antraeilių pareigų: Dir
bo mokytoju Kauno aukštesnio
joje technikos mokykloje, buvo 
docentu Vytauto Didžiojo uni
versitete, buvo Pašto kursų ve
dėjas ir akc. bendrovės „Elek
tra” valdybos pirmininkas.

Bolševikams okupavus Lietu
vą, Pašto valdybos direktorius 
inž. Vaclovas Birutis pergyveno 
daug nesėkmių, paniekinimo, 
prievartavimo, komunistinių 
padugnių šmeižto. Jis buvo prie
varta varomas į komunistų ruo
šiamus paštininkų mitingus, 
ten turėjo skaityti naujų pašto 
valdybos viršininkų suredaguo
tus pareiškimus, garbinančius 
stachanoviečius, sovietų rojų. 
Nepaprastai jautrus, tėvynę gi
liai mylėjęs nepriklausomos Lie
tuvos augintinis, inž. Vaclovas 
Birutis visą tai skaudžiai išgy
veno, kol pagaliau buvo iš tų 
pareigų atleistas. Šį savo skaus
mą ne kartą rašė savo laiškuo
se, visada su dideliu jautrumu 
ir pagarba prisimindamas visus 
buv. bendradarbius paštinin 
kus, gėrėjosi jų darbais, atliktais 
tėvynei, sąžiningai vykdant 
pareigas.

Paskutinį Pašto valdybos 
direktorių didžioji paštininkų 
šeima minėjo ir mini su gilia 
pagarba, nes jis buvo didysis 
autoritetas, nuostabaus hu
maniškumo viršininkas, visuo
met supratęs savo tarnautojų 
rūpesčius ii- nei vieno nenu
skriaudęs, o visuomet vertinęs 
jų darbus.

Jam vadovaujant.buvo moder
nizuotas telefonų susisiekimas 
Lietuvoje, pastatyta pirmoji 
automatinė telefono stotis 
Kaune.

Okupantams antrą kartą grįž
tant, Biručiai su skausmu 
paliko savo tėvynę ir išėjo į 
tremtį. Tremtyje inž. V. Birutis 
dėstė lietuvių aukštesniojoje 
technikos mokykloje Nurtinge- 
ne ir Schabisch Gmuende, o 
vėliau — lietuvių gimnazijoje 
Pfullingene, Vokietijoje. 1948 
m. emigravo Anglijon ir dirbo 
automatinių telefonų firmoje. 
1952 m. persikėlė gyventi Ame
rikon ir iki pensijos dirbo New 
Yorke, elektros stočių pro
jektavimo firmoje.

1949 m. inž. Birutis dalyvavo 
Lietuvių Paštininkų sąjungos 
suvažiavime, Hanau, Vokietijo
je, ir buvo išrinktas Lietuvių 
Paštininkų sąjungos centro val
dybos garbės pirmininku, o 
sąjungos valdybai vadovavo bu
vęs Pašto valdybos referentas 
Jonas Bereiša.

Inž. V. Birutis su paštininkų 
sąjungos valdyba palaikė nuola
tinius ryšius, visada atsiųsdavo

Marija esmene

A.tA. MARIJA ČĖSNIENĖ
Š.m. sausio 19 d. Day Kimball 

ligoninėje Putnam, CT., amžinu 
miegu užmigo Suvalkijos lygu
mų dukra Marija Bulgarauskai- 
tė Čėsnienė, 88 metų amžiaus.

Velionė buvo gimusi Virbaly
je. Mokėsi Kybartų gimnazijoje 
ir Kauno mokytojų seminarijo
je, kurią baigusi.buvo paskirta 
pradžios mokyklos mokytoja 
Kauno apskrityje. Ten dirb
dama, sutiko Kazį Čėsną. Jų 
santuoką 1938 m. per Kalėdas 
Prisikėlimo bažnyčioje, Kaune, 
palaimino kanauninkas Felik
sas Kapočius. Po vestuvių per
sikėlė pas vyrą į Kybartus, kur 
taip pat dirbo mokytojos darbą.

1944 m. iš Rytų atūžiant visa 
naikinančiai karo audrai, Kazys 
ir Marija Čėsnai su mažomis 
dukrelėmis pasitraukė į Vokie
tiją.

1949 m. atvykę į JAV, ap 
sigyveno Worcesteryje. Pir
mosios dienos naujame konti
nente nebuvo lengvos. Būdami 
kantrūs ir darbštūs, nugalėjo 
įvairias kliūtis. Išaugino 
skautišką šeimą. Abi dukteris 
išmokslino ir išleido į gyvenimą. 
Vyresnioji — Eugenija Taft su 
vyru gyvena Utica, NY, ir pro
fesoriauja kolegijoje, dėstydama 
prancūzų, italų ir anglų kalbas. 
Gražina Blekaitienė su vyru gy
vena \Vashington, D.C., ir gim 
nazijoję dėsto prancūzų kalbą. 
Kazys Čėsna lankė New Eng- 
land School of Accounting, ku-

sveikinimus švenčių progomis, 
su meile ir pagarba visuomet 
minėdamas savo bendradarbius.

Sulaukęs ilgo amžiaus, velio 
nis pergyveno vienatvę, nes jo 
amžininkų ir bendradarbių be
veik nebeliko. Jį ramino, guodė 
dukrelė, o dažnai ir aš pasidalin
davau su savo garbinguoju vir
šininku, lėmusiu ir mano gra
žų gyvenimą, bėdomis laiš
kučiuose.

A.a. inž. Vaclovas Birutis, pa 
skutinysis nepriklausomos Paš
to valdybos direktorius, am
žiams atgulė Putnamo lietuvių 
kapinaitėse, net negalėjęs ap
lankyti jo taip ilgėtosios tėvynės 
Lietuvos, kuriai jis pašventė 
savo pačius gražiausius gyveni
mo metus. Amžinybėje tebūnie 
šiam Tėvynės sūnui ramybė.

Jurgis Janušaitis

rią baigė įsigydamas buhalterio 
profesiją.

Marija Čėsnienė įsijungė į vie
tos lietuvių gyvenimą. įstojo į 
ALRK Moterų s-gos 5 kuopą ir 
daugelį metų (kol ji veikė) pri
klausė kuopos chorui. Buvo na
rė Nekalto Marijos Prasidėjimo 
vienuolijos seserų rėmėjų Wor- 
cesterio skyriui. Narė LB 
Worcesterio apylinkės. Kurį 
laiką buvo Dr. Vinco Kudirkos 
kuopos šaulė rėmėja. Dirbo 
Phalo Plastic dirbtuvėje. 1972 
m. išėjo pensijon. Po kelių metų 
pradėjo blogėti sveikata. 1982 
m. per Kalėdas šeimos ratelyje 
Kazys ir Marija Čėsnai šventė 
Auksinį vedybinio gyvenimo 
jubiliejų.

Marijos sveikatai blogėjant, 
reikėjo didesnės mediciniškos 
pagalbos, todėl 1989 m. buvo 
perkelta į Nekalto Marijos 
prasidėjimo vienuolijos vado
vaujamus Jurgio Matulaičio 
slaugos namus, Putnam, CT. 
Džiaugėsi malonia seselių globa 
ir miela lietuviška aplinka. 
Dukterys, nepaisydamos tolimų 
kelionių, reiškė meilę savo 
motinėlei dažnai ją lankydamos. 
Dažnai ją lankė ir Worcestery- 
je gyvenantis Kazys Čėsna.

Sveikatai pablogėjus, 1995 m. 
sausio mėnesį buvo išvežta į 
ligoninę, kur po kelių dienų 
mirė. Velionė buvo parvežta į 
Worcesterį ir pašarvota Jono 
Kazlausko laidojimo namuose. 
Sausio 22 d. iš Putnamo atvyko 
seselės Oliveta ir Elenutė kar
tu su Arkivysk. J. Matulaičio 
namų darbuotojomis Regina 
Tauniene ir Aldona Prapuo-

lenyte. Seselių rėmėjų ii- Moterų 
s-gos 5 kuopos vardu rožinio 
maldai vadovavo sės. Oliveta. 
Šeimos pageidavimu, vietoje 
gėlių aukos buvo skiriamos 
Arkivysk. Jurgio Matulaičio na
mams.

Sausio 23 d. už a.a. Marijos 
Čėsnienės sielą Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje šventas 
Mišias koncelebravo klebonas 
kun. V. Parulis, MIC, (jis ir 
pamokslą pasakė) ir vikaras 
kun. Antanas Nockūnas, MIC. 
Specialią maldą skaitė duktė 
.Eugenija. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargo
nininkės Onos Valinskienės. Po 
Mišių, chorui giedant „Arčiau 
prie Dievo”, a.a. Marijos 
Čėsnienės kūnas buvo išlydėtas 
iš bažnyčios.

Amžinam poilsiui Marija Čės
nienė atsigulė Nekalto Marijos 
Prasidėjimo vienuolijos „Dan
gaus Vartai” kapinėse. Prie 
kapo duobės maldas skaitė 
klebonas kun. V. Parulis, MIC, 
ir prel. V. Balčiūnas. Gražiai 
giedojo seselės. Anelė Maske
liūnienė paskaitė savo kūrybos 
eilėraštį „Mirtis”. Visi daly
vavusieji sugiedojo „Viešpaties 
Angelas”, „Marija, Marija” ir 
Lietuvos himną. Po laidotuvių 
seselės pakvietė visus pietums į 
vienuolyną.

Nuliūdę liko vyras Kazys 
Čėsna, kuris su savo žmona 
Marija išgyveno 56 vedybinio 
gyvenimo metus; dukterys — 
Eugenija su vyru William Taft, 
Gražina su vyru Jurgiu Ble- 
kaiČiu, giminės Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Miela Marija, ilsėkis Vieš
paties ramybėje, nors toli nuo 
brangios tėvynės Lietuvos, bet 
svetingoje Amerikos žemelėje.

J.M.

1995 M. SAUSIO-VASARIO MĖN. 
ATMINIMUI UŽ MIRUSIUOSIUS 

„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI” AUKOJO:
a.a. Antano Ir Bronės Bailų atm.: Apolinaras Varnelis; 
a.a. Margarat Lalas atm.: D. ir V. Zakarai, Ona Mieželienė,

Vytautas ir Ona Adomaitis, Aldona Gervickienė, VValter Klemka, 
Lietuvių Katalikų Misija, Ch. ir J. Yourskis, Kazys Leknius, Elena 
ir Antan Bittzesti, Bernice Obremski, Vera Paulionienė, A. ir J. 
Jakubėnas, S. Rukštelė, L. ir R. Vainauskas, Stasys ir Sofija Narkai 
Juzė Šimkus, V. ir š. Ruseckas, Aldona Genčiuvienė, Benediktas 
Jackus, Joseph J. Lalis, Mary Druktenis, George ir Birutė Strouse, 
Sofija Palionienė, Bronė Strikauskas, Cathie ir Edvvard Judy George 
Strouse Jr., Anna Genutas;

a.a. dr. Motiejaus Rimo atm.: Aldona Rimienė; 
a.a. Elzbietos Davallanės atm.: Sofija Skobeikienė; 
a.a. Vinco Savukyno atm.: Elizabeth Navikas, Tomas ir Maija

Sperauskai;
a.a. Halan Y. Buchlnskas atm.: Mary Krauchunas, M/M Ray- 

mond Krauchunas, M/M Vytautas Girnius, M/M Frank Olis, M/M 
Ben J. Norbut, Richard Norbut, M/M Anthony Giedraitis, M/M Ed
vvard Jusas, Judith Thomas, M/M Adolph Norbut, M/M VValter 
Skoropad, Anna Schinnick, M/M John Maloney Sr., M/M Al Lipin- 
ski, M/M Robert Morlan, M/M Lawrence Keeley, M/M VViiliam 
Trasko, M/M Joseph Budiselich, M/M Robert Torrisi, Donna 
Maloney, Margaret E. Mankus;

a.a. Birutės Skrlnsklenės atm.: M. Mikonienė; 
a.a. Antano Butkevičiaus atm.: Danuta ir Joseph

Baltramonaitis, Janina ir Ramojus Mozoliauskas;
a.a. Juozo Bartkaus atm.: Dalė ir Albinas Salys;
a.a. Eleonoros Tamošiūnienės atm.: Alfonsas ir Palmyra

Snarskis, Tamošiūnų šeima;
a.a. Aukėtlkalnlo atm.: The Smith Corporation (Fairfax, VA); 
a.a. Broniaus Ir Stasės Medelių atm.: Kižių šeima; 
a.a. Antano Žlndžlaus atm.: Birutė V. Kožicienė, A.L.T. Sky

rius (Daytona Beach, FL), Michael Anton;
a.a. Juozo Staslulio atm.: Lietuvių Agronomų Sąjunga

(Chicago, IL);
a.a. Agnės KUUenėa atm.: Stasė Kazlienė; Vytautas ir Aldona

Čečėnas;
a.a. Igno Podėlio atm.: Ona Adomaitienė;
a.a. Onos Dlrvlansklenės atm.: V. ir A. Adamkus, Jurgis

Riškus, A. ir R. Tamošiūnai, A. ir J. Bakaičiai, B. Bulotaitė. R. ir 
A. Meilai, R. ir M. Povilaičiai, D. Kviklytė, R. Peleckas, B. ir V. 
Žemaičiai, P. ir D. Bielskai, Violeta Karalienė, Milda Šatienė, Irena 
ir Petras Lukoševičiai.

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai dėkojame 
aukojusiems Lietuvos vaikučių gydymui; o atvežami jie čia, kadangi 
tik JAV-bėse tegali išsipildyti jų viltys.

„Lietuvos Valkų Viltis”
2711 W. 71st Bt.,
Chicago, IL 60629

„DAUGO”RĖMĖJAI
25.00 dol. V. ir A. Daulys, 

Evanston, IL; B. ir R. Sriubas, 
Michigan City, IN; Antanas ir 
Zuzana Janušis, Livonia, MI; A. 
Milašius, Lockport, IL;

20.00 dol. Matilda Jurevičius, 
R.F.D. Sicklervillę, NJ; Petras 
ir Bronė Ezerskis, Cleveland, 
OH; Bronius Rakauskas, Wasa- 
ga Beach, Ont. Kanada; Algis

Tamošiūnas, La Grange, IL; V. 
Krasauskas, Hickory Hills, IL; 
Emma Tauraitienė, Portage, 
IN; Joną Rejeris Oak Lawn, IL; 
Stasė Kriaučeliūnas, Highland, 
IN; Aldona Aistienė, Temple 
Hills, MD; Z. Katiliškis, Le- 
mont, IL; P.O. Banionis, Cleve
land, OH; Česlovas Vilčinskas, 
Gulfport, FL; Stasys Naumus, 
Dearborn Hts., MI; Nijolė Nau
sėdas, Lockport, IL;

15.00 dol. Paulina Konstas, 
Chicago, IL; Juze Ramas, Le- 
mont, IL; B. Juodelis, Chicago, 
IL; D. Ješmantas, Plymouth, 
MI; Jonas Kazlauskas, Brock- 
ton, MA; dr. T. Rymantas, St. 
Pete Beach, FL; Benediktas 
Dapkus, Colchester, CT;

10.00 dol. Nijolė Gražulienė, 
Oak Lawn, IL; E. Rašytinis, 
Redford, MI; J. Gustainis, Don 
Mills, Ont., Kanada; Jonas 
Šiaučiūnas, Cicero, IL; R. 
Krivis, St. Petersburg, FL; 
Danutė Jankienė, Redford, MI; 
Elena Vabalienė, Kingston, 
Ont.i Kanada; Stefa Strikaitis, 
Los Angeles, CA; Danutė Miko- 
liūnienė, Cleveland, OH; Iz. 
Tavaras, Marrillville, IN; Kazys 
Čiurlys, North Brunsvvick, NJ; 
Kazimieras Vaitys, Bend, OH.

Aukos už kalendorių ir ka
lėdines atvirutes.

50.00 dol. Marija Paliokienė, 
St. Petersburg, FL; Paulius Gy
lys, Olympia, WA; P. Petrėnas, 
Sudbury, Ont.;

40.00 dol. Juozas Rimkus, 
Delhi, Ont., Kanada;

30.00 dol. Ruth Z. Gricius, 
Agoura Hills, CA;

25.00 dol. Stefanija Burba, 
Oak Lawn, IL; Michael Lubert, 
Chicago, IL; Ged. Deveikis, 
McHenry, IL; Genovaitė Norus, 
Detroit, MI; Julius Pakalka, 
Beverly Shores, IN; Julius Lap
kus, Evanston, IL; Povilas Kan
tas, Chicago, IL;

20.00 dol. Niola Čerekas, 
Warren, MI; Marija Bavarskis, 
Hickory Hills, IL; V.A. Saimi- 
ninkas, East Hartford, CT; 
Alfonsas Zolplis, Toronto, Ont., 
Kanada; Bronius Aušrotas, 
Juno Beach, FL; Salomėja Jan
kauskas, Hot Springs National 
Park, AR; Stasys Rudys, Ux- 
bridge, MA;

15.00 dol. Povilas Savickas, 
Dearborn, MI; Paul R. Savickas, 
Livonia, MI; Gražina Markonie- 
nė, Chicago, IL; Marija Grauži

A.tA.
dr. ADOLFUI BALTRUKĖNUI

skausmingą žemišką kelionę užbaigus, giliame 
nuliūdime likusius — žmoną STASĘ, sūnų 
VYTAUTĄ, dukteris RŪTĄ ir DAIVĄ, anūkę 
TERESĘ ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

E. Jonušienė 
V. R. Ramūnai 
S. Ramanauskienė 
J. V. Lišaičiai 
J. B. Paškai 
A. M. Varnai 
O. Liutermozienė 
dr. Prunskienė 
G. Petrauskienė 
V. V. Dubauskai 
J. Jazbučiai 
A. E. Zigmantai 
dr. V. V. Tamasoniai 
dr. R. J. Vienužiai

nis, Chicago, IL; Stefa Mikul
skis, Woodhaven, NY; Anthony 
Liudzius, Chicago, IL;

10.00 dol. J. Petuška, 
Southington, CT; Jadvyga Pro- 
kurat, Lake Oswego, OR; Pra
nas Baltuonis, La Šalie, Quebec, 
Kanada; K. Razma, Westches- 
ter, IL; Petronėlė Kamstaitis, 
Hobart, IN; Br. Valiukėnas, 
Dearborn Heights, MI; Robert 
Newson, Los Angeles, CA; An
tanas Andrijonas, Oak Lawn, 
IL; Virginia Vaišvilaitė, St. 
Petersburg, FL; Ursula Jakai
tis, Chicago, IL; Birutė Kožicie
nė, Daytona Beach, FL; Tony 
Galkus, Ellicott City, MD.

25.00 dol. Jane Gerdvilis, St. 
Pete Beach, FL; Ona Didžbalis, 
Menomonee Falls, WI; Romanas 
Stropus, Palos Hills, IL; V. S. 
Mykolaitis, Oak Lawn, IL; 
Janina Biliūnas, Mentor, OH;

20.00 dol. John C. Baris, Glen 
Ellyn, IL; Jonas Labanauskas, 
St. Pete Beach, FL; M. Jankaus
kas, Redford, MI;

15.00 dol. Ludmila Stulpinas, 
Eastport, ME; Br. Staškevičius, 
Verdun, P.Q., Kanada;

10.00 dol. Danguolė Jafifee, 
Pensacola, FL; Vytautas ir Bi
rutė Petrušaitis, Kimberley, 
ONt., Kanada; Vytautas Ignas, 
Ashford, CT; Pr. Simanavičius, 
Lanham-Seabrook, MD; Petras 
Macnorius, Chicago, IL; Sofija 
Baleckaitis, East Chicago, IN.

Aukos siunčiant laikraščio 
prenumeratą.

55.00 dol. Feliksas Pumputis, 
Lemont, IL; Marija Vilutis, St. 
Petersburg, FL; Vyt. D. Auks- 
tinaitis, Fort Lauderdale, FL; 
Marija Ripskis, Chicago 
Heights, IL; Izabelė A. Laučkie- 
nė, Bethesda, MD; dr. A. Garu- 
nas, Willowbrook, IL; Kazys 
Majauskas, Chicago, IL; Vacius 
Lelis, Sterling Heights, MI; 
Anelė Knezenas, New Britain, 
CT;

45.00 dol. P.A. Bielskus, 
Hinsdale, IL;

30.00 dol. Viktoras Kuraitis, 
Orland Park, IL; Zenonas Obe- 
lenis, Novelty, OH; Stan & He- 
len Mickus, Superior, CO;

Visiems šiems aukotojams 
ir tiems, kurie atsiuntė ma
žesnes aukas, „Draugas” 
reiškia nuoširdžią padėką.

Algio Vasio ir Rimo Jako pastangomis vasario 23 d. iš Philadelphijos buvo išsiųstas šalpos talpin- 
tuvas(550 dėžių), skirtas našlaičiams, vargšams ir žmonėms su negalia Lietuvoje Siuntą sudarė 
rūbai, avalynė, kompiuteriai, specialiosios pedagogikos medžiaga ir žaislai A Vasio dėka buvo 
gauta daugiau kaip ketvirtis mil. dol vertės nauju batų iš Red Wing Shoe Co. firmos Talpintuvą 
krauna (iš kairės): Vytas Mašalaitis, Rimas Jakas, Putinas Mašalaitis ir Algis Danta. Talpin 
tuve — Gintaras Labutis. Persiuntimui pasitarnavo Lithuanian Mercy Lift

A.tA.
VYTAUTUI STRIBUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai 
JOVITAI, sūnums ALGIUI ir RAIMUNDUI su 
šeimomis, seseriai dr. GENOVAITEI ir svainiui dr. 
ALGIRDUI MACIŪNAMS, jų vaikams ir visiems 
artimiesiems.

Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas 
Centro valdyba ir direktoriai

I I



1

6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. kovo mėn. 30 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Aktorė Audrė Budrytė nuo
š.m. balandžio 1 d. pradės dės 
tyti lietuvių tautosaką Pėda 
goginiame lituanistikos insti
tute. Jos pagrindinė tema — 
„Lietuvių dievai ir dievaitės 
pagal prof. Dundulienę ir Grei
mą”. Audrė yra baigusi dramos 
studijas, metus dirbusi Lietu
voje, Šiaulių dramos teatre, 
baigusi ir Pedagoginį lit. in
stitutą, parašiusi diplominį 
darbą apie Juozo Miltinio gyve
nimą ir kūrybą. Be visų kitų 
dalykų, Audrė visuomet do
mėjosi ir studijavo lietuvių 
tautosaką.

Jei kam įdomi ir artima minė
ta tautosakos tema, prašome at
vykti į Pedagoginį lit. institutą 
šeštadieniais, 9:30 vai. ryte.

Audrė Budrytė.

Žurnalas „America”, š.m. 
kovo 18 d. laidoje išspausdino 
kun. Antano Saulaičio, SJ, pla
tų ir labai išsamų apžvalginį 
straipsnį apie Lietuvos moterų 
vienuolynų veiklą. Pažymima, 
kad Lietuvoje šiuo metu yra 18 
seselių vienuolių kongregacijų, 
kurioms priklauso apie 1,000 
vienuolių. Tiksliai apžvelgiami 
ir bolševikų okupacijos metai, 
kai buvo varžoma bet kokia 
religinė veikla, persekiojami 
vienuolynai, kalbama apie da
bartinius sunkumus bei rūpes
čius. Straipsnis pavadintas: 
„Sisters to Ali: Religious 
Women in Lithuania”.

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje Lemonte Ga
vėnios metu kasdien prieš šv. 
Mišias 7:40 vai. r., kapelionui 
kun. Algirdui Paliokui, SJ, 
vadovaujant, einami Kryžiaus 
keliai už Lietuvą. Iš anksto 
pranešame, kad misijoje bus 
specialus susitelkimas ir susi
taikymo sakramentas jaunimui 
balandžio 8 d., 7 vai. vak. Didįjį 
šeštadienį misijoje pamaldų pra
džia — 8 vai. vak. Prisikėlimo 
Mišios Velykų rytą — 7 vai. r. 
Po jų — įprastinės sekmadienio 
Mišios: 9 vai. ir 11 vai. ryte.

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

(sk)
x „Tėviškės” parapijos sa

lėje, 6641 S. Troy, Chicago, 
šeštadienį, balandžio 1 d. 5 
vai. p.p. įvyks iškilių muzikų, 
smuikininko Raimundo Kati
liaus ir pianisto Leonido Dorf- 
mano, koncertas. Kviečiame 
visus atsilankyti į šį išskirtinį, 
aukšto meninio lygio renginį.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk>

PAREMKIME LB VEIKLĄ 
BRIGHTON PARKE

JAV LB Brighton Parko apy
linkės valdyba ruošia lietuviš
kus pietus šį sekmadienį, bal. 2 
d. tarp 11 ir 1 vai. p.p. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje. 
Tikslas — sutelkti lėšų, kad 
būtų galima toliau vykdyti 
lietuvybės darbą. Seniau LB 
iždininkai eidavo rinkdami 
aukas įvairiems reikalams — 
švietimui, tautinių šokių bei 
dainų šventėm, jaunimo kongre
sams, spaudai ir t.t. Dabar 
buvusieji aukotojai jau gyvena 
iš pensijos, o aukų prašytojų 
atsiranda vis daugiau ir dau
giau. Todėl daugelyje apylinkių 
LB valdyba stengiasi savo dar
bu sutelkti reikiamų pinigų. 
Finansinės paramos iš LB daug 
kas tikisi: spauda, radijas, 
mokyklos, įvairūs kultūros 
vienetai, parapija, labdara, US 
Baltų fondas, BATUN ir kt. 
Taigi, kiekvienas, šį sekmadienį 
atėjęs pavalgyti į Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salę, 
prisidės prie šių labai remtinų 
tikslų, o šeimininkėms nereiks 
namie pietų gaminti. Pailsėju
sios galės gėrėtis „Draugo” kon
certu.

S.D.

Ramutės Plioplytės mar
gučių ir kitų velykinių stalo bei 
namų papuošalų paroda atida
roma penktadienį, balandžio 7 
d., 7 vai. vak. Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus mažojoje 
galerijoje. Publika kviečiama 
dalyvauti.

ALT Čikagos skyriaus val
dybos ir tarybos posėdis bus 
kovo 31 d., penktadienį, 6 vai. 
vak., ALTo centro patalpose 
6500 S. Pulaski Rd. Visi 
valdybos bei tarybos nariai 
prašomi posėdyje dalyvauti.

Pasaulio lietuvių centre apsilankęs senatorius Kirk Dillard (dešinėje) su 
Lemonto LB apylinkės pirm. Gediminu Kazėnu apžiūri centro įrengimus ir 
jo įdomybes.

x Kazimiera Škėrienė, savo 
vyro a.a. Petro Škėrio 
penkerių metų mirties sukak
čiai paminėti, „Lietuvos Vaikų 
vilties” darbus parėmė su $200 
auka. Tariame Jums nuošir
džiausią ačiū.

(sk)

x A.a. Stasio Lozoraičio 
atm. $200 auką „Lietuvos 
Vaikų vilčiai” atsiuntė Wa- 
shington D.C. Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė. Nuoširdžiai 
dėkojame.

(sk)

x Bilietai į „LMA Daina
vos” 50 m. sukakties koncer
tą gaunami Lion Frame Gal- 
lery, sav. L. Narbutis, 3125 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6322 ir Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemont, IL 
balandžio 2 ir 9 d. po Mišių.

(sk)
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. (312) 847-7747.

(sk)

DARBINGAS
SUSIRINKIMAS

LB Lemonto apylinkės me
tinis narių susirinkimas buvo 
balandžio 26 d., sekmadienį 
Pasaulio lietuvių centre, daly
vaujant daugiau kaip šimtui 
asmenų. Susirinkimui pir
mininkavo vald. pirm. Gedimi
nas Kazėnas ir Vladas Stropus. 
Sekretoriavo — Stasys Džiugas.

Po trumpo pirmininko įvado 
buvo paprašyta pagerbti 
mirusieji nariai minutės atsi
stojimu. Darbotvarkė priimta be 
pakeitimų. Buvo suteikta 
pirmenybė tarti žodį JAV LB 
krašto valdybos nariui Linui 
Norušiui, kuris sveikino Krašto 
valdybos vardu, palinkėjo dar
bingų veiklos metų naujai 
valdybai, o dėl Vasario 16 d. 
aukų paskirstymo pageidavo 
vadovautis LB taisyklėmis. 
1994 m. metinio susirinkimo 
protokolas buvo išspausdintas ir 
išdalintas. Dėl jo teksto klausi
mų nebuvo.

Valdybos pirm. G. Kazėnas 
pareiškė, kad jo 2 metų ka
dencija pasibaigė, turėjo 12 
protokoluotų posėdžių, padėkojo 
centro valdybai ir administra
toriui už malonų bendradarbia
vimą. Jo veiklos metu buvo su
ruošta Birželio išvežtųjų minėji
mas, gegužinė, banketas su lo
terija ir Vasario 16 dienos 
minėjimai. Padėka priklauso 
valdybos nariui Vladui Stropui, 
kurio pastangomis buvo ras
ti minėjimų programos atli
kėjai. VI. Stropaus iniciatyva 
yra sudaryta Lemonto ir iš kitų 
vietovių vyrų grupė, kuri įsi
jungs į misijų bažnytinį chorą ir 
kaip mišrus choras pirmą kartą 
giedos Verbų sekmadienį. Ne
seniai atvykusi iš Lietuvos 
Aldona Liuberskytė-Varkalienė 
savo muzikiniu sugebėjimu 
paruošė minimą vyrų grupę, su
tiko ir toliau talkininkauti.

Mandatų komisiją, susirin
kimui pritarus, sudarė revizijos 
komisijos nariai: Dalia Dun- 
dzilienė, Kęstutis Sušinskas ir 
Liudas Šlenys. Pagal balsų 
daugumą, į valdybą dvejų metų

x Smuikininko Raimundo 
Katiliaus koncertas, dar negir
dėtų kūrinių, akompanuojant 
Leonidui Dorfmanui, bus šešta
dienį, balandžio 8 d., 4:00 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Visus 
maloniai kviečia „Saulutė”, 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 
Bilietai gaunami „Patria” ir 
„Lion Frame Gallery” Čikagoje.

(sk)
x Kviečiame visus į smuiki

ninko R. Katiliaus koncertą, ku
ris bus Lietuvių Dailės Muzie
juje, Lemonte penktadienį, 
kovo 31 d. 7:30 v.v. Akompa
nuoja L. Dorfmanas. Bilietai 
muziejuje arba 1-708-257-2034. 
Gera žinia — muziejuje naujas 
fortepįjonas. (sk)

x Dėmesio, Lemonto gy
ventojai! Kas norėtų nuvažiuo
ti ir grįžti autobusu į sukak
tuvinį „Dainavos” koncertą 
balandžio 23 d. Čikagoje, 
prašome užsiregistruoti iki 
balandžio 9 d. pas I. Kazlaus
kienę, 708-257-8346 arba kovo 
26 ir balandžio 9 d., sek
madieniais Pasaulio Lietuvių 
centre po Mišių.

(sk)

kadencijai buvo perrinkti: 
Gediminas Kazėnas ir Vladas 
Stropus. Du nauji išrinkti — 
Neringa Ambrozaitytė ir Stasė 
Jagminienė. Kandidatais liko — 
Lilė Ramonienė ir Agutė Tiš- 
kuvienė. Į JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos suvažiavimą, 
kuris bus pavasarį, išrinkti: 
Kazys Laukaitis, dr. Leonidas 
Ragas, Rūta Sušinskienė, dr. 
Antanas Razma, Stasys Joku- 
bauskas, Petras Brizgys, 
Bronius Juodelis ir Stepas Lu- 
kauskas.

Ižd. Aleksas Karaliūnas per
skaitė metinę pajamų ir išlaidų 
apyskaitą.

Vasario 16 d. aukos bus pa
skelbtos „Drauge” arba „Pa
saulio lietuvyje”. Iki šiol yra su
aukota 5,785 dol., įskaitant ir 
solidarumo mokestį. Išmokėjus 
sumas, pagal aukotojų valią, 
kasoje yra 2,817.68 dol. Buvo 
dalyvių pageidauta, kad kitais 
metais būtų apyskaita išspaus
dinta ir išdalinta.

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė Kęstutis Sušinskas. 
S.m. kovo 16 d. iždo balansas 
buvo 2,817.68 dol. Pinigai laiko
mi Lemont Banking Center. Re
vizijos komisija rado, kad 
apylinkės kasos knygos yra la
bai tvarkingai ir pavyzdingai 
vedamos LB Lemonto apylinkės 
iždininko Alekso Karaliūno.

Klausimų ir diskusijų metu 
reiškė savo nuomones Linas No- 
rušis, Bronius Juodelis, Kazys 
Laukaitis, Rasa Poskočimienė ir 
kiti. JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos pirm. Birutė Vin- 
dašienė pristatė kritišką Šv. 
Kazimiero kapinių sklypų sa
vininkų draugijos valdybos 
padėtį. Kvietė visus, kurie turi 
sklypus ar palaidotus gimines, 
į tą draugiją įsirašyti ir už jos 
teises kovoti.

Pirm. G. Kazėnas, baigdamas 
susirinkimą, padėkojo daly
viams už gausų dalyvavimą, už 
gautas aukas Vasario 16 d. pro
ga, už nuoširdų bendradarbia
vimą ir talkininkavimą įvai
riuose darbuose.

St. Džiugas

ATSISVEIKINIMO ŽODIS

Dainuojančių Lietuvos par
tizanų grupė „Šilas” grįžta į 
Tėvynę. Tautiečiai, gyvenantys 
Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje, 
mus šiltai priėmė. Susitikimai 
su jais vyko Čikagoje, 
Clevelande, Detroite, Toronte, 
Hamiltone, Wasagoje ir visi 
buvo kupini neabejotino 
dėmesio, jautrumo, neretai ir 
ašarų. Visur mūsų laukė pilnos 
salės.

Patyrėme daug jaudinančių 
akimirkų. Jautėme tvirtais 
dvasiniais ryšiais nutiestą tiltą 
tarp Rytų ir Vakarų tremtinių, 
tragiško likimo atplėštų nuo 
visų mūsų vienodai mylimos 
Tėvynės. Ano meto Lietuvos 
partizanų dainos (jas dainavo tie 
patys gyvi partizanai) rado at
garsį tautiečių širdyse!

Išvykstame su neužmiršta
mais įspūdžiais ir prisimi
nimais.

Nuoširdžiai dėkojame JAV 
Lietuvių Bendruomenei ir 
asmenims, kurių rūpesčiu 
mums buvo suteikta ši puiki 
kelionė. Ji — tarsi atpildas už 
mūsų kovas ir kančias Sibire.

Lietuviškas širdingas ačiū vi
siems, kurie mus globojo, 
visokeriopai padėjo ir parėmė. 
Visiems, su kuriais teko ben
drauti ir subtilią lietuviškų šir
džių šilumą jausti.

Likite sveiki, būkite laimingi! 
Antanina Garmutė

„Šilo” vardu

Šio šeštadienio, balandžio 1 
d., naktį laikrodžius reikia 
pasukti viena valanda į priekį 
— prasideda vasaros laikas. Tuo 
pačiu primename, kad sekma
dienio Mišios, susirinkimai ir 
renginiai, kurių svarbiausias 
yra, be abejo, „Draugo” kon
certas, vyks naujai pakeistu 
laiku.

Čikagos Lietuvių operos vyrų choras, atlikęs programą Vasario 16-osios minėjime Maria aukš
tesniosios mokyklos auditorijoje, Čikagoje, š.m. vasario 12 d.

Nuotr. Jono Tamulaičio

PERSPĖJAME

„Draugo” redakciją iš labai 
patikimų šaltinių pasiekė žinia, 
kad vis dar reikia saugotis 
apgavikų iš Lietuvos, kurie 
„graudžiais verksmais” sten
giasi suminkštinti savo tau
tiečių užsienyje širdis ir iš to 
pasipelnyti. Vienas toks apga
vikas yra Stanislovas Ži
linskas. Jis šiuo metu atlieka 
bausmę Griežtojo režimo patai
sos darbų kolonijoje. Yra teistas 
jau keturis kartus: už vagystę, 
sunkų kito asmens kūno sužalo
jimą ir kankinimą, už apiplė
šimą. Paskutinį kartą nuteistas 
1992 m. už apiplėšimą — gavęs 
5 metus. Jis nėra invalidas. 
Antrą kartą vedęs 1994 m. lap
kričio mėn. kolonijoje. Sta
nislovas Žilinskas nėra Lietuvos 
pilietis, nes turi seną SSSR 
pasą.

Jis iš kalėjimo rašo laiškus į 
užsienį ir maldauja pagalbos, 
vaizduodamas nuskurdusį, visų 
apleistą invalidą. Laiškai antro
je voko pusėje turi antspHudėlį: 
„Cenzūruota. Vilniaus Griežtojo 
režimo PDE”. (Tokį laišką yra 
gavusi ir „Draugo” redakcija.)

Suprantama, kad Lietuvoje 
daugeliui žmonių reikia pagal
bos. Jos reikia ir organizacijoms, 
tačiau turime saugotis, kad 
apgavikai, panašūs į minimą 
Žilinską ar kitus, nepasi
naudotų žmonių geraširdiš
kumu, nes po to paprastai ap
ninka nusivylimas ir nenoras 
padėti tikrai paramos reikalin
giems.

Pašto persiuntimo išlai
doms smarkiai padidėjus, ne
vien JAV, labai pabrango 
mokykloms knygelių bei mokslo 
priemonių persiuntimas iš 
Lietuvos. LB Švietimo taryba 
labai įvertina lituanistiniu švie
timu besirūpinančius asmenis, 
kurie, grįždami iš Lietuvos, at
gabena ten supirktus leidinius. 
Vienas tokių „modernių knyg
nešių” yra Ateitininkų federa
cijos vadas Juozas Polikaitis, 
kuris jau ne pirmą kartą grįžta 
iš tėvynės su dovanomis Švie
timo tarybai. Ačiū!

Alicųa Mikučiauakienė yra viena tų pareigingųjų „Grandies” ansamblio 
narių mamyčių, gaminančių virtinukus, kad „vaikų ratelio” grandiečiai 
galėtų balandžio 2 d., 12 vai., Pasaulio lietuvių centre pavai&inti visus 
atsilankiusius virtinukų pietumis. Pelnas skiriamas „Grandies” jaunimui.

Nuotr Vytauto Jasinevičiaus

DIDELIS DARBYMETIS 
LIETUVIŲ OPEROJE

Be savo tiesioginių darbų, ruo
šiantis artėjančiai Bizet „Perlų 
žvejų” operos premjerai, kuri 
įvyks gegužės 14 d., 3 vai. 
popiet, Morton aukštesniosios 
mokyklos salėje, Cicero, Lietu
vių operos vienetas yra taip pat 
apsiėmęs atlikti programą 
metiniame „Draugo” koncerte, 
2 d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre.

Koncerto programą, sudarytą* 
iš publikos mėgstamų operų 
arijų, atliks Lietuvių operos 
mišrus ir vyrų choras. Pro
gramoje solo ir su choru dainuos 
būrys žymiųjų mūsų solistų.

Šiuo metu, operos chorui repe
tuojant naują operą, o taip pat 
ruošiantis plačios apimties kon
certui, darbo yra į valias. Daug 
valandų tenka pašvęsti ne vien 
dainininkams, chorvedžiams, 
bet taip pat ir Lietuvių operos 
valdybai. Su choru intensyviai 
repetuoja muzikas Alvydas Va- 
saitis, jis diriguos ir „Draugo” 
koncertui, o jam uoliai talkina 
muzikai Ričardas Šokas ir 
Manigirdas Motekaitis. Repe
ticijos šiuo metu vyksta du kar
tus į savaitę, o vėliau jos dar 
padažnės. Tikėkimės, kad susi
domėjimas „Draugo” koncertu 
bus užtektinai didelis ir 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
neliks nei vienos tuščios vietos.

Po „Draugo” koncerto Lietu
vių operos vienetas neturės 
kada poilsiauti. Reikės dar 
intensyviau pasišvęsti darbui ir 
skirti dar daugiau valandų, kad 
tinkamai pasiruoštų „Perlų

Didžiosios savaitės susi
kaupimo dienas geriausia pra
dėti religiniu koncertu, kuris 
ruošiamas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
Marąuette Parke, balandžio 9 
d., 2 vai. p.p. Parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas maloniai 
kviečia visus esamus, buvusius 
parapijiečius bei kitus lietuvius 
užpildyti gražiosios bažnyčios 
suolus ir dvasia pakilti ne vien 
iki aukštų, puošnių jos skliautų, 
bet iki paties Aukščiausiojo.

žvejų” premjerai. Gegužės 
mėnesio pradžioje jau atvyksta 
dainininkai bei talkininkai iš 
Lietuvos. Iki to laiko choras turi 
būti visapusiškai pasiruošęs, 
nes, svečiams atvykus, prasidės 
orkestrinės ir sceninės repe
ticijos. Tačiau įdėtas darbas 
visada duoda ir vaisius, o šio in
tensyvaus darbo vaisius iš
girsime ir išvysime „Perlų 
žvejų” premjeroje gegužės 14 d.

Atsitiktinai teko nugirsti 
vieno kito operos bičiulio 
klausimą, kodėl šiais metais 
operos spektaklis sutampa su 
Motinos diena. Kai pasiteiravau 
Lietuvių operos valdybos pir
mininko, Vytauto Radžiaus dėl 
pasirinkto laiko, davė labai tvir
tą ir įtikinantį argumentą — 
anksčiau nebuvo įmanoma 
pasikviesti solistų iš Lietuvos, 
nes jie tuo metu gastroliuoja 
Europoje, vėliau mokyklos audi
torija jau yra užimta.

Ar Motinos diena su operos 
premjera turėtų kryžiuotis? 
Nebūtinai, gal tai net nebloga 
mintis. Operos spektaklio pra
džia yra 3 vai. po pietų. Šeimos, 
kurios rinksis pabendrauti ir 
pagerbti motinas, galėtų iki to 
laiko pabendrauti prie pietų 
stalo, o taip pat suteikti moti
noms dvigubą džiaugsmą, daly
vaudamos kartu su jomis „Perlų 
žvejų” operoje. Žinoma, gal čia 
ir pačios mamos galėtų 
užsiminti jas norintiems pa
gerbti, kad joms būtų labai 
malonu kartu su visais daly
vauti operos spektaklyje. Po 
spektaklio dar neturėtų būti per 
vėlu ir į namus sugrįžus pratęsti 
šventę — pasidalinti ką tik ma
tytos ir girdėtos operos įspū
džiais. Norėtųsi matyti šiais 
metais operos spektaklyje kaip 
tik daugiau šeimų, ypač 
jaunesniųjų. Pasigrožėję Lietu
vių operos muzikiniais laimė
jimais, gal ir dėl mamos įtakos 
atsilankę jaunieji, pasijus 
dvasiniai praturtėję ir įsitikins, 
kad didieji lietuvių kultūriniai 
renginiai yra tikrai verti 
dėmesio.

Būtų gražu, kad tą dieną, 
sekmadienį, gegužės 14 d., būtų 
susilaikoma nuo kitų renginių 
Čikagoje ir apylinkėse. Rezer
vuokime tą dieną Lietuvių 
operai. Operos valdyba jau nuo 
ankstyvo rudens „Draugo” 
renginių kalendoriuje skelbia 
spektaklio datą, tad niekas ne
galėtų pasiteisinti nežinojimu 
konflikto atveju.

Lietuvių operai jau greit bus 
keturiasdešimt metų, repre
zentuojant lietuvių tautinę 
kultūrą per operą bei aukšto 
lygio koncertus. Prisidėkime 
prie „Perlų žvejų” sėkmingo 
spektaklio ne vien dalyvau
dami patys, bet kvieskime į 
premjerą atokiau gyvenančius 
šeimos narius, draugus ir pažįs
tamus. Lietuvių operos pasiekti 
laimėjimai bus mūsų visų ir 
lietuviškos kultūros laimėjimai 
išeivijoje.

Juozas Končius
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