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Neaišku, kas pasinaudos 
„Respublikos” 

paskelbta sensacija

Clinton nori, kad paliaubos 
Čečėnijoje būtų nuolatinės

Vilnius, balandžio 20 d. (LA) 
— Prieš porą savaičių „Respub
likos” laikraštyje buvo pa
skelbta sensacinga žinia, kad 
LDDP nelegaliai „plovė” 
Sovietų Sąjungai pavaldžios 
Lietuvos Komunistų partijos 
(SSKP) turtą. Netrukus po to už
vesta byla ištirti šiuos teiginius, 
vienintelis tuo darbu kaltina
mas LDDP narys, Seimo narys 
Alfonsas Navickas sustabdė sa
vo narystę ir LDDP frakcijoje 
Seime ir partijoje.

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas ir LDDP atstovai pakarto
tinai tvirtina, kad „Respubli
kos” laikrašty spausdinti teigi
niai, kad LDDP neteisėtai pasi
savinusi ir „plovusi” SSKP tur
tą yra nepagrįsti. Bet „Respub
lika” turi partijos veiklą įro
dančius garsinius įrašus ir „Lie
tuvos aidas” primena, kad jau 
seniai apie tai rašė, skelbdami 
dokumentus, tik tuomet viskas 
nuslėpta, ir tik dabar dėl 
neaiškių priežasčių vėl kelia
ma viešumon. „Lietuvos aide” 
vėl pateikiami dokumentai įro- 
do, kad LDDP ir senųjų pažiūrų 
komunistai sistematiškai kūrė 
bendroves partijos turtui pri
vatizuoti.

Balandžio 19 d. laidoje Lina 
Pečeliūnienė kalbasi su 1990 m. 
Aukščiausiosios Tarybos sukur
tos komisijos tam reikalui tirti 
pirmininku Kęstučiu Grinium, 
kuris patvirtino, kad jo vado
vaujama komisija SSKP turtą 
buvo paėmusi valstybės nuosa
vybėn ir kad buvo sudarytos 
uždaros akcinės bendrovės tur
tui „plauti”. Bet jis išreiškia 
abejones „Respublikos” laikraš
čio motyvais, dabar sensacingai 
skelbiant jau ištirtą reikalą. 
Anot jo, „Respublikos” straips
nio „Klanas” „insinuacijos ir jo 
pagrindu kilusios politinių jėgų 
iniciatyvos kurti Seimo komisi
ją šitam reikalui iš naujo tirti 
yra savotiškas nepasitikėjimas 
mūsų komisijos atliktu darbu”, 
sakė Grinius.

„Mūsų komisija dirbo nuo 
1991 metų rugsėjo 10 iki... 
faktiškai, kol LDDP laimėjo rin
kimus. Tie metai buvo didžiulių 
politinių įvykių sūkurys, dir
bom labai sudėtingom sąlygom. 
Mes sugebėjom inventorizuoti... 
apie 380 mašinų, aibę pastatų, 
grąžintų valstybei. ... Buvo 
įšaldytos Komunistų Partijos 
sąskaitos. Jose tuo metu buvo 
labai mažas kiekis pinigų. 
Pagrindinis pinigų kiekis — 1.5 
milijonai rublių — buvo perves
tas į uždarą akcinę bendrovę 
(UAB) „Ida”. Dirbome ir su 
prokuratūra, ir su Kontrolės 
departamentu ir Vidaus reikalų 
ministerija.

„Todėl manau, kad publi
kacijos 'Respublikoje’ nėra 
publikacijos apie partinio turto 
'plovimą' ”, kalbėjo Kęstutis 
Grinius. „Yra kitas tikslas, apie 
kurį galima tik spėlioti. Gal 
'Respublikai' reikia kredito?”

„Jeigu pakeltumėte stenogra
mas, mano kalba 1991 lapkričio 
mėn. Aukščiausiosios Tarybos 
posėdyje buvo žymiai įžūlesnė, 
žymiai aiškesnė. Ir rimtesni kal
tinimai Komunistų Partijai ten 
buvo pateikti. Buvo įvardinti tie 
patys penki akcininkai. Ir 'Ai
do' straipsniai buvo daug kon- 

k k retesni, ir niekas nereagavo.
„Partinio turto 'plovimas' vyko 

nuo 1989 m. gruodžio, kai buvo 
kompartijos XX suvažiavimas,

beje, įteisinęs Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos turto per
ėjimą Lietuvos Komunistų Par
tijai (LKP) (įteisintas turtinis 
tęstinumas). 'Plovė' iki pat 1991 
m. rugsėjo, kjii buvo sudaryta 
mūsų komisįja. Lapkričio mėne
sį buvo priimtas AT įstatymas, 
leidžiantis anuliuoti turtines 
sutartis, sudarytas LKP kapi
talo pagrindu. Aš manau, kad 
90% kompartijos turto mes kon- 
fiskavom”.

Nepaneigia Grinius Alfonso 
Navicko veiklos, bet jo supra
timu jie vien Navickas kaltas.

„Pirmi įgaliojimai partijos 
vardu valdyti turtą buvo su
teikti Gediminui Kirkilui. Jis 
turėjo įvairiose akcinėse bendro
vėse 40% partinio turto atsto
vavimo normą. O kiti veikėjai 
— Navickas, Kupliauskas, Ker- 
tinauskas, Staneliūnas — ar 
partijos daliai, ar privačiai ats
tovavo — niekas negali pasaky
ti. Pagal įstatus jie — privatūs 
asmenys. O susitarimas su Ko
munistų partija galėjo būti”.

Griniaus komisija, nors ne
galėjo sustabdyti „plovimo 
mašinos”, perėmė apie 7 mili
jonus rublių iš 9 milijonų, ku
riuos partija turėjo. Bet iš G. 
Kirkilo valdomų pinigų, komisi
ja nieko negalėjo atimti. Anot 
Griniaus, Idos fondo steigėjai — 
Visokavičius, Preidys, Macaitis, 
Paukštė — valdė susipynusį pri
vatų ir partinį kapitalą — 'tai 
buvo naudinga LDDP’, anot 
Griniaus. „Atsekti, einant in
fliacijai ir didinant įstatinį ka
pitalą — labai sudėtinga. Tai, ką 
sukūrė tas turtas, komisija ne
buvo pajėgi fiksuoti. Sukurtas 
produktas nėra išieškotas”, aiš
kino Kęstutis Grinius.

Lina Pečeliūnienė tuomet pri
minė, kad Generalinė prokura
tūra prašė Kontrolės departa
mento patikrinti kompartijos 
sukurtas UAB. Patikrino ir 
medžiagą prokuratūrai atidavė. 
Bet jokių bylų neiškelta.

K.Grinius dar pridūrė: „Neiš
kelta, nes, aš įsivaizduoju, 
nebuvo baudžiamosios (krimi
nalinės) dalies. Tie žmonės, 
kurie privačia dalim su abe
jotinu turtu ėjo — jie negali 
būti kaltinami. Jų akcijos 
sužlugo, sužlugo biznio planai, 
kontraktai su užsieniu”.

Lina Pečeliūnienė reiškia 
tezę, kad „Respublika” taikosi 
mušti pirmuosius valstybės as 
menis, net prezidentą. Primena, 
kad yra net Brazausko pasira
šytų dokumentų, „plaunant” 
Komunistų partijos turtą.

Grinius patikslina: „Tik vie
nas: (Partįjos) Centrinio Komi
teto nutarimas tuoj po su
važiavimo 1990 m. pradžioj, ku
riuo liepiama partinį turtą pa
naudoti kuriant UAB, įmones. 
Kituose dokumentuose yra Be- 
riozovo, kitų veikėjų parašai”.

Kęstutis Grinius prisimena:
„ 'Respublika* anuo metu labai i 
puolė Vytautą Landsbergį. Tai 
buvo vienas iš motyvų, kodėl 
ana valdžia griuvo. Dabar tik
riausiai griauna šitą valdžią, 
tikėdamasi gal trečios. Saky
čiau, nuolatinis valstybės 
griovimas. Galbūt siekiama nai
kinti bet kurią Lietuvos valdžią. 
Navickas pasirinktas, matyt, 
todėl, kad užsiima 'juodais rei
kalais' , sakyčiau. 0 publikacijų 
tikslas kitas. įtraukti visus 
kitus — kad visi būtų juodi”, 
kalbėjo Grinius.

Oklahoma City federalinio pastato sprogdinimo pasekme, ketvirtadienį JAV Senato komisija 
pravedė apklausą, kokių reiktų pakeitimų įstatymuose, norint ateityje apsisaugoti nuo panašių 
terorizmo veiksmų. Apklausos metu tarėsi (iš k.) Federalinio Tyrimų Biuro (FBI) direktorius Louis 
Freeh, JAV generalinės prokurorės pavaduotoja Jamie Gorelick, JAV Iždo pasekretorius Ronald 
Noble ir senatoriai Don Nickles iš Oklahoma ir Bob Dole iš Kansas.

Bobelis: Lietuva nepagrįstai 
kaltinama

Vilnius, balandžio 27 d. (Elta) pateikė šio komiteto narys 
- Seimo Užsienio reikalų komi- George Frunda. „Joje iš esmės 
teto pirmininkas Kazys Bobelis
Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos metu vykusiame 
Teisės reikalų ir žmogaus teisių 
komiteto posėdyje pareiškė pro
testą dėl informacijos, kurią
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„Respublikos 
rašinių

Vilnius, balandžio 26 d. 
(AGEP) — Po dienraščio „Res
publika” rašinių apie Lietuvos 
Komunistų Partijos (LKP) turto 
„plovimą” prezidentas Algirdas 
Brazauskas per Lietuvos radiją 
pasakė, kad kaltinimai buvusiai 
nuo Sovietų Sąjungos nepri
klausomai Komunistų bei da
bartinei Demokratinei Darbo 
Partijai visiškai nepagrįsti. 
Šiuos puolimus prezidentas gali 
vertinti tik kaip norą apjuodin
ti grupę žmonių, tarp jų ir jų — 
prezidentą — bei visą LDDP”. 
Prezidentas nurodė valstybės 
kontrolieriui patikrinti, kaip 
Gedimino Vagnoriaus vyriau
sybė įvykdė Aukščiausiosios 
Tarybos 1991 m. priimtus įsta
tymus dėl LKP (SSKP) turto pa
ėmimo bei kaip paimtasis turtas 
buvo panaudotas.

Seime vykusioje diskusijoje 
buvo pasakyta, kad kaltinimai 
— tai politinė demagogija: 
siūloma ištirti, kaip buvo pa
naudota 90% perimto turto, o ne 
kur dingo iš valstybės akiračio 
10% komunistų turto. Pasak 
Seimo nario, šiandien Lietuva 
pasiekė tokią stadiją, kai 
nusikaltimų nereikia slėpti.

Saugumo tarnybos susidomė
jo, iš kur „Respublika” gauna 
LDDP aukštų funkcionierių įra
šus. „Respublika atsakė, kad 
visus užrašus, kuriuos skel
bė laikraštis, padaro LDDP 
vadovautys draugai arba akty
vistai.

Grinius patvirtino dar ir kitą 
A. Brazausko pasirašytą doku
mentą: draudimą partijos ra
jonų komitetams pateikti doku
mentus Griniaus komisijai.

Balandžio 20 d. „Lietuvos 
aido” „Ūkio” skyriuje iš
spausdinta Valentinos Zinkevi
čienės suvesta schema, nuro
danti dokumentų chronologiją, 
kaip tarp 1990 ir 1991 m. A. 
Brazausko vadovaujama LDDP 
ir M. Burokevičiaus vadovau
jami senų pažiūrų komunistai 
pasidalino partijos turtu, su
darydami specialias tam tikslui 
uždaras akcines bendroves.

Lietuva buvo apkaltinta rimtais 
žmogaus teisių pažeidimais, su 
kuriais mes kategoriškai nega
lėjome sutikti”, sakė K. Bobelis 
spaudos konferencijoje.

George Frunda kovo viduryje 
minėto komiteto pavedimu buvo 
atvykęs į Vilnių tikrinti, kaip 
Lietuva vykdo įsipareigojimus, 
duotus stojant į Europos Ta
rybą. G. Frundos pranešimas 
bus pateiktas vasarą vyksian
čioje eilinėje Asamblėjos sesijo
je. Tačiau pirmines, išvadas jis 
pristatė komiteto posėdyje ba
landžio 10 dieną, o šią savaitę 
vyko jų aprobavimas.

Pasak K. Bobelio, iš kai kurių 
G. Frundos vertinimų susidaro 
įspūdis, kad Lietuvoje grubiai 
pažeidžiamos žmogaus teisės. 
„Lietuvos delegacija negali 
sutikti su tokiu tendencingų 
padėties vertinimu”, sakė 
Seimo komiteto pirmininkas.

G. Frunda pareiškė, jog per 
trejus metus Lietuva nieko 
nepadarė, kad būtų įgyvendinti 
įsipareigojimai Europos Tary
bai. Tuo tarpu, priminė jam at-

Lietuvos premjeras lankosi 
Venezueloje

Vilnius, balandžio 27 d. (Elta) 
— Lietuvos vyriausybės delega
cija, vadovaujama ministro pir
mininko Adolfo Šleževičiaus, 
tęsia darbo vizitą Venezueloje.

Atvykęs į sostinę Caracas ba
landžio 24 d., ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
susitiko su Venezuelos užsienio 
reikalų ministru Miguel Angel 
Burelli Rivas. Vėliau Lietuvos 
vyriausybės vadovą Miraflores 
rūmuose priėmė Venezuelos 
prezidentas Rafael Caldera — 
žinomas Lotynų Amerikos poli
tinis veikėjas, daugelio knygų 
autorius.

Lietuvos delegacija lankėsi 
Venezuelos parlamente — Vals
tybės kongrese. Venezuelos 
parlamentarai labai domėjosi 
ryšiais su Lietuva, o parlamento 
vadovas Eduard Gomes Tamayo 
teigė, kad visos politinės jėgos 
šalyje skatina politinius ir 
dalykinius ryšius su Lietuva, 
kitomis Baltijos ir rytų Europos 
valstybėmis.

Svarbiausia vizito dienotvar
kės tema — nafta, jos produktų 
galimas pirkimas ir transporta
vimas.

Įvyko derybos su naftos 
kompanijų Lagoven, Bitor 
milžiniško susivienijimo

sakydamas K. Bobelis, Lietuva, 
priimta į Europos Tarybą 1993 
m. gegužės 14 d., pasižadėjo 
gerbti tarptautines konvencijas 
ir tai sąžiningai daro.

Europos Tarybos komitetas 
teigė, kad Lietuvos generalinė 
prokuratūra „ir toliau tebedirba 
kaip sovietų sistemos prokura
tūra”. Pasak jo, suimtieji iki 
teismo negali konsultuotis su 
advokatais, jiems neleidžiama 
susitikti su giminėmis. Jis 
atkreipė dėmesį, kad ypač 
blogomis sąlygomis laikomi 
nuteistieji mirties bausme. G. 
Frunda savo pranešime kriti
kavo advokatų skyrimo prakti
ką.

Jis taip pat sakė, kad Lietuvo
je varžomos tautinių mažumų 
tikinčiųjų teisės.

Kazys Bobelis spaudos kon
ferencijoje sakė, kad Lietuvos 
delegacija padarys oficialų pa
reiškimą tada, kai G. Frundos 
pranešimas taip pat oficialiai 
bus pateiktas Europos Tarybai. 
„Mes atmesime visus kaltini
mus kaip visiškai nepagrįstus”, 
pabrėžė jis.

Kartu K. Bobelis pažymėjo, 
jog kitos dideliame G. Frundos 
pranešime padarytos išvados 
yra objektyvios ir palankios Lie
tuvai.

„Petroleos de Venezuela SA 
(PDVSA) vadovais, Venezuelos 
energetikos ir kalnakasybos 
ministerijos tarybos nariais.

Su Bitor — korporacija, užsi
imančia naujausios kuro rūšies 
— oremulsiono — gamyba, pasi
rašytas ketinimų protokolas. 
Dar reikia susitarti dėl svar
biausio dalyko — kuro kainos 
bei transportavimo.

Rusijoje sprogo dujotiekis
Uchta, Rusija, balandžio 27 d. 

(Reuters) — Ketvirtadienio nak
tį įvyko didžiulis dujotiekio 
sprogimas šiaurinėje Rusijoje, 
su aukštai iškilusiu liepsnų 
stulpu. Netoli gyvenantys žmo
nės manė, kad prasidėjo karas. 
Nepranešta, kad būta užmuštų 
ar sužeistų. Bet vietiniai žmo
nės pasakojo, kad liepsnos buvo 
kelių šimtų pėdų aukščio, o virš 
liepsnojančio dujotiekio skren
dančio Japonijos lėktuvo įgula 
pranešė, kad liepsnos siekė kelis 
tūkstančius pėdų į aukštį.Rusi- 
jos pareigūnai pranešė, kad 
gaisras jau užgesintas.

Gaisras kilo netoli Uchta 
miesto, naftos perdirbimo centre 
apie 800 mylių į šiaurę nuo 
Maskvos.

JAV Centrinė žvalgybos agen

Vašingtonas, balandžio 27 .d. 
(AP) — JAV prezidentas Bill 
Clinton, stengdamasis paruošti 
dirvą sėkmingam susitikimui- 
su Rusijos prezidentu Boris 
Jelcin, ragino Rusijos prezi
dento paskelbtas paliaubas 
Čečėnijoje paversti į nuolatinę 
taiką.

Trisdešimt minučių trukusia
me telefoniniame pasikalbėjime 
JAV ir Rusijos prezidentai 
apsvarstė numatomą vizito 
programą ir aptarė blogėjančius 
JAV ir Rusijos santykius. „Mes 
daug rizikuojame”, pastebėjo 
Baltųjų rūmų pareigūnas. Bet 
nebuvo jokio ženklo, kad po šio 
pasikalbėjimo ar po 10 minučių 
trukusio B. Clinton susitikimo 
su Rusijos užsienio ministru An
drėj Kozyrev kas nors pasikeitė.

Bet, anot Baltųjų rūmų parei
gūno Coit Blacker, gali būti, 
kad abiejų šalių vadovai ras 
kaip sumažinti nesutarimus 
NATO plėtimo klausimais ge
gužės 10-11 dienomis Maskvoje 
vyksiančiose jų derybose.

Jelcino įsakymą sustabdyti 
šaudymus Čečėnijoje Clintonas 
pavadino laukiamu pirmuoju 
žingsniu, bet pripažino, kad tai 
nenuramino jo didelio susirūpi
nimo padėtimi Čečėnijoje.

Apibūdindamas prezidentų 
pasikalbėjimą Blacker sakė,

Latvija ir toliau derasi su 
Vakarais dėl Lietuvos 
ginčijamos teritorijos

Vilnius, balandžio 19 d. (LA) 
— Balandžio antros savaitės pa
baigoje suderintas Latvijos ir 
amerikiečių bei švedų kompa
nijos Amoco/OPAB sutarties 
tekstas dėl galimo suteikimo 
šiai firmai licencijos siurbti 
naftą Baltijos jūroje, sužinojo 
Baltijos žinių agentūra BNS 
Latvijos ekonomikos ministeri
joje. Sutarties tekstas kol kas 
neskelbiamas.

Kaip žinoma, balandžio 4 d. 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija (URM) įteikė Latvi
jai notą, kurioje priekaištau
jama dėl latvių derybų su tre
čiųjų šalių firmomis eksplo
atuoti naftą Lietuvos kontinen
tiniame šelfe Baltijos jūros 
dugne, dėl kurio Lietuva su 
Latvija nėra baigusi derybų. 
Lietuvos URM pareiškė, kad 
Latvijos vyriausybės poziciją dėl 
kontinentinio šelfo vertina kaip 
Lietuvos suverenių teisių 
pažeidimą. URM pasiūlė Latvi
jai nedelsiant pradėti derybas 
dėl Lietuvos ir Latvijos sienos 
nustatymo Baltijos jūroje ir, kad 
šalys laikytųsi visuotinai pri-

tūra (ČIA) pranešė, kad gaisro 
liepsnas pirmiausia užrekorda- 
vo satelitas, bet nebuvo pa
skelbtas saugumo aliarmas. 
Rusįjos žiniose pranešta, kad 
apie įvykį buvo informuota ir 
JAV. .

„Liepsnos taip švietė, kad iš 
pradžių manėme, kad visas 
kaimas dega”, pasakojo gyven
toja iš Vodny kaimo, apie šešias 
mylias nuo sprogimo vietos. 
„Visi taip išsigando. Manė, kad 
karas prasidėjo”.

Virš gaisro praskridusio, į 
Tokijo skrendančio Japonuos 
Oro Linėjų lėktuvo įgula prane
šė, kad liepsnos iškilo tarp 
10,000 ir 20,000 pėdų. Dųjų 
kompanijos pareigūnai sakė, 
kad liepsnos iškilo 400 pėdų.

kad „tonas buvo pozityvus”, kad 
tai buvo „svarbi proga preziden
tui Clintonui ir prezidentui Jel
cinui palyginti savo užrašus”.

Iš pat pradžių Clinton ad
ministracija išreiškė paramą 
Rusijai; jai stengiantis sus
tabdyti Čečėnijos atsiskyrimą, 
nuo kurio galėjo prasidėti visos 
Rusijos Federacijos susiskaldy
mas. Bet milžiniškos karinės 
operacijos skalė ir žiaurumas 
sukėlė susirūpinimą.

„Mes tebepabrėžiame nuolati
nių paliaubų svarbą ... kaip ir 
tikro politinio susitaikymo” at
siskirti norinčioje respublikoje, 
pareiškė Blacker.

Rusijos žiaurus atsiliepimas į 
šį sukilimą Kaukaze beveik iš
šaukė Clintono atmetimą Rusi
jos kvietimo dalyvauti Antrojo 
Pasaulinio karo pabaigos pami
nėjime gegužės 9 d. Maskvoje.

Boris Jelcino trečiadienį 
pasirašytas paliaubų Čečėnijoje 
įsakymas ketvirtadienį susi
laukė gynybos ministro Pavel 
Gračevo įspėjimo, kad Rusija 
stipriai reaguos, jei Rusijos 
daliniai bus užpuolami.

Prezidentų susitikimo darnu
mą taip pat gadins Rusijos 
planas Iranui parduoti bran
duolinę techniką ir NATO plė
timas į rytus.

pažintų tarptautinės teisės nor
mų ir geros kaimynystės princi
pų.

Kovo pabaigoje Latvijos 
veiksmais piktinosi Lietuvos 
premjeras Adolfas Šleževičius, 
šiek tiek anksčiau pareiškęs, 
kad su savo kolega Latvijos mi
nistru pirmininku Maris Gailis 
yra priėmęs „politinį spren
dimą” dėl kontinentinio šelfo 
dalybų, kuris iki šiol nežinomas. 
Į tai atsakydamas Latvijos eko
nomikos ministerijos valstybės 
sekretorius Feifers teigė, kad 
Latvija neskelbė tarptautinio 
konkurso naftos gavybai „gin
čijamoje” Baltijos jūros zonoje, 
o tik tariasi šiuo klausimu su 
viena Vakarų firmų.

Latvijos derybos su JAV firma
Amoco Overseas Exploration 

Company” (Amoco) ir švedų 
kompanija „Oljeprospektering 
AB” (OPAB) tęsiasi jau trejus 
metus. Vieta, kur, kaip 
manoma, gali būti naftos tel
kinys, yra ginčijamoje zonoje.

— Lietuvoje šią savaitę buvo 
puikus, šiltas oras. Dieną buvo 
iki 25 laipsnių Celsijaus (77 F), 
naktimis — 4-9 C (39-49 F). Sa
vaitgaliui pranašaujamas lie
tus, oro temperatūra dieną nu
kris iki 6-14 C (43-57 F), naktį 
— iki 1-6 C (34-44 F) laipsnių.

KALENDORIUS

Balandžio 29 d.: Šv. Kotryna 
Sienietė, Bažnyčios mokytoja 
(1347-1380); Petras, Vaitenis, 
Indrė. 1933 m. mirė rašytojas 
Juozas Tumas-Vaižgantas.

Balandžio 30 d.: Trečias 
Velykų sekmadienis. Pijus, Ma
rijonas, Sofija, Venta, Virbutas.

Gegužės 1 d.: Šv. Juozapas 
Darbininkas; Anelė, Žilvinas.

Gegužės 2 d.: Šv. Atanazas, 
vyskupas, Bažnyčios mokytojas 
(295-373 m. Egipte); Zoja, 
Eidmantas, Zigmantas, Zigmas. 
1873 m. gimė poetas ir diplo
matas Jurgis Baltrušaitis.

i



2

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

Redaguoja: Karolina Kubilienė
7525 Sheridan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514

ATĖJO LAIKAS 
ATSISVEIKINTI

Danutė Bindokienė.

Nuolat girdime nusiskundi
mus, kad laikas per greitai 
skrieja pro šalį: nespėjome 
pabusti pirmadienio ryte, o štai 
ir šeštadienio pavakarys. Sunku 
net pasakyti, kur dingo praėju
sioji savaitė... Tik pažvelgę 
atgal pro tą prabėgusio laiko 
perspektyvos teleskopą, galime 
pamatyti, kad vis dėlto daug kas 
atlikta — kiekvienas mėnuo, 
kiekviena savaitė, kiekviena 
diena gali pateikti ilgus darbų 
ir įvykių sąrašus, kuriuos mes 
patys pripildėme ar mus supanti 
aplinka surašė. Jeigu, dirstelėję 
į tos praeities sąrašus, pama
tome, kad ir mes patys atidavė
me savo duoklę artimui, organi
zacijai, didesnei Dievo garbei, 
turime teisę ir džiaugtis, ir 
galbūt net truputį didžiuotis.

Lygiai prieš šešerius metus, 
pradedant 1989 m. sausio-va
sario numeriu, man buvo su
teikta proga redaguoti „Ateitį”. 
Ne be virpulio širdyje sutikau 
imtis tokio svarbaus darbo, nes 
pasiūlytas pareigas saistė mil
žiniška atsakomybė: žengti bu
vusiųjų „Ateities” redaktorių 
pėdomis. Kai tose redaktorių 
gretose buvo tokie ateitininki- 
jos dvasios galiūnai, kaip A. 
Dambrauskas-Jakštas, Pranas 
Dovydaitis, Antanas Maceina, 
Juozas Ambrazevičius-Brazai- 
tis, Kazys Bradūnas, Vytautas 
Vardys, Paulius Jurkus, kun. 
Kęstutis Trimakas ir daug daug 
kitų, „paprastam mirtingajam” 
ne vieną nemigo naktį kainavo 
svarstant, ar galima išdrįsti 
tokiam žygiui.

Sakoma, kad Viešpaties Ap
vaizda globoja neišmanėlius ir 
optimistus... Tad visos abejonės 
jau praeityje, o liko tik džiaugs
mas. kad tas šešerių metų laiko
tarpis buvo tikras, akivaizdus 
stebuklų metas ir pasauliui, ir 
mūsų tėvynei, ir ateitininkijai. 
Nors anie visi genialūs „Atei
ties” redaktoriai taip šauniai 
atliko savo darbą ir „Ateičiai”, 
ir ateitininkijai, jiems nebuvo 
lemta išgyventi tų nepaprastų 
pasikeitimų, kuriuos per pasta
ruosius šešerius metus mums 
visiems — taigi ir „Ateities” 
redaktorei — teko išgyventi. Ar 
kas galėjo tikėti prieš dešimt, 
aštuonerius, šešerius metus, 
kad iš galingosios Sovietų Są
jungos liks tik atmatų krūva, 
kad Lietuva vėl atkurs nepri
klausomybę, o, iš pogrindžio ir 
kalėjimų išėjusi, ateitininkija

ne tik klestės, bet sugebės ruošti 
net viso pasaulio ateitininkų kong
resą, kuriame daug „Ateities” 
skaitytojų praėjusios vasaros 
liepos mėnesį dalyvavo.

Tame šešerių metų laikotar
pyje „Ateityje” galėjome užre- 
korduoti, tarytum senovės met
raštininkai, visų tų nuostabiųjų 
įvykių eigą, galėjome visa tai 
palikti būsimoms kartoms, kad 
skaitytų ir stebėtųsi. Be to, 
šventėme žurnalo 80 metų gy
vavimo sukaktį (1991 m.), 
stengėmės spausdinti medžiagą, 
kuri liudytų ateitininkijos gyvy
biškumą ir tėvynėje, ir sveti
muose kraštuose. Galėjome 
džiaugtis bendradarbių gausu
mu ir kooperavimu, pamažu 
priprantant bendradarbiauti 
savo organizacijos žurnale. Ypač 
branginamas talkininkas, paga
liau tik vienas ištikimai pasi
likęs iki galo redakcijos ko
lektyve, buvo techninis redak
torius Jonas Kuprys. Jis žurna
lui suteikdavo patrauklią iš
vaizdą ir savitą veidą.

Šiandien, atėjus laikui atsis
veikinti su „Ateities” redaga
vimu, neverta minėti priežas
čių, kurios privertė šių pareigų 
atsisakyti. Pakaks tik pasakyti, 
kad ne visuomet mokame ver
tinti tai, ką jau turime, ne
taisome, kol visai nesunkiai 
pataisyti galima, o aimanuo
jame, kai prarandame, kai jau 
pasidaro nebepataisoma. Ne 
vien dėl laiko stokos, ne dėl 
„Draugo” vyriausios redaktorės 
pareigų krūvio tenka palikti 
„Ateitį”...

Kaip Federacijos vadas rašė,
žurnalui redaguoti jau surastas 
kitas asmuo. Tai džiuginanti ži
nia, nes „Ateitis” yra pagrin
dinis, vienijantis, stiprinantis ir 
nepakeičiamas ateitininkijos 
dėmuo. Nepamirškime, kad pir
ma gimė „Ateitis”, o tik — jos 
įkvėpta — ateitininkija. Juk atei
tininkų ir vardas kilęs iš „Atei
ties”. Sunaikinkime „Ateitį”, su
nyks ir ateitininkija. Ne sto
vyklavietės, kongresai, studijų 
dienos, Ateitininkų namai, pa
statai, ar ateitininkijai vado
vaujantys asmenys — nors visa 
tai labai svarbu — bet „Ateitis”, 
atspindinti mūsų organizacijos 
kilnų šūkį: „Visa atnaujinti 
Kristuje”, besivadovaujanti 
penkiais ateitininkų principais, 
jungianti visame pasaulyje išsi
blaškiusią ateitininkiją, gali ją 
ir toliau palaikyti. Todėl iš visos 
širdies linkiu „Ateičiąi” gyvuoti 
ir atlikti šį nepamainomą vaid
menį mūsų organizacijoje.

Šilčiausi žodžiai priklauso vi
siems žurnalo bendradarbiams, 
ypač ateitininkiškam jaunimui, 
kuris taip uoliai atsiliepdavo į 
kiekvieną redaktorės paragini
mą, prašymą. Su visais bend
rauti, pažinti ir dirbti buvo 
nuolatinis džiaugsmas. Daug 
planų ir siekių pavyko įgyven
dinti per tuos šešerius metus, 
daug kas paliko „vėlesniam lai
kui”, kurio jau nebėra. Naujas 
redaktorius ar redaktorė vai
ruos šį, gyvybiškai visiems atei
tininkams svarbų, „ateitinin
kijos vežimą” sava kryptim. 
Nuoširdžiai linkiu sėkmės ir 
Aukščiausiojo globos.

Danutė Bindokienė

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. balandžio mėn. 29 d.

Studentų Ateitininkų sąjungos 1994 m. žiemos stovyklos

ATSISVEIKINANT SU 
„ATEITIES” REDAKTORE

„Ateities” žurnalo skaitytojai, 
kuriuos jau pasiekė paskutiny
sis (1994, Nr. 4-6) numeris, be 
abejo, atkreipė dėmesį į žurnalo 
redaktorės Danutė Bindokienės 
įžanginį straipsnį „Atėjo laikas 
atsisveikinti”. Su šiuo kongre
siniu numeriu „Ateities” redak
torė užbaigia savo šešerių metų 
darbą redaguojant žurnalą ir 
jautriai atsisveikina su skaity
tojais. Daugeliui šis Danutės 
atsisveikinimas bus netikėtas, 
nelauktas. Juk paskutiniuoju 
laiku, visus tuos šešerius metus, 
jos redaguojama „Ateitis” buvo 
tapusi gyva jaunatviškos dva
sios jėgainė, judinanti ir ska
tinanti veikti visus ateitininkus 
nuo sendraugių iki jaunučių, 
nutiesusi tiltą tarp svetur ir 
Lietuvoje gyvenančių ateiti
ninkų. Danutė tai sugebėjo ir 
galėjo padaryti. Nors savo 
gimimu ji turėtų būti praktiška 
suvalkietė, tačiau joje netrūksta 
nei aukštaitiško užsidegimo, nei 
žemaitiškos ištvermės. Visi tie 
jos būdo bruožai, pridėjus dar ir 
ateitininkiškąjį idealizmą, 
padėjo jai redaguoti „Ateitį” 
šiuo, jos pačios žodžiais tariant, 
akivaizdžiu stebuklų metu 
pasauliui, tėvynei ir ateitininki
jai.

Savo atsisveikinimo žodyje 
Danutė Bindokienė rašo, kad 
„tik pažvelgę atgal pro prabė
gusio laiko perspektyvos tele
skopą... dirstelėję į tuos praei 
ties (darbų ir įvykių) sąrašus, 
pamatome, kad ir mes patys ati
davėme savo duoklę artimui, or
ganizacijai, didesnei Dievo 
garbei...” Nėra jokios abejonės, 
kad tokią savo duoklę ateitinin
kų organizacijai Danutė yra su 
kaupu atidavusi. Už tai jai

Aušra Lukaševičiūtė, Panevėžio 
katalikiškos mergaičių žemės ūkio 
vid. mokyklos mokinė, mokslo metų 
užbaigimo proga deklamuoja savo 
eilėraščius.

priklauso nuoširdžiausia visų 
ateitininkų padėka.

Skaitytojams gal bus įdomu 
sužinoti, kaip redaktorė Danutė 
susitiko ir susipažino su „Atei
timi”? O tai įvyko jau gana 
senokai — tuoj — po to, kai 
transportiniais laivais pra
dėjome per Atlantą plaukti iš 
DP stovyklų Vokietijoje į 
Ameriką. New Yorke sudaryta 
nauja MAS Centro valdyba nu
sprendė perkelti į Ameriką ir 
„Ateities” žurnalą, kuris įsikū
rė gausiai lietuviais apgyven
tame Brooklyno mieste. Prie 
„Ateities” įsikūrimo naujame 
krašte, o taip pat kurį laiką ir 
prie redagavimo, čia rašančiam 
teko daug prisidėti. Danutė, 
kuri tada dar vadinos Brazyte, 
gyveno Čikagoje ir ką tik buvo 
pradėjusi pirmuosius savo lite
ratūrinius bandymus. Rašytojo 
Aloyzo Barono paskatinta, ji 
kartą atsiuntė vieną savo 
noveliukę „Ateičiai”. Žinomąją 
išspausdinome, ijr nuo to laiko 
prasidėjo jos ryšiai su „Atei
timi”. Kažkada, visai neseniai, 
ji pati pasakojosi, su kokia 
baime ji tada siuntusi tą savo 
kūrybos vaisių „Ateities” 
redaktoriui ir kaip apsidžiau
gusi, kai pamačiusi savo darbą 
išspausdintą. Tai buvo pirmieji 
Danutės Brazytės-Bindokienės 
žingsniai „Ateityje”, atvedę ją

JAUNUČIŲ
STOVYKLOS
DAINAVOJE

INFORMACIJA
Patiksliname ir papildome 

anksčiau skelbtas žinias apie 
JAS stovyklą.

Stovykla vyks liepos 9-22 d. 
Šių metų stovyklos tema yra 
„Lietuviai pasaulyje”. Kasdien 
pamokų, vaidinimų ir vakarų 
programų pagalba stovyklau
tojai „keliaus” po įvairius 
pasaulio kraštus, kuriuose 
gyvena lietuviai. Kiekvienam 
vaikui bus išduodamas pasas su 
atitinkančiomis vizomis ir 
kelialapiais. Tikimės smagios ir 
įdomios kelionės.

Stovyklos ruošos darbus, pro
gramos sustatymą ir vystymą 
atlieka stovyklos rengimo komi
tetas Čikagoje. Jaunimas, no
rintis vadovauti ar dirbti sto
vykloje,turi nedelsiant kreiptis 
į registratorę Daną Gylienę, tel. 
(708) 257-3424 ar raštiškai 
adresu: 13505 S. Redcoate Dr., 
Lemont, IL 60439.

Visa registracijos informacija 
bus pasiųsta artimu laiku per 
kuopų globėjus. Vaikai, gyve
nantys toliau ir nepriklau
santys kuopoms, registracijos 
lapų turi prašyti tiesioginiai iš 
registratorės.

Visais stovyklos reikalais 
kreipiamasi į Oną Daugirdienę 
tel. (708) 325-3277, ar Pranute 
Domanskienę, tel. (708) 
246 0049.

Ona Daugirdienė
Stovyklos ruošos komiteto 
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Dainavoje dalyviai.

prie to, kad maždaug po 39-ne- 
rių metų ji ir pati įsijungė į to 
žurnalo redaktorių eilę.

Per šešerius metus su meile, 
nuolatiniu rūpesčiu ir darbu ji 
stengėsi „Ateities” pusla
piuose skleisti ateitininkiškąjį 
dinamizmą, kurio vis labiau 
mums čia pradeda stigti. 
Dėkojame jai ir kartu tikime, 
kad jos dėmesys „Ateičiai” ne
sibaigs ir toliau!

Juozas Baužys

DRAUGO prenumerata mokama iš anksto

metams metų 3 mėn.
JAV.............................. .............. $95.00 $55 00 $35 00
Kanadoje ir kitur.......... .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................ .............. $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . . . . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)....................... $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida . $55.00
Užsakant i užsieni
oro paštu $500.00 $250.000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

Kab. 312-735-4477 
Raz. 708-246-0087 arba 708-246-6581 

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
6449 So. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

• 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.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Waat Ava., Orland Park 
708-340-8100 

10 W. Martin, Napervllla 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR'CHIRURGIJA

15505—127 St. 
Lemont, IL 60439 
Tai. 815-723-0353

7600 W. Collaga Dr. 
Palos Halghts, IL 60453 

Tai. 708-361-0010

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family MacHcal Cllnlc 
15505 — 127 St.. Lamont, IL 50430

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (700) 257-2205

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312-726-4200 
Elgm 708-622-1212 

McHenry 815-344-5000, ext 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai. 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Carmak Rd. 
Westchester, IL 601*3 

Tai. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

8830 8. Rldgetand Ava 
Chicago Rldga, IL 60415 

708-836-6822 
4146 W. 63rd St. 

312-738-7708

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St., Chicago. IL
Tai. 312-736-6866

4707 S Gilbert. LaGrange IL
Tai. 706-362-4487

Kab. tai. 312-666-3166 
Namų 706-361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6746 Waa1 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrld 3 v p p —6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
PO DANTŲ GYDYTOJA
L 7915 W 171st
V V Tinley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
6441 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL

Raz. 708-422-7807
Kab. (1-312) 582-0221

Valandos susitarus

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Maln St.
Mattaason, IL 60443

Tel. 708-748-0033
Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Hlghland Ava., Sta. 201
(skersai gatvės nuo

Good Samaritan ligoninės)
Downer« Grova, IL 60515

Tai. 706-960-3113
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

mitybos pritaikymas ir akupunktūra
7271 S. Harlam, tai. 708-594-0400 

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

5540 S. Pulaskl Rd.
Tel. 312-585-2802

Pirmd. 9 v.r. - 7 v.v., antrd., trečd. ir 
penktd. 9 v.r. - 3 v. p.p., 

ketvd. 10 v.r. - 7 v.v. Šeštd. ir kt. 
dienomis reikalingas susitarimas.

Priima „Medicare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oek Lawn, IL

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

Cardlac Dlagnosls, Lt d. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 95 St. Tel. (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 pp

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

8132 S. Kedzie Avė., Chicago 
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Rimties valandėlė

GYVENIMĄ PAKEIČIANTIS 
SUSITIKIMAS

BALTIJOS TAUTŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

IGNAS MEDŽIUKAS

Gyvenimas po mylimo asmens 
mirties gali atrodyti neįma
nomas. Juk visas gyvenimas 
sukosi tik apie tą asmenį ir da
bar reikia kažkaip gyventi be 
jos ar jo. Tai lyg ratui suktis be 
ašies. Tokios mintys kyla, ma
tant televizijoje brangių asmenų 
netekusias šeimas Oklahoma 
City. Jos kyla, įsijautus į šio 
sekmadienio skaitinius, Jėzaus 
mokiniams bandant rasti kaip 
gyventi, tragiška mirtimi ne
tekus savo mokytojo.

Evangelijoje pagal Joną (Jn 
21:1-19), Petras ir šeši apaštalai 
grįžo į savo įprastas vietoves 
prie Galilėjos ežero (čia 
vadinamu romėnų jam duotu 
pavadinimu — Tiberiados). 
Galbūt nežinodamas, ko dabar 
imtis, Petras nutaria grįžti į 
savo seną amatą — žūklę. Su juo 
išplaukia ir jo draugai. Bet, visą 
naktį žvejoję, nieko nepagavo. 
Jie bandė grįžti į buvusią kas
dienybę, bet po gyvenimo su Jė
zumi senas gyvenimo būdas 
nebepatenkina.

Ir taip jiems, rytui auštant, 
tuščiomis grįžtant į krantą, 
pasirodo Jėzus, bet, jo nesitikė
dami, jie jo neatpažįsta. Jėzus į 
juos kreipiasi kaip į žvejus (šioje 
vietoje lietuviškas vertimas ne
tikslus: ne — ar neturite ko 
valgyti, bet, pagal graikišką 
originalą, ar neturite žuvų?). Be 
abejo, Jėzus norėjo iš jų gauti 
valgyti, nes gavęs žuvų, jis jiems 
ir pusryčius paruošė. Bet šio 
pasakojimo pradžioje, apaštalai 
tebebando dar būti žvejais, ir Jė
zus į juos taip kreipiasi. Jiems 
prisipažinus, kad žuvų neturi. 
Jėzus nurodo, kad išmetus tink
lą į kitą valties pusę, pagaus 
žuvų.

Nurodymas keistas: juk jei ne
buvo žuvų iš vienos valties pu
sės, kaip gali būti iš kitos? Bet 
viskas šiame pasakojime keista, 
lyg sapne. Didelę netektį iš
gyvenusiems žmonėms taip 
būna. Gedulo pritrenkti, jie ban
do grįžti prie įprasto gyvenimo 
būdo, bet nesiseka, nebėra 
gyvenimo džiaugsmo. Kai mato 
net ir pažįstamus žmones, kar
tais nepajėgia tinkamai į juos 
atsiliepti — lyg jie būtų svetimi. 
Bet kartais, kai artimieji 
pasiūlo ką nors neįprasto 
padaryti, jie paklauso — ne dėl 
to, kad nori, o kad nėra jėgų ar 
noro pasipriešinti. Ir tuomet 
prasimuša į naują gyvenimo 
būdą, nes pasirodo, kad tai buvo 
susitikimas su Prisikėlusiu Jė
zumi, kuris viską pakeičia.

Apaštalams atpažinimo mo
mentas įvyko, kai jų tinklai ste
buklingai prisipildė žuvų. Ir Šis 
momentas juos pakeitė visam 
gyvenimui. Pirmiausia Jėzų 
atpažino „tasai mokinys, kurį 
Jėzus mylėjo”, tardamas Petrui: 
„Juk tai Viešpats!” O Petras, 
jam būdingu entuziazmu, bema
tant šoko iš laivo, plaukdamas 
į krantą Jėzaus pasitikti. Kiti 
apaštalai, santūresni, valtimi 
atsiyrė į krantą pas Jėzų.

Tuomet Jėzus pakvietė juos — 
jau turinčius kuo jį pavaišinti — 
pusryčių. Ir „Jėzus priėjo, 
paėmė duonos ir padalijo jiems, 
taipogi ir žuvies”. Iš to, ką Jė
zus jiems padarė, jie jį pažino: jis 
paėmė duonos ir padalijo jiems. 
Bet prieš tai, nes jie nieko 
neturėjo, jis juos gausiai 
aprūpino, kad turėtų ką atnešti 
į Eucharistijos puotą. Kadangi 
apaštalai buvo žvejai, jis jiems 
padėjo sugauti žuvų. Taip Jėzus 
veikia ir su mumis: visuomet su 
mumis bendraudamas ten, kur 
esame, tame, ką dirbame, ir kai 
jo paklausome, jis mus gausiai 
apdovanoja, kad turėtume iš ko 
dalintis su kitais.

Pasikeitimas tęsėsi, kaip 
rašoma Apaštalų Darbų kny
goje (Apd 5:27-32,40-41). Čia jau 
matome Petrą su kitais apaš
talais, atvestus pas žydų vado
vybę teisintis dėl mokymo apie 
Jėzų. Jie jau drąsiai išsako tai, 
kas Jėzus buvo ir yra, su 
džiaugsmu priimdami net 
persekiojimą, nes liudytojai yra 
ne jie vieni, bet „ir Šventoji 
Dvasia, kurią Dievas suteikė 
tiems, kurie jo klauso”.

Aiškintis jie buvo pakviesti ne 
„priešams”, o saviesiems. 
Reikia prisiminti, kad apaš
talai, kaip ir pats Jėzus, buvo 
savo tikėjimą aktyviai prak
tikuojantys žydai, kurie regulia
riai dalyvavo pamaldose savo 
sinagogose ir kai ten buvo 
pakviesti kalbėti, aiškindami 
Raštą, rodė, kad Jėzus yra jo 
išsipildymas. Bet problema iš
kyla tame, kad bendravimas su 
Prisikėlusiu Jėzumi pakeičia su 
kuo mes valgom. Staiga prie 
mūsų stalo, mūsų draugystėje 
vietą randa visokie „nesa- 
viškiai”, kurie tačiau atitinka 
Jėzaus apybraižą, kas yra „ar
timas”, kai kalbėjo apie gerąjį 
samarietį. Ir tai verčia pakeis
ti įprastą gyvenimo būdą. Bet 
tas nepatinka tiems, kurie gerai 
įsitaisė ir nenori keistis.

Tad ir mums reikia spręsti, 
kaip reaguosime į mūsų gyveni-

Vyresnysis brolis

Kai 1944 m. pabaigoje Sovietų 
armija išstūmė vokiečius iš Lie
tuvos žemės, iš paskos slinko 
įvairūs komisarai ir saugumie
čių daliniai, kad atstatytų tvar
ką. Jų elgesys su vietos gyventojais 
buvo labai žiaurus. Visur buvo 
ieškoma liaudies priešų. Atvykę 
į Lietuvą, rusai jautėsi ir 
šeimininkavo kaip užkariauta
me krašte. Vėliau iš Rusijos gi
lumos ėmė traukti Rusijos pro
letariatas, tikėdamasis geriau 
įsikurti naujame krašte. Jie tuo
jau gaudavo butus, nors vieti
niai gyventojai turėjo jų laukti 
20 ir daugiau metų. Rusai gavo 
vyresniojo brolio statusą, 1985 
m. išleistame Lietuvos mo
kykloms „Tarybinės valstybės 
ir teisės pagrindų” vadovėlyje 
rašoma: „Tu geras, didis iš 
tiesų,/ Tu šimtąkart žmogus!) O, 
ruse, koks tu man brangus,/ 
Vyriausias broli mūs!”

Dirbtinai aukštinta visa kas 
rusiška. Šitaip elgiantis ir sta
tant rusų tautą ant pjedestalo, 
buvo stengiamasi įtaigoti ki
toms Sovietų Sąjungos tautoms 
nepilnavertiškumo jausmą, kad 
be rusų vadovavimo pairs ir 
sugrius visa tvarka. Iš tikrųjų, 
rusai bet kur gyvendami vienin
teliai turėjo teisę savo vaikus 
mokyti gimtąja kalba. Gyven
dami Baltijos kraštuose, ig
noravo tų tautų kalbą. Kaip 
prof. Z. Zenkevičius rašo, buvo 
net slapta instrukcija, kad 
respublikų sostinėse neliktų 
daugiau kaip 40 proc. vietinių 
gyventojų, o visose respublikose 
— 60 proc. Į sukurtą Sniečkaus 
miestą (dabar Visaginas) buvo 
gabenami iš Rusijos įvairūs 
„specialistai”. Per dešimt metų 
miestas išaugo iki 35,000 gyven
tojų, iš kurių lietuviai sudaro 
tik 6 procentus.

Pasauliui buvo skelbiama, 
kad tautinių santykių srityje 
Sovietų Sąjungoje pasiekta be
veik tobulumo. Iš tikrųjų, slo
pinta viskas, kas kėlė vietinių 
tautų orumą, žadino meilę tėvy
nei. Miestuose išnyko gatvių 
lietuviški pavadinimai, žymių 
lietuvių vardus pakeitė intema-

mo pakrantėje stovintį nepažįs
tamą, kuris kviečia mus mesti 
tinklą į kitą valties pusę. Ar at- 
stumsime jį, ar bandysime? Ir 
gal tai bus mūsų gyvenimą 
pakeičiantis susitikimas su 
Prisikėlusiu Kristumi.

Aldona Zailakaitė

cionaliniai ar aiškiai rusiškumą 
propaguojantys, pavyzdžiui, Su- 
vorovo, malšinusio Kosciuškos 
sukilimą. (Taip buvo spjaunama 
lietuviams ir lenkams į veidą.) 
Statomi paminklai bolševikų 
veikėjams, Vincui Kapsukui, 
net Marijampolės miestas buvo 
pavadintas jo vardu. Uždrausti 
vartoti Lietuvos miestų herbai, 
nors Rusijos miestams buvo 
leista juos vartoti.

Tautų draugystė

Iškreipto nacionalizmo sin
dromas persekiojo lietuvį. 
Buržuazinis nacionalizmas tapo 
kaip koks bjaurus keiksmažo
dis. Išgalvota liaudies priešo 
sąvoka. Buvo propaguojama ne
va tautų draugystė. Čia vėl 
taikliai prof. Z. Zenkevičius 
sumini gudų poeto S. Hrokovs- 
kio charakteringą posakį: „Kai 
tik išgirstu žodžius tautų drau
gystė, ranka taip ir tiesiasi prie 
taurelės”.

Atvykę į Lietuvą, rusai (vyres
nieji broliai) visa, kas nesiderino 
su jų požiūriu, traktavo kaip 
„nacionalizmą”. Visur buvo pro
paguojamas rusiškasis interna
cionalizmas. Lietuvių kalba im
ta traktuoti kaip bjaurios pamo
tės našlaitė. Daugelyje įstaigų 
jau nebuvo galima susikalbėti 
lietuviškai. Savo krašte lietuvis 
gyveno lyg būtų buvęs ištrem
tas į svetimą šalį.

Jei prieš okupaciją Lietuvoje 
buvo apie 2 proc. rusų gyvento
jų, tai okupavus kraštąjų skai
čius smarkiai augo, 1959 m. jau 
siekė 8.5 proc., 1989 m. 9.4 proc. 
Daugiausia jų įsikūrė dides
niuose miestuose: Vilniuje, 
Klaipėdoje ir kitur. Dar labiau 
„praskiestos” buvo kitos Balti
jos respublikos — Latvija ir 
Estija.

Nenori grįžti į tėvynę

Ir štai Baltijos respublikos vėl 
laisvos. Bet rusai kraustytis į 
savo tėvynę neskuba, net ir tie, 
kurie numatyti deportuoti kaip 
„Jedinstvos” vadai su Valeri
jum Ivanovu priekyje, dirbę 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę. Migracijos departamentui 
yra pavesta surinkti jų nusi
kalstamą veiklą įrodančius do
kumentus. Migracijos depar
tamento direktorius Česlovas 
Blažys pareiškė, kad faktų to
kiam sprendimui surinkta pa
kankamai, kad jie dėl įvykdytų 
prieš Lietuvos valstybę nusikal

stamų darbų būtų ištremti kaip 
nepageidaujami ir pavojingi. 
Žinoma, jie spiriasi ir nenori 
išvykti iš Lietuvos, nes jos duo
na yra skanesnė negu rusiškoje 
tėvynėje.

Okupacijos sąlygomis atsiradę 
rusų kariškiai reiškia pretenzi
jas, kad būtų aprūpinti geromis 
pensijomis. Už ką? Kad buvo 
okupavę buvusią laisvą šalį 
Estiją ir kitas Baltijos respubli
kas. Estijoje yra apie 1,000 bu
vusių sovietų karininkų, Latvi
joje gal net 3,000, Lietuvoje 
žymiai mažiau. Bet jie, būdami 
nelojalūs, ilgėdamiesi praeitų 
laikų, sudaro Baltijos valsty
bėms grėsmę. Konflikto atveju 
su Rusija, jie būtų pavojingas 
elementas krašto viduje ir galė
tų daug pakenkti.

Nesimoko vietinės kalbos«
Estijoje nuo balandžio 1 d. įsi

galiojo įstatymas, kuris nu
mato, kad estų kalba bus pa
grindinė gatvių pavadinimų ir 
prekybos įmonių iškabose, vers
lo pasikalbėjimuose ir visuose 
viešuose aptarnavimuose. Tuo 
nepatenkinta rusų mažuma, ku
ri sudaro beveik trečdalį visų 
Estijos gyventojų, įtaria, kad 
įstatymo tikslas — išstumti iš 
krašto buvusius okupantų pali
kuonis. Daugumas rusų tauty
bės gyventojų čia atsirado, kai 
Baltijos šalys buvo įjungtos į 
Sovietų Sąjungą ir buvo atsiųs
ta daugybė valdininkų ir kariš
kių tvarkyti užimtą kraštą. Vie
tinių gyventojų neapykanta to
kiems rusams ar jų palikuonims 
yra savaime suprantama, nes 
primena 50 metų trukusių oku
paciją. Nustatyta, kad tik 11 
proc. čia gyvenančių rusų gali 
kalbėti sklandžiai estiškai. 
57 proc. pasisakė, kad jie visai 
nekalba estiškai.

Visose trijose Baltijos valsty
bėse gyvena daugiau kaip 8 mi
lijonai gyventojų. Šias tautas 
jungia bendras likimas atkovo
jant nepriklausomybę, žlugus 
carų Rusijai. Panašus likimas 
jas ištiko 1940 m., įjungiant 
kaip tarybines respublikas į 
Sovietų Sąjungą, nuolankiai pa
siprašant Tautų tėvo ir mokyto
jo Stalino sutikimo. Jos vėl 
atgavo laisvę, subyrėjus Sovietų 
imperijai. Vakarai į Baltijos 
valstybes žiūri kaip į vieną 
politinį ir ekonominį vienetą 
Reikia, kad jos pačios glaudžiai 
bendradarbiautų, nesigirdamos 
prašmatnumu, jei kuriai, palan
kesnių aplinkybių dėka, pa
vyksta pasiekti geresnių rezul
tatų. Rusijos imperializmo pavo
jus teprimena Baltijos tautoms, 
kad tik sandraugoje ir san
talkoje veikiant iš vieno, pavyks 
išlaikyti nepriklausomybes.

Žvilgsnis atgal — 
žvilgsnis pirmyn

Ką reiškia lietuviui katalikui 
sava parapija? Jeigu kalbama 
apie parapiją tolimoje tėvynėje, 
prisimenami atlaidai ir švenčių 
pamaldos; iškilmingas varpų 
gaudimas Sumai sekmadienio 
vidurdienį ir saldžiai graudi 
mišparų giesmė. Parapija — tai 
kūdikio krikštas ir pirmosios 
Komunijos džiaugsmo spin
desys; jungtuvių — „Veni Crea- 
tor” ir laidotuvių „Viešpaties 
angelas”... Nuo pirmojo vaikelio 
verksmo iki smiltimi užpilto 
karsto — tikinčiajam sava 
parapija ir paguoda, ir globa, ir 
namai.

Tą jausmą pirmieji lietuviai 
emigrantai išsinešė ir į užjūrius. 
Beplūduriuodami svetimybių 
jūroje, kuri grasino juos paskan
dinti, mūsų tautiečiai pirmiau
sia dairėsi tvirto inkaro, 
gelbėjimosi plausto. O tą saugu
mo laidą davė parapija, pa
vadinta lietuvišku šventojo var
du. Parapijos sąvoka buvo pla
tesnė negu bažnyčia, į kurią 
kartą per savaitę varpai kvies
davo pamaldoms. Čia veikė mo
kykla, organizacijos (dažniau
siai taip pat šventųjų vardais 
pavadintos), vyko susibūrimai. 
Sava parapija buvo ašis, apie 
kurią sukosi visas lietuviškos 
veiklos ir visuomeninio gyve
nimo ratas.

Lietuviams besiplečiant iš 
rytinių JAV pakraščių toliau į 
vakarus, kartu keliavo ir lietu
viškos parapijos idėja.'Čikagoje 
mūsų tautiečiai pradėjo gausiau 
kurtis dar gerokai prieš I 
pasaulinį karą, tad ir daugelis 
šio miesto lietuviškų parapijų 
pradžią gavo tarp maždaug 
1900 ir 1915 m. Viena jų — Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo Brighton Parke.

1912 m. šioje apylinkėje gy
veno apie 60 lietuvių šeimų, per 
mažai, kad pajėgtų įkurti savo 
parapiją, o juo labiau pastatyti 
bažnyčią. Apylinkė taip pat ne
buvo daug panaši į miestą: 
ūkininkai tuščiuose plotuose te
beganė gyvulius. Tačiau lietu
vių svajonė — melstis sava 
kalba savoje parapijoje, mokyti 
vaikus lietuviškai tos parapijos 
pradžios mokykloje — knibždėjo 
pasąmonėje nuo pat pradžios. 
Kai apylinkėje įsikūrė daugiau 
lietuvių šeimų, 1914 m. Čikagos 
arkivyskupas J. E. Quigley su
teikė leidimą steigti lietuvišką 
parapiją ir paskyrė Šv. Kryžiaus

Danutė Bindokienė

vikarą kun. Antaną Brišką 
(rašėsi Briszko) tai parapijai 
vadovauti.

Bažnyčios statyba pradėta — 
ir užbaigta — tais pačiais, 1915 
metais, tad šiemet švenčiame 
Nekalto Prasidėjimo (kaip įpras
ta sutrumpintai vadinti) pa 
rapijos 80 metų gyvavimo 
sukaktį.

Daug kas pasikeitė per tas aš- 
tuonias dešimtis metų: kle
bonai, kunigai, sės. kazimierie- 
tės, kurios uoliai darbavosi mo
kykloje. Pasikeitė ir bažnyia — 
1963 m. gruodžio 8 d., Nekalto 
Marijos Prasidėjimo šventėje, 
pašventinta nauja. Skaudžiau
sias pasikeitimas įvyko apylin
kėje. Galbūt šiandien joje tebe
gyvena net mažiau lietuvių 
šeimų, kaip parapijos steigimo 
pradžioje, bet lietuvybė iš 
parapijos dar neišnykusi: sek
madieniais bažnyčioje tebe
skamba lietuviška malda ir 
giesmė, apylinkėje veikia lietu
viškos organizacijos, kurių stip
riausia — Brighton Parko LB 
apylinkė. Parapijai šiuo metu 
vadovauja energingas, bet lietu
viškai mažai mokantis klebonas 
kun. Antanas Puchenski, pavel
dėjęs besikeičiančios apylinkės, 
remonto reikalingos bažnyčios 
ir pasenusių kitų parapijos pa
statų rūpesčius.

Su šia parapija rišasi daugelio 
lietuvių, po II pas. karo atvyku
sių į Čikagą, gyvenimo eiga — 
čia įvyko jų santuokos, buvo 
pakrikštyti vaikai, kurie vėliau 
lankė parapijinę pradžios 
mokyklą ir turėjo progą net 
lietuviškai joje mokytis. Nekal
to Prasidėjimo bažnyčios varpai 
ne vieną išleido į amžiną 
„pensiją” Šv. Kazimiero 
kapinėse... Todėl jubiliejinės 
šventės proga tenka žvelgti ir 
atgal, ir į priekį. Atgal — su 
pasididžiavimu; pirmyn — su 
liūdesiu, kad buvusieji apylin
kės lietuviai, radę tokią šiltą 
užuovėją savo tautiečių įkur
toje parapijoje, išsiskirstė 
„žalesnių lankų” paieškoti, pa
likdami tą, lietuvių rankomis 
sukrautą, kraitį svetimiems 
naudoti. Bent jau aštuoniasde
šimtojo gimtadienio proga susi
rinkime Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje sekmadienį, balan
džio 30 d., išklausykime jubi
liejinio koncerto, pasveikinkime 
dar vis lietuvišką parapiją, 
sukakties sulaukusią, palin
kėkime jai išlikti.

PER KLASTĄ l LAIMĘ
AURELIJA M. BALAŠAITIENE
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Pirmas pabučiavimas... Audronę nukrėtė šiurpas, 

pagalvojus, kad netrukus turės teisę ją bučiuoti raudon
plaukis Vasilijus. Kaip to išvengti? Kaip pabėgti nuo 
tos visą gyvenimą lydėsiančios kančios? Ją krėtė šiurpas, 
pagalvojus apie tolimą Kamenicą, svetimą kraštą, 
nepažįstamą kalbą. Pokylio metu ji pastebėjo Vitalį 
svečių minioje, tačiau nerado progos su juo atsisveikinti 
ir jam pasakyti, kad ji niekada nieko kito nemylėsianti, 
bet esanti bejėgė prieš Didžiojo kunigaikščio pageida
vimą ir tėvų valią.

Audronė krūptelėjo, nugirdusi, kad kažkas įslinko 
į jos miegamąjį.

— Ar miegi, Audronėle? — Vįjūnė sušnibždėjo, palie
tusi jos petį.

- O, tai tu, Vijūnėle. Kaip gi galiu užmigti? — 
Audronė staiga gailiai pravirko, jos pečiai trūkčiojo nuo 
kūkčiojimo. Apsikabinusi savo seną, mylimą auklę, ji 
davė valią ašaroms.

— Žinau, kas tavo širdelę skaudina. Žinau...
— Kaip tu gali žinoti? Juk visos būsimos jaunamar

tės jaudinasi, — bandė išsisukinėti Audronė.

— Ne todėl raudi, mielas vaike. Aš viską žinau... 
Ne kartą slapčia atslinkdavau, kai tu su Vitalių susi
tikinėjai. Mačiau, kaip jis tavo rankas spaudė ir tave 
glaudė, ir mačiau, kaip jis...

— ... mane bučiavo?

— Taip, mačiau, todėl suprantu, kaip gelia tavo 
širdelę.

— Ką man daryti, Vijūnėle? Kaip man iš tų baisių 
pinklių išsprūsti? Aš negaliu už Vasilijaus tekėti, už to 
raudonplaukio senio ukrainiečio. Nei jo šnektos nemoku, 
nei jo rankų prisilietimo nenoriu. Kas man daryti? 
Sakyk...

— Rasime išeitį, jei mokėsi išlaikyti paslaptį, nors 
bus labai sunku.

— Ką? Kokią išeitį? — pašoko nustebusi Audronė.
— Aš jau su Vitalių susitariau. Negalėjau nematyti 

ir jo skausmo, kai pasklido žinia, kad tave žada ištekinti 
už Podolės valdovo. Matytumei, koks Vitalis išbalęs ir 
liūdnas, kaip jam nesiseka nei medžioklė, nei žaidimai. 
Nutariau jį užkalbinti, paguosti. Jis iš pradžių nustebo 
ir net išsigando, bet supratęs, kad aš blogo nelinkiu, at
vėrė man savo širdį. Jis be tavęs gyventi nenori...

— Be jo gyventi nenoriu ir aš...
— Palauk, nesikarščiuok. Esate jauni, drąsūs, myli

te vienas kitą. Sugalvojome planą, bet jis labai pavojin
gas ir sunkus. Jei kas sužinos ar atspės, tada visiems 
bus blogai. Tam reikės daug drąsos ir, kas svarbiausia, 
reikės gerai vaidinti ir apgaudinėti.

— Bet tai skamba kaip neįmanomas uždavinys. Vai
dinti? Apgaudinėti? Aš nemoku apgaudinėti... Bet 
sakyk, Vijūnėle, ką judu sugalvojote. Ai viską 
padarysiu, jei turėsiu viltį, kad būsiu išgelbėta nuo tų 
nelaimingų vedybų. Atsisakyti už Vasilijaus tekėti 
negaliu. Niekas manęs neklausytų, bet tai irgi reikštų 
pasipriešinimą ir didžiąjam kunigaikščiui, ir tėvams. Tai 
būtų lyg koks tėvynės išdavimas. — Audronė suvirpėjo 
ir rankomis uždengė veidą.

— Taip, žinau, miela dukrele, bet tokios didelės 
aukos iš tavęs negalima reikalauti. Yra galimybė su

gerai suplanuotu sąmokslu, pasiryžimu ir drąsa tave iš
gelbėti ir su Vitalių suvesti. Nori mane išklausyti?

— Kalbėk, Vijūnėle, kalbėk. Man iš nerimo virpa 
širdis...

Kitą rytą mažojoje menėje svečiams buvo paruošti 
pusryčiai. Po triukšmingos nakties menėn rinkosi 
Audronės tėvai su svita ir Vasilijus su savo vertėju ir 
palydovais. Pusryčiuose nedalyvavo Didysis kunigaikš
tis Vytautas, dar prieš aušrą su šeimininkais 
atsisveikinęs, nes valstybės reikalai jam neleidžią ilgiau 
svečiuotis, tačiau pažadėjęs ne tik vestuvėse dalyvauti, 
bet ir padėti jas planuoti, kad būtų kaip galima iškilmin
gesnės.

— Tu atrodai gerai pailsėjusi, — dukros skruostą pa
bučiavo patenkintas Rimantas, stebėdamas 
pralinksmėjusią Audronę, apsirengusią nauja melsvo 
aksome su baltais mezginiais suknele. Jos veidelyje 
spindėjo dar taip neseniai dingusi šypsena ir nesimatė 
vakarykštės dienos ašarų pėdsakų.

— Ir ne tokia išblyškusi, kaip vakar, — Audronės 
ranką paglostė motina. — Įsivaizduoju, kad buvo daug 
susįjaudinimo, tai ir stebėtis nereikia, kad buvai baltutė 
kaip viduržiemio sniegas.

— Labas rytas, — lietuviškai išstenėjo prisiartinęs 
Vasilijus. — Atsigręžęs į * ’ onę, jis sušnibždėjo „ty 
takaja krasivąja”...

— Tokia graži, — pakartojo vertėjas.
Vasilijus pabučiavo Audronės ranką, ją apžvelgė nuo 

galvos iki kojų ir jo grubų veidą nušvietė šypsena, pro 
lūpų tarpus parodydama jo pageltusius dantis. Iš paly
dovo rankų paėmęs dėžutę, jis atidarė jos dangtelį ir,

savo gimtąja kalba atsiprašydamas to nepadaręs vakar, 
ant jos kairės rankos ketvirto piršto užmovė auksinį 
sužadėtuvių žiedą su didele smaragdo akimi. Audronė 
nesipriešino, tik šyptelėjo ir padėkai palenkė galvutę. 
Patenkintas Rimantas priglaudė dukrą prie krūtinės, 
o motina pabučiavo jos raustantį veidą. Kai kas paste
bėjo, kad Audronės akyse sužvilgo ašaros, bet tai juk 
būsimos nuotakos susijaudinimo ženklas.

Pusryčiaujant buvo susitarta, kad vestuvės bus 
gegužės mėnesio gale. Tada giedras dangus, žydi liepos 
ir alyvos, pievose kvepia dobilai, tai jaunavedžiams 
kelionė į tolimą Podolę būsianti lengva ir maloni. Toliau 
vyko pasitarimai dėl jaunosios kraičio. Audronė 
maldavo, kad joks kraičio menkniekis nebūtų išsiųstas 
į Kamenicą prieš vestuves.

— Aš noriu pati su savo kraičiu važiuoti, tėveli. Aš 
noriu, kad mane pasitikę podoliečiai matytų ilgą vilks
tinę vežimų su mano kraičiu ir žinotų, kad ne kokia 
nuskurdusi beturtė į jų pilį atvyksta. Prašau, labai 
prašau, — kaip maldai sudėjusi rankas, ji maldavo tė
vus. Vertėjui verčiant jos žodžius, Vasilijus su pasidi
džiavimu pritariančiai linktelėjo galva.

Trumpai pasitarę, tėvai sutiko su dukros pagei
davimu, bet ragino tarnus sukrusti ir pradėti krauti 
kraitines skrynias. Motinai buvo pavesta surinkti 
jaunamartei drabužius ir papuošalus. Reikalui esant, 
galėtų Varšuvon ar Krokuvon nuvykti apsipirkti. Pini
gų vienturtei negaila, tik kad ji laiminga būtų, kad 
Vasilijus jai geras būtų...

(Bus daugiau)
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RŪPESTIS
DEMOKRATIZACIJA

RASA RAZGAITIENĖ

Pokalbis su Tautos fondo 
tarybos pirmininku 
Juozu Giedraičiu

— Kaip ilgai jau pirminin
kaujate Tautos fondo tary
bai?

— Nuo 1993 m. gegužės 8 d. 
Iki tol buvau vis perrenkamas 
tarybos narys nuo 1978 m., taigi 
jau daugiau kaip septyniolika 
metų. Teko 13 metų eiti ir val
dybos pirmininko pareigas.

— Kodėl sutikote apsiimti 
tarybos pirmininko parei
gas?

— Mane daug kas sutapatina 
su Tautos fondu, nes su tūkstan
čiais narių susirašinėjau aukų, 
testamentų ir kitais reikalais. 
Kai 1991-1992 m. atsirado Tau
tos fonde krizė ir galop 1993 m. 
metiniame susirinkime nariai 
net suskilo, ir tada didžioji dalis 
paprašė manęs sutikti pasiimti 
Tarybos vadovavimo darbą. Tu
rėjau sutikti, nes padėtis to 
reikalavo. O ir man buvo gaila 
matyti, kai sunkiai sukauptas 
kapitalas buvo švaistomas ne 
pagal aukotojų valią.

— Kaip sekėsi dirbti per 
praėjusius dvejus metus?

— 1993 m. buvo daug įvairių 
reikalų, formuojant naujus įsta
tus, numatant naujas veiklos 
gaires Lietuvai remti ir pan. 
Tais metais mes turėjome net 
dešimt tarybos posėdžių, bet 
viskas buvo griežtai vykdomą. 
Praėjusių metų narių susirin
kimas patvirtino tarybos įstatų 
pakeitimus net 97 proc. dau
guma ir, manau, kad su tuo TF 
veikla vėl grįžo į normalų kelią, 
kuriuo dabar ir toliau einame. 
Mūsų taryba nei tarpusavy, nei 
santykiuose su valdyba nėra 
konfliktavusi. Visada nusveria 
logika ir bendras daugumos bal
sas. O naujieji įstatai dar labiau 
suderino veiklą.

— Kaip pasikeitė TF kryptis 
ir uždaviniai?

— Anksčiau TF sukauptas 
kapitalas iš Amerikos, Anglijos, 
Australijos, Kanados ir kitur 
lietuvių išeivijoje parėmė Lie
tuvos išlaisvinimo bylą per 
VLIKą, ELTą ir kitais būdais. 
Išeivija tam nuoširdžiai aukojo. 
Lietuvai išsilaisvinus iš paverg- 
ties ir užbaigus VLIKo ir ELTos 
veiklą, TF buvo apie 2.5 mili
jono dolerių kapitalas, kurį no
rėjo valdyti ir tie, kurie prie to 
kapitalo sukaupimo mažiausiai 
prisidėjo. Po persitvarkymo TF 
ir toliau liko ne pelno siekianti 
organizacija, tačiau su naujom 
gairėm, uždaviniais ir tvarka. 
Sis persiorganizavimas, kuris 
buvo įvykdytas su narių daugu
mos pritarimu, dabar leidžia 
Tautos fondui ramiai įgyvendin
ti savo užsibrėžtus tikslus ir vis 
daugiau padėtį Lietuvai bręsti 
demokratijos kelyje.

— Kiek Tautos fondas yra 
turtingas?

— Balansas gale 1994 m. buvo

Tauto* fondo raštinės vedėja 
ir valdybos narė Vida Penikienė.

2,710,474 dol. Pernai buvo 
100,052 dol. pelno, o šiemet yra 
140,605 dol. pelno. 1994 m. buvo 
408,380 dol. pajamų ir 267,775 
dol. išlaidų. Finansinį kelią 
dėl investavimų ir pan. mums 
nušviečia Finansų komisija, 
kurios pirmininkas yra Jonas 
Vainius ir nariai — Antanas 
Sabalis, Vacys Steponis ir Gin
tas Žemaitaitis.

— Kokia yra pinigų kont
rolė?

— Pagal New Yorko valstijos 
įstatymus, finansinę būklę tik
rina tam tikslui pasamdyta pro
fesionali CPA firma. Taip pat 
turime ir narių susirinkimo 
išrinktą Kontrolės komisiją, į 
kurią įeina Laima Lileikienė, 
Liudas Tamošaitis ir Petras 
Ąžuolas. Tautos fondas atsiskai
to su Intemal Revenue Service 
pagal tas valstijas, kur esame 
registruoti, pavyzdžiui, New 
Yorke, Floridoj, Kalifornijoj ir 
kitur. Šis atsiskaitymas yra taip 
pat pavestas profesionaliai CPA 
firmai. Man malonu teigti, kad 
TF gerai administruojamas, su 
mažomis išlaidomis ir yra sąži
ningose rankose.

— Kokios pagrindinės para
mos sritys?

— Nežinau, ar galėčiau pa
sakyti geriau, kaip yra nusta
tyta gairėse: rėmimas visų, nuo 
sovietinės okupacijos nukentė
jusių organizacijų, stipendijos 
studentams Lietuvoje, visoke
riopa parama lietuviškoms mo
kykloms nutautintose Vilniaus 
krašto srityse, Gudijoje, Ma
žojoje Lietuvoje, Suvalkų krašte 
ir Latvijoje. Apskritai remtinas 
Lietuvos demokratizacijos pro
cesas.

— Kiek praėjusiais metais 
buvo suteikta paramos Lietu
vos projektams?

— Iš viso buvo patvirtinta 
158,165 dol. suma. i

— Iš kur ateina prašymai 
paramai?

— 95 proc. prašymų ateina iš ; 
Lietuvos. Prašymus priima TF 
atstovybė Lietuvoje arba valdy
ba ir taryba Amerikoje. Visi 
prašymai pristatomi mūsų raš
tinei New Yorke, kuri juos įre
gistruoja ir perduoda Paramos 
skirstymo komisijai. Šią komi
siją sudaro: pirmininkas prof. 
Rimas Vaičaitis ir nariai dr. 
Algirdas Lukoševičius, Vida Pa- 
nikienė, Evaldas Remėza, Vai
va Vėbraitė-Gust ir Jadvyga 
Vytuvienė. Komisija detaliai 
svarsto kiekvieną prašymą ir 
paruošia rekomendacijas TF 
tarybai. Penkiolikos narių 
taryba ir taip pat TF valdybos 
pirmininkas išklauso komisijos 
rekomendacijas ir daro spren
dimus, kam ir kiek skirti pa
ramos.

— Kaip TF galutinai at
renka remtinus prašymus?

— Tai tikrai nelengvas 
uždavinys ir komisijai, ir ta
rybai, nes prašymų yra labai 
daug, o TF lėšos — labai ribotos. 
Žiūrima, kad prašymai atitiktų 
TF metinio susirinkimo priim
tas gaires ir neprieštarautų 
„Charteriui”. Ypatingas dėme
sys kreipiamas į demokratiza
ciją skatinančius projektus, 
kurie yra konkretūs ne tik savo 
tikslais, bet ir sąmata. Be abe
jo, daugiausia paramos tenka 
studentams ir tiems ėjimams, 
kurie susiję su demokratuos idė
jų skatinimu.

— Kiek dėmesio skiriama 
tremtiniams?

— Skirstant stipendįjas, pir
menybė duodama buvusių poli
tinių kalinių ir tremtinių vai
kams. I kitus tremtinių-kalinių 
prašymus žiūrima, kad kiek 
įmanoma patenkinti.

— Ar TF remia Lietuvos 
spaudą?

— Mūsų nuomone, spauda, ir 
apskritai žiniasklaida, turi gali
mybę suvaidinti didelę rolę 
Lietuvos demokratizacijos pro
cese. Atvirumas, įvairių temų 
svarstymas ir diskusijos vis 
skatina žmones daugiau įeiti į 
atviro gyvenimo ritmą. Esame 
suteikę paramą įvairiai spau
dai, kuri skleidžia demokratijos 
idėjas ir kuri nėra LDDP 
pažiūru. Neseniai parėmėme 
naują televizijos programą, 
rodomą per nepriklausomą Bal
tijos televiziją, kurioje plačiau 
diskutuojamos Lietuvos gyveni
mo aktualijos. Manoma, kad ir 
ateityje atsiras daugiau tokios 
rūšies labai skatintinų projek
tų.

— Ar TF yra ryžęsis pats 
pravesti kokius projektus?

— Pirmasis ėjimas ta kryp
timi įvyko prieš praėjusius 
rinkimus į savivaldybes. Nuta
rėme prisidėti visuomeninėje 
plotmėje su serija reklamų per 
televiziją ir radiją, kurios 
nenurodė partijos, už kurią 
balsuoti, bet pabrėžė kiekvieno 
balso svarbumą ir skatino žmo
nes dalyvauti rinkimuose. Ame
rikoje tai atitiktų „public Ser
vice” reklamom. Šį projektą 
pravedė Spaudos ir veiklos 
komisija, kurią sudaro pir
mininkas Jurgis Valaitis ir 
nariai: dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, inž. Jaunutis Nasvytis, 
Rasa Razgaitienė, prof. Rimas 
Vaičaitis, Vaiva Vėbraitė-Gust 
ir Jadvyga Vytuvienė. Atgarsiai 
buvo pozityvūs.

— Ar žadama ta kryptimi 
eiti ir toliau?

DUBYSOS - NEVEZIO 
PARTIZANAI

HENRIKAS KUDREIKIS

„Tauta, nežinanti savo istorijos, 
negerbianti savo didvyrių, nemokan 
ti jais didžiuotis, be savigarbos, yra 
menka tauta — be ateities, pasmerk 
ta išnykimui. Praeitis neturi išnykti, 
ji lieka mumyse ir lemia rytdieną". 

Ignas Meškauskas „Kraupūs žodžiai”

Aviacijos kpt. Vytautas Digvys.

Ariogala, Paliepiai, Pernara
va, Krakės, Baisiogala, Čekiš
kė, Seredžius, kad ir kitoje ap
skrity, tai mano tėviškės apylin
kė. Važiuodavome į atlaidus, 
pažinome daug apylinkės ūki
ninkų. Kėdainių apskrity virė 
rezistencinis judėjimas ir te
kėjo mano netolimų kaimynų 
kraujas.

Paveiksluose Kėdainių par 
tizanai atrodo labai kukliai, 
apsivilkę civiliais rūbais, ne 
kaip Lietuvos kariuomenės uni
formomis vilkintys Žemaičių ar 
Dzūkijos partizanai. Bet jų 
didvyriškos kovos su okupantais 
ir žuvusių,ir nukankintų skai
čius ne mažesnis negu kitų 
apskričių kovotojų. Vartant I. 
Meškausko ir Kėdainių rezis
tencijos istorikų medžiagą, 
matosi, kad kėdainiškių grum
tynės su okupantais buvo pačios 
kruviniausios. Apgailėtina, kad 
okupantai surado pažeistos mo
ralės tautiečių, kurie padėjo 
naikinti savuosius. Nepaprastą 
žiaurumą parodė Ariogalos stri

Dalis Tautos fondo tarybos narių su valdybos pirm. Jonu Vilgaliu. Iš kairės: Pranas Povilaitis, 
Juozas Giedraitis, J Vilgalys, dr. Leonas Rriaučeliūnas.

— Žadama, kiek tai numato 
mūsų veiklos gairės ir kokią 
kryptį nurodys ateinantis meti
nis susirinkimas.

— Kada ir kur įvyks TF 
metinis susirinkimas?

— Balandžio 29 d. New Yor
ke, Kultūros Židinyje. Į 
susirinkimą jau yra išsiuntinėta 
apie 2,500 pakvietimų su smul
kesniu programos aprašymu ir 
finansine apyskaita. Svarbu, jei 
kas nėra gavęs pakvietimo ar jei 
adresas yra pasikeitęs, kad apie 
tai praneštų mūsų raštinei: 
Tautos fondas, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, New York 
11207. Tel./Fax: (718)277-0682. 
Taip pat svarbu, kad negalintys 
asmeniškai susirinkime daly
vauti, įgaliotų kitus už juos 
balsuoti, kad susirinkimas at

bai. Į jų rankas, pakliuvo ir 
mano artima giminė.

1946 m. gruodžio 25 d., per Šv. 
Kalėdas Labūnavo dvaro mūri
niame bokšte nuo aušros iki va
karo rusų apsupti gynėsi vietos 
partizanai. Vienuolika žuvusių
jų suguldė ant grindinio Kėdai
niuose prie stribų būstinės, kur 
šiandien yra muzikos mokykla. 
Čia prikalta žuvusiems atmin
ti garbės lenta. Tarp nukautųjų 
buvo Onutė, Elytė ir Marytė 
Alaburdaitės, jų brolis Zenonas 
iš Galekaimio, Kėdainių valšč., 
taip pat partizanas Balys Der- 
butas, kilęs iš Kauno.

1950 m. sausio 21 d. Lipliūnų 
miške išduoti, rusų apsupti, 
žuvo Vytautas Jurevičius-Ko- 
vas, Alfonsas Ūsas-Žaibas, An
tanas Kavaliauskas-Dobilas, 
Rolandas Svetlauskas ir Jonas 
Pranaitis.

1945 m. Zambiškio miške stri 
bų ir NKVD dalinių apsupti 
sunkioje kovoje žuvo Pabarčiaus 
būrys — 22 vyrai, jų tarpe bro
liai — Vytautas ir Edvardas Ba
ranauskai iš Juodžių km., Per
naravos valšč. Julius Ylius iš 
Daujotėlių km., Ariogalos valšč.

Trys broliai Brazauskai, ma
žažemiai iš Šilainėlių km. žuvo 
Šilainės miške. Kartu žuvo iš to 
paties kaimo kilęs Feliksas Ma 
cevičius. Lavonai buvo suguldy
ti Ariogaloje.

Broliai Antanas ir Vaclovas 
Švilpos žuvo 1945 m. prie Gim- 
bogalos geležinkelio pervažos. 
Kartu žuvo sesuo Onutė. Palai
dota Šeduvoje.

Antanas Daugila, g. 1915 m., 
iš Kilovos kaimo, Čekiškės 
valšč., mažažemis, Lietuvos 
kariuomenės puskarininkis, 
nuo 1944 m. aktyvus pasiprie
šinimo dalyvis, partizanų būrio 
vadas. Žuvo 1947 m. liepos 27 d. 
Daugėliškiu miške, prie Arioga
los. Kartu žuvo ir jo būrio dalis.

Partizanas Adomas Dautartas 
iš Akmenių km., Šėtos valšč., 
nukautas 1949 m. netoli Slikių 
km. Kartu su juo nušovė ir jo 
nėščią žmoną, kuri nešė jam 
maisto. Lavonai buvo išmesti 
Slikių mokyklos kieme.

Vincas Gėgžna-Balandis, gini.

spindėtų mūsų narių tikrus 
norus. Yra ir dar vienas reika
las. Ruošiamės išleisti knygą, 
kurioje bus pažymėti visi TF 
rėmėjai. Prašome visus narius 
greičiausiu laiku pristatyti savo 
nuotraukas, kad galėtumėme 
įtraukti į leidinį.

— Ar visuomenės aukos TF 
tebėra svarbios?

— Padėti Lietuvai vykdyti 
demokratizacijos procesą ir 
įgyvendinti užsibrėžtus gairėse 
tikslus yra įmanoma tiktai su 
pinigais, kurie yra visada labai 
laukiami, o aukotojai gali aukas 
nurašyti nuo savo pajamų, at
siskaitant su IRS.

— Ar galima nurodyti spe
cifinius tikslus, kam aukos 
skiriamos?

1922 m., partizanų būrio vadas, 
žuvo 1952 m. Stasinės kaime. 
Kartu žuvo Petras Pabrinkis, 
Petras Gerdvila, Vinco Gėgžnos 
brolis Stasys-Vilkas. Kitą brolį, 
Petrą Gėgžną, 1942 m. nužudė 
iš miško atėję bolševikų 
partizanai.

Leonas Grigonis-Kalnius spė
jama, kad buvo ,Ępisikėlimo 
apygardos vado padėjėjas, žuvo 
1950 m. birželio mėn. prie 
Lenčių miško. Kartu žuvo 
Aleksas Meškauskas, Antanas 
Tomkus ir dar du nežinomi 
partizanai.

Motiekaičiai — penki broliai 
iš Vabalių km., Baisiogalos 
valšč.: Aleksas-Lašas, Šaulys, 
žuvo 1944 m. lapkričio mėn. 
Kazimieras-Banga žuvo 1947 m. 
rugsėjo mėn. Vytautas-Papartis 
žuvo 1948 m., išduotas to paties 
kaimo gyventojo Stasilionio. Jo 
kūnas, išmestas Baisiogaloje, 
gulėjo nelaidotas visą mėnesį. 
Pakastas durpyne. Adolfas-Kle- 
vas žuvo kovoje su enkavedistų 
būriu prie Baisiogalos. Gin
damasis nušovė rusų leitenantą. 
Palaidotas prie Vilainių miško. 
Leoną rusai paėmė namuose. 
Pasivedę nušovė. Tėvą Kazimie
rą ištrėmė į Sibirą.

Karštas Žemaitijos vidur
vasario vidudienis. Buvau tik 
aštuonių metų piemenukas. 
Sunkiai sekėsi suvaldyti vapsvų 
puolamą karvių bandą. Staiga 
nuo miško pusės link manęs 
žemyn leidosi nedidelis lėktuvas 
su Vyčio kryžiais ant sparnų. 
Nusileido taip žemai, kad galė
jau matyti šalmuotą ir akiniuo
tą lakūno veidą. Iš tikrųjų, ar 
man atrodė, jis man net pamo
javo. Medžiu aukštyje jis nuskri
do link mano artimiausių kai
mynų Rudzinskų dvaro. Lakū
nas, Rudzinskų giminaitis Vy
tautas Digrys. Tai buvo pirmas 
didelis mano vaikystės nuoty
kis. Aviatorius Digrys buvo 
mano pirmasis didvyris. At
skrisdavo jis pas mus ir vėlyves- 
niais metais.

Vytautas Digrys, aviacijos ka
pitonas, gim. 1902 m. Bazavarės 
kaime, prie Ariogalos (tik 4 km. 
nuo mano tėviškės), vienas iš 
žymiųjų aukšto pilotažo Lietu
vos aviatorių, eskadrilės vadas. 
Įtartas partizanu, suimtas Ario
galos stribų 1945 m. sausio 9 d. 
Tardomas Girkalnyje, smogė 
tardytojui ir iššoko pro langą. 
Sargybinis jį peršovė ir išmetė į 
tvartą, kur jis kraujavo ir mirė.

— Būna atsižvelgiama į auko
tojų pageidavimus. Kas aukoja 
stambiau, t.y., nemažiau 3,000 
dol., gali nurodyti pageidauja
mą tikslą aukai panaudoti. Ta
čiau tas tikslas privalo atitikti 
Tautos fondo „Chartijos” nuo
status. Tai puiki proga lietu
viams per TF paremti savo idė
joms artimas programas.

— Kokią numatote TF atei
tį?

— Galime tik džiaugtis, kad 
per praėjusius dvejus metus 
Tautos fondo kapitalas nėra 
sumažėjęs, nors kasmet išmoka
mos didelės paramos sumos. 
Taigi 2.5 milijono dol. suma ne 
tik nesumažėjo, o net šiek tiek 
paaugo dėka sąžiningo reikalų 
tvarkymo. Numatau dar gerus 
dvidešimt metų aktyvaus gyva
vimo ir vis našesnės pagalbos 
Lietuvai.

Kėdainių apskrities tautos išdavikų galerija. Iš kairės: Petras Januševičius, 
dim. maj., Valstybės saugumo komitete Kėdainių poskyryje dirbęs 15 m.; 
dalyvavo paskutiniuose partizanų likvidavimo veiksmuose; apdovanotas 11 
medalių; partinio komiteto narys. Henrikas Stanevičius — 6 m. politinis stribų 
vadovas, daug kartų dalyvavęs ginkluotuose susirėmimuose su partizanais; 
išrinktas cechinės partinės organizacijos sekretorium. Julius Štokas — Garlia
vos stribų būrio narys, komjaunimo sekr., įstojo į KGB operatyvinę organiza
ciją; pakeltas pulkininku-leitenantu. Vladas Lesickas — ilgametis Kėdainių 
raj. KGB poskyrio viršininkas. Henrikas Gavrilcikas — stribas, sužeistas 
kovoje su partizanais; karo veteranų tarybos pirm. pavaduotojas.

American Travel Service 
kviečia visus pasinaudoti

musų agentūros 
specialiomis kainomis 

skrendant SAS oro linija:

1. Skrydžiai balandžio ir gegužės mėn. 
Čikaga / Vilnius / Čikaga.

2. Keliaujant su sportininkais -
liepos 26 ir 27 d. iš Čikagos, Clevelando, 
Detroito ir New Yorko.

3. Ekskursijos į Lietuva, - gegužės, birželio, 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Naujų Metų kelionė Norway laivu. Norwegian 
Cruise Lines, Karibų jūroje įskaitant skrydžius 
iš įvairių JAV miestų $1,350.00

Dėl kainų ir smulkesnės informacijos prašome 
kreiptis į mūsų raštinę. Visų kelionių vietos ribotos.

American Travel Service
9439 S. Kedzlc Evergreen Park, IL 60642 

Ph. 708 422-3000 Ph. 800 422-3190 
FAX 708 422-3163

NERINGA TAMPA 
TURTINGŲJŲ KURORTU

Pasak Neringos poilsio namų 
vadovų, jau gauta nemažai 
paraiškų iš firmų ir asmenų, 
pageidaujančių vieną ar dvi 
savaites praleisti prie jūros. 
Palyginus su praėjusiais metais, 
kainos Neringos kurorte šiek 
tiek padidėjo. Viena para žmo
gui (su maitinimu) vidurvasarį 
kainuos nuo 80 iki 140 litų 
(20-30 dol.).

Iki birželio 1 d. bus pigiau — 
„Auksinių kopų” poilsio namuo
se — para žmogui kainuos apie 
9 doleriai. „Jūratės” poilsio 
namuose jau balandžio mėnesį 
laukiama 40 poilsiautojų iš Vo
kietijos. Jiems viena para 
kainuos po 55 markių.

Neringos verslininkams nela
bai sėkminga buvo ši žiema — 
nebuvo sniego slidininkams, ne
pasisekė poledinės žūklės mė
gėjams. Praleisti savaitgalių 
atvykdavo tik pavieniai žmonės. 
Nakvynė poilsio namuose kai
nuodavo 5 doleriai.

Neapsimokėjo atvažiuoti sa
vaitgaliui ir dėl įvairių mokes
čių. Keliantis keltu per Kuršių 
marias pirmyn ir atgal, už leng
vąjį automobilį teko mokėti po 
2 dol., įvažiuojant į kurortą — 
dar 2.50 dol. už automobilį ir po 
0.5 dol. už keleivį. Nuo birželio 
1 d. šie mokesčiai bus atitinka
mai — 11 ir 1.50 dolerių.

(LR, 04.01)

• Pirmasis amerikietis ap
skriejęs Žemę erdvėse buvo 
astronautas John Glenn 1962 
m. vasario 20 d.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS

Pastarųjų dviejų balsavimų -
1994 metų referendumo, o ypač
1995 metų rinkimų į savi
valdybes — patirtis rodo, kad dėl 
įvairių priežasčių vyriausioji 
Rinkimų komisija (VRK) nenu- 
matydavo pakankamai laiko or
ganizuoti rinkimus užsienio 
dalyse, dėl to pavėluotai in
formuodavo Ambasadą apie 
rinkimų ar referendumo orga
nizavimo tvarką, vėlai atsiųs
davo balsavimo dokumentus ir 
instrukcijas, dėl to rinkimuose 
į savivaldybes buvome pri
versti apsiriboti balsavimu tik 
ambasadoje Vašingtone.

Lietuvos Ambasada Vašing
tone daug kartų kreipėsi į 
Lietuvos VRK dėl rinkimų or
ganizavimo užsienyje page
rinimo. Po pakartotinų amba
sados kreipimųsi į VRK bei 
Užsienio reikalų ministeriją, P° 
ministro P. Gylio pokalbio su 
VRK pirmininku Z. Vaigausku, 
buvo gautas VRK užtikrinimas, 
kad būsimiems rinkimams į 
Lietuvos Seimą bus tinkamai ir 
iš anksto pasiruošta, VRK 
numatys žymiai daugiau laiko, 
kad rinkimai JAV ir kitose 
užsienio šalyse galėtų būti 
vykdomi paštu.

Tikėdamiesi 1996 m. Lietuvos
Seimo rinkimams JAV terito
rijoje gauti nemažiau 20 dienų 
rinkiminių biuletenių išsiun
timui ir jų gavimui atgal į 
ambasadą ir Lietuvos konsula
tus, skelbiame rinkimų regist
racijos pradžią. Registracijos 
tikslas — paruošti rinkėjų są
rašus, kadangi iš Vilniaus gau 
tame Lietuvos Respublikos 
piliečių, gyvenančių JAV, są
raše nėra jų adresų, patikslinti 
dabartinius jų gyvenamosios 
vietos adresus, įtraukti į rinkėjų 
sąrašus ne tik pastoviai, bet ir 
laikinai JAV gyvenančius 
Lietuvos Respublikos piliečius.

Lietuvos piliečiai, kurie lai
kinai ar nuolat gyvena JAV, 
pagal savo patogumą užsiregist
ruoja vienoje iš Lietuvos at
stovybių — Lietuvos amba
sadoje Vašingtone, generali
niame konsulate New Yorke, 
garbės generaliniuose konsula
tuose Los Angeles ir Čikagoje.

Lietuvos piliečiai kviečiami 
registruotis būsimiems rinki
mams ir pranešti apie save šiuos 
duomenis: pavardė, vardas; 
gimimo data; gyvenamosios vie

tos adresas JAV, telefonas (jei 
turite); naujojo Lietuvos piliečio 
paso numeris; asmens kodas, 
įrašytas pase.

Duomenis apie save Lietuvos 
piliečiai gali pranešti asme
niškai, atvykdami į Lietuvos 
ambasadą ar konsulatą, arba 
atsiųsti paštu (faksu). Regist
ruojantis paštu, galima atsiųsti 
ir Lietuvos piliečio paso ati
tinkamų puslapių fotokopijas.

Registruojantis rinkimams, 
duomenis apie save pranešti ar 
informaciją gauti galima šiais 
adresais:

Embassy of Lithuania, 2622 
16th St., NW, Washington, DC 
20009, Tel.: (202) 234-5860, Fax: 
(202) 328-0466.

Consulate General of Lithua
nia, 420 Fifth Avenue, New 
York, NY 10018, Tek: (212) 
354-7849, Fax: (212) 354-7911.

Honorary Consul General of 
Lithuania, 6500 S. Pulaski 
Road, Chicago, IL 60629, Tek: 
(312) 582-5478, Fax: (312) 
582-0961.

Honorary Consul General of 
Lithuania, 3236 N. Sawtooth 
Ct., Westlake Village, CA 
91361, Tek: (805) 496-5324, Fax: 
(805) 496-7435.

Registruotis nereikia tiems 
Lietuvos piliečiams, kurie 
dalyvavo praėjusiame referen
dume ar rinkimuose į savi
valdybes, jei nepasikeitė jų 
gyvenamoji vieta, o taip pat 
tiems, kurie šiemet jau atsiuntė 
duomenis apie save.

Pagal rinkimų įstatymą, už
sienyje gyvenančių Lietuvos 
Respublikos piliečių registracija 
rinkimams baigiama, likus 50 
dienų iki rinkimų. Tiems Lietu
vos piliečiams, kurie dalyvaus 
rinkimuose ir atsiųs duomenis 
apie save, balsavimo biuleteniai 
su kita reikalinga informacija 
bus išsiųsti paštu, balsuoti galės 
paštu arba atvykdami į regist
racijos vietą.

Apie rinkimų į Seimą laiką ir 
tvarką ambasada praneš iš 
anksto.

Visais klausimais apie rinkė
jų registraciją prašome kreiptis 
į Lietuvos ambasadą ir konsula
tus aukščiau nurodytais adre
sais. Ambasadoje Vašingtone 
informaciją apie registracijos 
tvarką teikia patarėjas S. Saka
lauskas.

Dr. Alfonsas Eidintas
Ambasadorius

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

2711 West 71 st Street, Chicaę ,•# lois 60629 
312/476-2655 • Fax 312 436-6909

NAMŲ TAISYMAS IR 
APGAVYSTĖS

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

Greitai Ir garantuotai pristato dolerius gavėjui į 
rankas, atsiunčia Jums pasirašytą pakvitavimą. 
Mažiausia pristatoma suma $200.
* Pristatymas bet kur Lietuvoje $12 + procentas už siųstą 
sumą.
* 4% iki $2,000 ir 3% virš $2,000. Siunčiant didesnes sumas 
ir yra nuolaidų.
* Palikimus galime nuvežti į Lietuvą ir sutvarkyti reikalus pas 
notarą.
* Atsiųskite gavėjo ir siuntėjo vardus, pavardes, adresus, 
telefono numerius, jei yra.
* Taip pat mes pristatome ir Lietuvoje sudarytus maisto 
paketus. Rašykite, atsiųsim kainoraštį.
* Pašto perlaidas (m/o) arba asmeniškus čekius siųskite:

Kairys Baltlc Expadttlng 
817 FruMand Rd.

Stoney Craak, Ont.
Canada 18E 5AS

Tai. 908*843*3334 Z Fax. 908-843-8980
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Atėjus pavasariui, visi atgyja. 
Namų savininkai apžiūri 
namus ir stengiasi pataisyti žie
mos žiaurių orų padarytą žalą. 
Vieniems reikia dengti stogą, 
kitiems dažyti, dėti naują šali
gatvį ar ką nors panašaus patai
syti bei pagražinti. Tą puikiai 
žino ir tie, kurie nori iš bloga 
nenujaučiančių žmonių pasipel
nyti — apgaulingais pažadais ir 
menkaverčiu darbo atlikimu. 
Čia, aišku, nekalbame apie 
asmenis ar firmas, kurios yra 
geros, patikimos ir atlieka su
tartą darbą sąžiningai.

„Better Business Bureau” di
rektorius Čikagoje sako, kad 
pavasaris atneša ne tik įvairius 
darbus apie namus, bet taip pat 
ir įvairius apgavikus kontrak- 
torius. Ypač vyresnieji gyven
tojai išnaudojami jokių skrupu
lų neturinčių namų taisytojų ir 
pagerintojų firmų. Bet atsargūs 
turi būti ne tik vyresnieji, visi 
turi saugotis apgavikų. Žmonės 
apie įvairias, namų pataisymo 
darbus atliekančias, bendroves 
gali teirautis „Better Business 
Bureaų” įstaigoje (Čikagoje 
adresas: 211W Wacker; kitur — 
susiraskite savo telefono kny
goje). Šioje įstaigoje galite gauti 
informaciją apie įvairias įmo
nes, jų patikimumą, o taip pat 
pasiskųsti, jeigu jūsų pasam
dyta firma neatliko darbo, kaip 
buvo sutarta. BBB (Better 
Business Bureau) įstaigos vado
vai sako: „Mes renkame pasi
kartojančius skundus apie įvai
rias firmas. Tačiau nuspręsti, ar 
firma sistemingai apgaudinėja 
klientus, yra sunku, nes 
devyni iš dešimt namų savi
ninkų nesiskundžia, kai jie 
lengvai patiki ir būna apgauti”. 
Sakoma, kad labai sunku nusta
tyti ar firma eina apgaudinėji
mo keliu, ir dėl to negali įspėti 
kitų, jei žmonės jiems nepasi- 
skundžia.

Kai nukentėjusieji skundžia
si, BBB įstaiga reikalauja, kad 
skundas būtų paduotas raštu, o 
ir kontraktorius atsakytų į jį 
irgi raštu. Tada BBB įstaigos 
tarpininkas bando išspręsti 
susidariusį konfliktą. Jei tas 
nepavyksta, tada abi pusės turi 
paklusti tarpininko (arbitration) 
sprendimui. BBB įstaiga turi 
175 savanorius — tarpininkus 
(arbitrators), kurie dažnai tarpi
ninkauja skunduose prieš auto
mobilių gamintojus, kaip 
praneša BBB įstaigos direk
torius Čikagoje, bet jie taip pat 
padeda ginčuose tarp namų 
savininkų ir kontraktorių. 
Tarpininkai nebūtinai turi būti 
įvairūs specialistai. Reikalui 
esant, jiems teikiama techninė 
pagalba, padedant geriau 
įvertinti pateiktą skundą. BBB 
įstaiga, gavusi skundą, siunčia 
tuos tarpininkus inspektuoti 
namo remonto. Kai žmonės 
kreipiasi į BBB įstaigą, 
prašydami informacijos apie 
kontraktorių ir jo firmą, įstaiga 
suteikia žinias, kurias ji turi, o 
asmuo pats turi nuspręsti, ar jis 
samdys tą firmą-kontraktorių.

Žmonės gali skambinti ir 
klausti, ar jų pasirinktas kon
traktorius turi skundų BBB 
įstaigoje. Kontraktoriaus ne
sugebėjimas ar nenoras išspręs
ti teisėtus namo savininko 
skundus yra pažymimas jo 
dokumentacijoje. Nusiskun
dimų teigiamas išsprendimas 
gali būti kaip pozityvus įro
dymas, kad ir ateityje kontrak
torius bandys nesutarimus tei
giamai išspręsti. Tuo tarpu 
kontraktoriaus nereagavimas į 
skundus yra įrodymas, kad jam 
niekas nerūpi. Visa tokia 
informacija yra suteikiama 
žmonėms, kurie kreipiasi, ieško
dami žinių apie kontraktorius.

JT e BBB turi išleistą trumpą 
brošiūrą „Tips on Home Impro- 
5 ir.opts”, kur galima rasti 
t arimų, tvarkantis su kon- 
traMcriais. Čikagoje „Better 

aess Bureau” telefonas yra
312-346-3313. Kitose vietovėse 
— ieškokite savo telefonų kny
goje.

Naudotasi medžiaga „Chicago
Sun-Times” (1995.4.7 „Agency 
Can Help Consumers Avoid 
Cons”, by David Mack).

NAMAI IR POTVYNIAIA
Su pavasariu ir vasara, kada 

apylinkės kiemai ir gatvės at
siduria po vandeniu, iškyla 
namų apsėmimo pavojus. Apie 
rūsio apsėmimą ar potvynį tei
raujasi kiekvienas namo pirkė
jas, o kiekvienas namo parda
vėjas, tiesiog bijo to klausimo. 
Neseniai išleistas „Illinois 
Residentiąl Reaį Property Dis- 
closure Act” įstatymas reika
lauja namo pardavėjus infor
muoti pirkėjus apie potvynio ga
limybę. Daugelis namų parda
vėjų gal« net ir nežino apie pot
vynio galimybes jų gyvenamo
joje vietoje. Dabartiniam savi
ninkui gyvenant namuose, gal 
ir nebuvo potvynio, bet šiais lai
kais viskas keičiasi ir nereiškia, 
kad tokio potvynio gali nebūti, 
kai atsikraustys naujasis savi
ninkas.

Ką turi daryti namų 
savininkas?

Kaip apsisaugoti? Dabar 
dažnai paskolos davėjas ir „ti- 
tle company” tai atlieka už jus. 
Jie tai daro, nes „The National 
Flood Insurance Reform Act of 
1994” to reikalauja. Paskolų 
davėjai turi peržiūrėti ir 
patikrinti dokumentaciją, ar 
turima potvynio apdrauda. Pas
kolos davėjas gali reikalauti 
paskolos gavėjus įsigyti pot
vynio apdraudą tuo metu, kai 
gauna paskolų, ir bet kada, kai 
paskola yra peržiūrima, ar 
padaromi paskolos pakeitimai.

Ką tai reiškia namų savinin
kams? Tai reiškia, kad jie galės 
ir galbūt turės įsigyti apdraudą 
nuo potvynio, jei jų nuosavybė, 
kurią jie turi ar ateityje turės, 
yra vietoje, kuriai gresia pot
vynio pavojus. „Title compa- 
nies” yra įsijungę į potvynio 
pažymėjimų programas ir pažy
mi namus, kurie yra potvynio 
pavojuje, nurodant, ar tos nuo
savybės turi federalinės valdžios 
apdraudą nuo potvynio, kaip 
įstatymas reikalauja. Specia
listai sako, kad nuosavybės pot
vynio statusas gali būti nusta
tytas tiktai pagal potvynio zonų 
žemėlapius, kurie paruošti „Fe- 
deral Emergency Management 
Agency”. Šį darbą paprastai 
atlieka konsultacijos firmos, 
kurios specializuojasi potvynio 
zonų pažymėjimų paruošimu. 
Illinois ir kitos vaistuos pradėjo 
potvynio pažymėjimų išdavimą 
rezidencinių ir komercinių 
pastatų savininkams. Šis patar
navimas kainuoja mažiau nei 
20 dolerių. Specialistai, dirban
tys FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) sako, kad 
vien tik Čikagoje, yra sudaryta 
10 įvairių vandens zonų — iš 
upelių ir upių, tekančių per 
miestą. Žemumos tose zonose 
yra nuolat stebimos, ar nėra 
potvynių pavojaus.

Specialistai sako, kad „The 
National Flood Insurance Re
form Act of 1994” ypač išskiria 
tas nuosavybes, kur galimas 
potvynis. FEMA sako, kad 
namai, pastatyti šiose „Special 
Flood Hazard Areas” zonose, 
vidutiniškai turi 26% galimybę 
išgyventi potvynį bent kartą per

30 metų paskolos mokėjimo 
laiką. z

Pagal FEMA, potvyniai būna 
ir vietose, kurios nepažymėtos 
potvynių zpnų žemėlapiuose. 
Vienkartinės lietaus audros gali 
būti potvynio priežastimis na
mams, pastatytiems žemumose, 
arba gyvenvietėse, kur vandens 
bei srutų nutekėjimo vamzdžiai 
užsikemša, nes nepąįėgia paimti 
liūties vandens. Beveik treč
dalis pareiškimų, kuriuos 
svarsto „National Flood Insu
rance Program”, nėra iš pot
vynius turinčių vietų.

Kaip įsigyti apdraudą?

Žmonės įsigyja apdraudą nuo 
potvynio iš federalinės valdžios

Alvydas Vasaitis
Dirigentas

Ričardas Šokas
Chormeisteris

Bronius Tamažauskas
Nadiras

Liudas Norvaižas 
Nourabadas
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per „The National Flood Insu
rance Program”. Tai jie gali 
padaryti per nuosavybių/ne- 
laimių apdraudų įstaigas ar 
bendroves. Šią apdraudą galima 
įsigyti tik gyvenvietėse, kurios 
savanoriškai priima ir vykdo tos 
programos reikalavimus, kad 
sumažintų potvynių pavojus 
ateityje. JAV daugiau nei 
18,000 gyvenviečių yra įsijungę 
į šią programą, jų tarpe ir 
dauguma gyvenviečių Čikagos 
apylinkėse.

Metinis mokestis už potvynio 
apdraudą gali būti nuo 15 centų 
iki $1.65 už 100 dol. namo 
kainos, iki pirmųjų 50,000 dol.;

po to kaina pakyla. Apdrauda 
pastatams, kurie nesilaiko 
„Flood plain” nuostatų, kai
nuoja daugiau. Apdraudos kai 
na priklauso nuo įvairių dalykų, 
pvz., kur yra nuosavybė? kokio
je aukštumoje? kokio tipo pa 
statas? kada ir kaip pastatytas? 
Yra ir speciali potvynio ap
drauda, kuri kainuoja tik 80 dol 
metams vietovėse, kuriose pot
vynių pavojus mažas.

Naudotasi medžiaga „Chicago 
Tribūne” (Your Money 1995.4.6 
„Homeowners face new wave pf 
flood rules” by Steve Kerch).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

LIETUVIŲ OPERA 
39-asis sezonas

Bizet
3 veiksmų opera

PERLŲ ŽVEJAI
.. 1995 m. gegužės 14 d., 3 vai. p.p.

Morton HS auditorijoje 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL<a

Bilietai $ 35,25,20 ir 15

Patria krautuvėje,
2638 W. 71st St.

Chicago, IL 60629 

, 312-778-2100

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
čekį išrašant Lithuanian Opera Co., Ine.

Ten gaunami ir autobusų bilietai 
vietos gyventojams

Spektaklio dieną bilietų kasa veiks nuo 1 vai p.p.

KVIEČIAME VISUS IŠ ARTI 

IR TOLI DALYVAUTI SPEKTAKLYJE!

Eligijus Domarkas
Režisierius

Ramutė Tumuliauskaitė 
Leda

Arvydas Markauskas
Zurga

Manigirdas Motekaitis
Akompaniatorius

lithuanian Highlights
OEftAKTUItt NEVY YORK CHICAGO I)
May 3 31828 •1878 |į
May 10 •1780 •17M Ii
May 28 •1828 •1678 III
Juna 14 •1806 •1848 Iii
July 12 •1888 •1848 II1
July 28 •1788 •1818 II
Auguat 12 •1788 >1818 |H
Auguat 30 •1788 •1818 I
Saptambar 2 •1888 •1848 II
Saptambar 8 •1788 •1818 n

The Best of Lithuania U|

DtPAKTURE NEVY YORK CHICAGO |
May 24 •1830 81880 |
Juna 30 •1048 81008 |
July 28 •2080 82130 R

GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS. LIETUVA 
TEL: (370) 2-223-147

PHONE: (708)430-7272 
FAX: (708)430-5783

INTERNATIONAL
9525 South 79* Avenue, Hlckory Hills, IL 60457

1995 METAIS KVIEČIAME PASINAUDOTI MŪSŲ KELIONĖMIS PO LIETUVĄ IR KITAS 
PABALIUOS RESPUBLIKAS. ŠIAIS METAIS SIŪLOME 26 SKIRTINGAS IŠVYKAS:

ATSTOVAUJAME VISAS AKREDITUOTAS PASAULIO ORO UNIJAS. JUMS PAGEIDAUJANT, GALIME 
IŠRAŠYTI LĖKTUVO BILIETUS MŪSŲ RAŠTINĖSE VILNIUJE, KAUNE IR PANEVĖŽYJE. APMOKĖJIMAS 
GALI BŪTI AMERIKOJE, ARBA LIETUVOJE. GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR UŽTIKRINTĄ i 

PATARNAVIMĄ.
VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS - BILIETAIS, ATOSTOGOMIS PO VISĄ PASAULĮ, KELIONĖMIS LAIVU. 
TRAUKINIU, LĖKTUVU - KVIEČIAME KREIPTIS Į MUS IR MES MALONIAI IR PROFESONALIAI APTAR
NAUSIME VISOSE MŪSŲ RAŠTINĖSE.

VtF) 11NTRRNATIONAL ,

S. DAUKANTO 21 
KAUNAS. LIETUVA 
TEL: (370) 7-209-749

LAISVĖS a. 26-209 
PANEVĖŽYS, UETUVA 
TEL: (370) 54-306-75

I s
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„VAIKAI - MŪSŲ 
ATEITIS IR VILTIS!”

Tai gražus artėjančios Vaikų 
Šventės šūkis ir, tuo pačiu, 
iššūkis šventės rengėjams, mo- 

• kytojams, tėveliams, seneliams, 
u visiems, kuriems rūpi išeivijos

J

ateitis.
Mintis organizuoti specialią 

šventę vaikamease visai nauja 
— jau eilę metų gvildenama Ka
nados lietuvių bendruomenės 
krašto valdyboje. Kanados lietu
viai mokytojai, susirinkę perei
tų metų švietimo suvažiavime, 
paruošė tokios šventės planą ir 
pristatė KLB-nės krašto valdy
bai. Valdybos svarstybų metu 
planas sukonkretėjo, ir buvo 
nutarta jį vykdyti.

Kanados lietuvių bendruome
nės krašto valdyba ir šios 
valdybos švietimo komisija yra 
oficialūs Vaikų šventės rengė
jai. Šventės organizavimui bei 
įvykdymui sudarytas komite
tas, kuriam pirmininkauja Rasa 
Kurienė. Dalia Viskontienė ei
na programos komisijos pirmi
ninkės pareigas. Kiti komiteto 
nariai — Algis Nausėdas, Dalia 
Nausėdienė, Giedra Paulionie- 
nė (KLB švietimo komisijos pir
mininkė), dr. Judita Čuplin- 
skienė, Viktoras Narušis ir 
Rūta Girdauskaitė. Šventė 
įvyks 1995 m. spalio 14-15 d. 
Anapilio patalpose, Mississau- 
goje (netoli nuo Toronto).

Vaikų šventės siekiai — pla
čios apimties, aktualūs ne vien 

"“jaunų šeimų tėvams, bet ir 
“ auklėtojams, vadovams, visuo

menininkams, visiems, kuriems 
rūpi lietuviško gyvenimo atei
tis. Per šventę siekiama subur
ti jaunas lietuvių kilmės šei
mas, sudaryti sąlygas jaunimui 
reikštis kultūriniuose rengi
niuose. Tad šventės programa ir 
taikoma lietuvių kilmės šei
moms su mokyklinio amžiaus 
vaikais (iki 16-kos metų). Nors 
programa bus vykdoma lietuvių 
kalba, lietuviškai nekalban
tiems vaikams bus sudaromos 
sąlygos programoje dalyvauti.

Šventės programa bus labai 
įvairi ir įdomi, labai lietuviška. 
Pradedant neeiline registracija, 
vaikams ištisą savaitgalį nebus 
progos nuobodžiauti. Tik at
vykus į Anapilį, vaikams bus 
užduotas ieškinys, kurį turės 
atlikti, kad gautų oficialų Vai
kų šventės „pasą”. Su šiuo pasu 
galės apkeliauti maždaug 25-ias 
„Rodom/darom” užsiėmimų sto
teles. Čia galės pasikalbėti su 
Lietuvos kunigaikščiais (ir su 
jais nusifotografuoti), išbandyti 
lietuviškos virtuvės receptus, 
susipažinti su lietuviškom orga
nizacijom, išmokti apie lietuviš
kus papročius, sukurti lietuviš
ko liaudies meno ir daug dau
giau. Tėveliai labai kviečiami, 
netgi raginami vaikus lydėti 
į užsiėmimus. Programon bus 
įtraukti vyresniosios kartos 
„ekspertai”, kurie su vaikais 
dalinsis žiniomis bei patirtim. 
Tuo pačiu metu vyks muzikos ir 
dainos, dailiojo žodžio, bei meno 
konkursai. Iš anksto konkur
sams užsiregistravę vaikai bus 
teisėjų įvertinami ir apdovano
jami pažymėjimais. Vėliau kon
kursus laimėjusieji pasirodys 
talentų popietėje.

Svarbų vaidmenį šventėje at
liks „Raseinių Magdelė”. Liau
dies meno bei tautosakos specia
listė, turinti daug patirties su 
jaunimu, mokanti vaikus uždeg
ti, Kanadon atvyks liepos mėne
sį. Eidama šventės kvieslės pa
reigas, „Raseinių Magdelė” 
vasaros metu aplankys vaikus 
stovyklose, o rudeniop apke
liaus Kanados lituanistines mo
kyklas. Ne tik ragins vaikus 
dalyvauti šventėje, bet išmokys 
dainų ir žaidimų. Pačioj šventė
je Magdelė atliks programą, į 
kurią aktyviai įtrauks ir 
žiūrovus.

Šeštadienio vakaruškose bus 
proga ir vaikams, ir tėveliams 
pasišokti, padainuoti, naujų 
žaidimų išmokti, o sekmadienį, 
specialiose Vaikų šventės mišio-

se — pasimelsti. Šventė užsi
baigs koncertu, kurį atliks jung
tinis Kanados lituanistinių mo
kyklų choras kartu su svečiais 
iš Clevelando Maironio lituanis-

Lara Zarr modeliuoja naujausios 
mados suknelę Juno Beach Lietuvos 
Dukterų surengtoje madų parodoje.

Nuotr. V. Beržinsko

tinės mokyklos. Šventėje ne
stigs ir staigmenų. Dalyvaus 
Meškiukas Rudnosiukas, tačiau 
kol kas neaišku, ar galės at
vykti ir Rudnosienė. Registraci
ja bus vykdoma šį pavasarį lie
tuviškose mokyklose, tačiau 
labai laukiami ir lietuviškų mo
kyklų nelankantys vaikai.

Šventės programa ruošiama 
vaiko poreikiams skiriant ypa
tingą dėmesį, kad jis pasijustų 
svarbus lietuvių bendruomenės 
narys ir didžiuotųsi savo pavel
dėta kultūra. Siekiama sudaryti 
sąlygas vaikui išgyventi gyvąją 
lietuvių kūrybą, puoselėti jau
nime ir šeimose lietuviškas vi
suomenines bei kultūrines ver
tybes. Tai įgyvendinti neįmano
ma be visuomenės paramos. Tik 
remdami šventę ir skatindami 
jaunimo dalyvavimą, įrodysime 
vaikams, kad tikrai tikime 
šventės šūkiu: „Vaikai — mūsų 
ateitis ir viltis!”

RG.

• Draugo fondas yra tiltas 
į „Draugo” gyvybę.

J K S CONSTRUCTION
„Shingle” stogai ir visų rūšių 
apkalimai (siding): medžio, alu- 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
tel. 708-969-2658.

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
taip pat ir už automobilio 
draudimą.

FRANK ZAPOUS 
3208Vi West 95th Street 

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

Siunčiame į Lietuvą automaši
nas, traktorius, laivus ir jų atsargi
nes dalis. Reikalingi auto-skardinin- 
kai. Pigiai parduodame remontuo
tus automobilius. Tai. 312— 
64S-6677 (darbo dienomis) arba 
312-778-3455 (vakarais).

Kokybiškai atlieku vidaua Ir 
lauko namų remontua ir šiaip 
apyvokos darbus. Pigiai, greitai ir 
sąžiningai. Turiu rekomendacijas. 
Kreiptis: tel. 708-656-6500.

VIDAUS IR LAUKO 
NAMŲ REMONTAI IR 

DEKORAVIMAS
Skambinti Vytui: 312-523-7288, pager 
312-289-5287

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE REAL ĖST ATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St.
Oak L«wn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708499-7000 Rm. 312-778-3971 
Fax. 708499-7006 Pager 312-3060307

C ĮEIT 
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

Cėri1u%21
KMIECIK REALTORS 

J 7922 S. Pulasiti Rd. 
• ’ 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asn^ęniškai 
patarnaus. Jkaiėąyiųjąs,veltui.

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

FOR RENT

SEMINARAS APIE TURIZMĄ 
BALTIJOS VALSTYBĖSE

PAGALBA LIETUVAI KONFERENCIJOS 
PROGRAMA 1995 m.

Penktadienis, gegužės mėn. 12 d.
7:00 v.v. Susipažinimo vakaras

Seklyčios salėje, 2711 W. 71st St., Chlcago, Illinois
Šeštadienis, gegužės mėn. 13d.—
šv. Kazimiero vienuolynas
2601 W. Marąuette Rd., Chicago, Illinois 
8:00 v.r. Registracija
9:00 v.r. Atidarymas
9:15 v.r. „Labdaros organizacijos modelis” — dr. Vytautas Narutis

ir Jurgis Lendraitis
10:15 v.r. „Lėšų telkimas kitataučių tarpe” — Gražina Liautaud 
11:15 v.r. Diskusiniai būreliai

1:00 v.p.. Pietūs
2:00 v.p.p. „Darbo jėgų pritraukimas” — tėv. Antanas Saulaitis, SJ 
3:00 v.p.p. „Ryšiai/Bendravimas su JAV valdžios instancijomis” —

U.S. I.D. atstovas 
4:00 v.p.p. Diskusiniai būreliai 
6:00 v . Vakarienė
7:00 v.v. „Žvilgsnis iš Lietuvos” — Regina Švobienė

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.

BEN SERAPINAS 708-S3ė-2960

9^
ACCENT REALTY,
5265 West 95th Street

Oak Lawn, Illinois 60453

Bu*. 708-636-9400 
R**. 708-423-0443

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg.
apšildytas M.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. $425 Į 
mėn. + 1 mėn. „eecurtty dop” Ir 
„leme”. Kreiptis į Almą: 312-47$-S727.

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir
kime ir pardavime, mieste ir 
įpriemiesčiuose.

- • T'

HELP WANTED

Išnuomojamas 6 kamb. 3 mieg. 
butas su baldais.

Tel. 312-376-7883

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyl. $355 į mėn. + „security”. 
Tel. 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

Z Kiekviena valstybė, kiek- 
Z vienas kraštas, rūpinasi, sten- 
» giasi ir pageidauja, kad į jas 
; atvyktų kuo daugiau turistų bei 

atostogautojų. Mat, jiems be-
Z sisvečiuojant, į krašto ekono- 
’ miką įplaukia nemažas kiekis 
- valiutos.
Z Imkime, kad ir mūsų kaimynę 
Z Lenkiją. Ten, pagal Vokietijos 
Z informacijos biuro pranešimą,
• kasmet apsilanko apie 53 milijo- 
; nai vokiečių. Galima įsivaiz- 
Z duoti kiek milijonų Vokietijos 
Z markių Lenkijoje pasilieka!
I Lietuva, o taip pat ir mūsų
• kaimynės Latvija ir Estija, to- 
; kiu turistų antplūdžiu pasi- 
2L—džiaugti negali. Žinoma, stebė- 
Z tis nereikėtų. Juk tos valstybės
■ net 50 metų iš Europos žemėla- 
; pio buvo dingusios. JAV kelio- 
Z nių agentūros apie jas nedaug 
Z ką ir težino. Į Lietuvą ir jos 
Z kaimynines valstybes, daugu-
• moję, važiuoja tik tie, kurie An- 
; trojo pasaulinio karo išdavoje iš 
Z jų buvo pasitraukę, arba tie, 
Z kurie ten turi giminių.
"• Tikslu, kad į Lietuvos, Latvi- 
Z jos ir Estijos valstybes atkreipus
Z Amerikos kelionių ir turizmo
Z agentūrų dėmesį, kad jas supa-
•“ žindinus ir sudominus, New
; Yorke veikianti Romo Kezio
Z vadovaujama „Vytis” kelionių
Z ir turizmo agentūra, kartu su
■ Suomijos oro linija (Finn Air) su-
; rengė supažindinimo seminarą.
Z Seminaras įvyko balandžio 18
Z d., viešbutyje „Pensylvania”,
• Manhattan, NY. Seminare daly-
; vavo 21 kelionių ir turizmo
Z agentūros. Jas atstovavo 36
Z agentai.
Z • Seminarą atidaręs, „Vytis”
• kelionių agentūros atstovas

Romas Kezys, glaustai apibū
dino savo atstovaujamą agen
tūrą ir paaiškino šio seminaro 
paskirtį.

Kaip turizmui tinkamą ir pa
trauklų kraštą — Lietuvą pri
statė, apie to krašto grožį ir 
turtingą istoriją kalbėjo Lie
tuvos generalinis konsulas dr. 
Petras Anusas. Apie Latviją in
formavo atvykusi iš Vašingtono, 
D.C., Latvijos ambasados atsto
vė Liana Eglitis, o apie Estiją — 
Estijos generalinė konsule Sir- 
je Uriko.

Daiva Kezienė pademons
travo, jos pačios paruoštą ir 
įkalbėtą, vaizdajuostę apie visas 
tris Baltijos valstybes. Vaiz
dajuostės dalį apie Lietuvą 
Daiva pati susuko. Pro žiūrovų 
akis praslinko tų valstybių di
dieji miestai, bažnyčios, pilys, 
pajūriai, ežerai bei kiti įvairūs 
ir žavūs tų kraštų vaizdai.

Visų trijų valstybes atstovau
jančių asmenų pranešimai su 
atida buvo išklausyti, o vaiz
dajuostė, prie tų pranešimų 
buvo tikrai puikus priedas.

Po informacinių pranešimų ir 
žiūrėtos vaizdajuostės, iškilo 
klausimų. Jie sukosi apie vieš
bučius, susisiekimą, mašinų ap- 
draudas, vizas, saugumą.

Seminaro rengėjai džiaugiasi, 
kad su Lietuva, Latvija ir Esti
ja jiems pavyko supažindinti 
gražų būrį turizmo agentūrų. 
Rengėjai tikisi, kad panašaus 
„apšvietimo” būdu, jei ne šitais, 
tai kitais metais, Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje apsilankys 
didesnis turistų skaičius iš 
Amerikos.

P. Palys

Sekmadienis, gegužės mėn. 14 d.
8:00 v.r. šv. Mišios

Marųuette Parko parapijos bažnyčioje 
69th St. & S. Washtenaw Avė., Chicago

9:30 v.r. Uždaromasis posėdis
šv. Kazimiero vienuolynas, 2601 W. Marquette Rd., 
Chicago, IL
• Diskusinių būrelių išvadų pristatymas
• „Ateities perspektyvos” — dr. Linas Sidrys ir Jūratė 
Budrienė

12:00 v.p.p. Konferencija baigiasi.

Diskusiniai Būreliai:

Medloininė parama — vadovauja Robert S. Boris 
Pagalba/parama suteikiama:

1. Valkama/šelmoms _ vadovauja Daiva Veitaitė-Neidhardt
2. Studentams — vadovauja dr. Arvydas Žygas
3. Našlaičiams _ vadovauja Jeanne Dorr
4. Invalidams — vadovauja Apolonija Steponavičienė
5. Seneliams _ vadovauja sės. Margarita Bareikaitė

Konferenciją ruošia
JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA

Prašome registruotis iš anksto skambinant šiais telefonais:
(312) 476-0664; (312) 476-2655; (312) 436-0107 

(fax: 312/436-6909).

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Avė., Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Bake

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

, REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai U7U ūgtų foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadienį ir ketvirta
dienį vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998

Reikalinga moteris valyti namus 
ir raštines. Alga iki $400 Į sav. 
Turi gyventi Chicagos priemies
tyje. Bus parūpintas kambarys. 
Kreiptis: tel. 708-393-7040.

r

Ieškau moters padėti namų
1 ruošoje ir gyventi kartu. Maistas, 
■ kambarys ir alga.

Tai. 708-825-6404

Hlckory Hllls Plaza, 87 St. Ir SS Ava. Iš
nuomojamos patalpos krautuvėms, resto
ranui ir kambariai medikams bei kt. profesi
joms. Prieinamos kainos, augantis rajonas. 
Sav. K. Vėlius suteiks jums reikalingas 
žinias skambinant tel. 708-627-4056.

Išnuomojama* 2 mieg. butą*, ant
rame aukšte, Marųuette Pk. apyl. 
netoli vienuolyno. Su šiluma. Trys 
šimtai septyniasdešimt penki į mėn.
Tai. 312-925-8809.

Cicero, IL Išnuomojamas apšil
domas, gražus 3 mieg. butas su 
balkonu.

Tai. 708-656-4811

PRALEISKITE ATOSTOGAS 
CAPE COD

Galima išsinuomoti 
3 miegamų butą 

Centerville miestelyje
Skambinti po 8 v.v.
Asta Norvaišienė
617-784-8975

HELP WANTED

TUOJAU REIKAUNGI VYRAI 
IR MOTERYS

Mundelein, IL firmai, kurioje nebu
vo nei streikų, nei atleidimų per 75 
metus. Patyrimo nereikia. Darbui 
tinkantys bus gerai paruošti. Dirb
ti galės TUOJ PATI

8880-8700 Į savaitę 
D A L ASSOCIATES 

708-949-9409
Kviečiame kreiptis dvikalbius, stu
dentus, vyr. amžiaus asmenis.

KOLEGIJĄ BAIGUSIEJI 
IR STUDENTAII

Jei negalite rasti darbo savo sri
tyje, pabandykite kreiptis į mus. 
Uždarbis, paaukštinimai ir pa
žanga tarnyboje.
81990-62200 Į mėn. pradžiai 
Patyrimo nereikia. Darbdavys 
išmokys. Darbą galime pradėt 
tuoj pat. Savaitinė alga.
Kreipkitės tuoj pat dėl „inter- 
view”

708-949-9409

/ I
t t
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba į 
Informacijos Skyrius Į

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
tel. 703)471-1711

A.A. PROF.
DR. JOKŪBAS STUKAS

1924.X.8 ■ 1994.IV.29

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS

tančio kvadratinių kilometrų te
ritorijoje į pietus nuo Klaipėdos.

Per pirmus pusantrų metų 
bus nuodugniai ištirtas ir api
brėžtas naftos gavybos plotas. Iš 
dviejų gręžinių, esančių nurody
tame plote, jau dabar per dieną 
išgaunama apie 70 tonų naftos. 
Anksčiau tyrinėti gręžiniai pa
rodė, kad toje teritorijoje dar ke
turiose vietose yra naftos, kuri 
glūdi maždaug dviejų kilomet
ru gylyje. Pagal esančius danų 
skaičiavimus, šiuolaikine tech
nologija naftos gavybą galima 
padidinti iki 1,400 tonų per die
ną, o iš viso gali būti apie 2.5 
milijonų tonų naftos. Manoma, 
kad, kada projektas pasieks ant
rą etapą, tęsiant naftos gavybą, 
danų investicijos pakils iki maž
daug 80 milijonų dolerių.

Šis sandėris yra jau antras su 
skandinavais. Gargždų įmonė 
jau anksčiau yra įkūrusi bendrą 
įmonę su Švedijos firma „Svens- 
ka Petroleum” eksploatuoti naftą 
vadinamajame Genčių telkiny
je. Planuojama ten išgauti per 
20 metų apie 1.3 milijonų tonų 
naftos, kurios šiandieninė vertė 
būtų maždaug 120 milijonų do
lerių. Švedai investuoti numatę 
15-30 milijonų dolerių.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje 
yra apie 140 milijonų tonų naf
toj o išgauti galima apie 50 
milijonų tonų. Prasidėjus pra
moninei lietuviškos naftos gavy
bai, tikimasi per metus išgauti 
iki vieno milijono tonų 
lietuviškos naftos. Mažeikiuose 
per metus normaliai siekiama 
perdirbti apie šešias tonas 
naftos.

LIETUVA BUS SKOLINGA
UŽSIENIUI BILIJONĄ

Lietuvos spaudoje paskutiniu 
laiku pasirodė nemažai kritikos 
dėl augančio Lietuvos įsisko
linimo užsienio kreditoriams. 
„Lietuvos aide” Seimo narys 
Stasys Malkevičius teigė, kad 
š.m. vasario 1 d. Lietuvos skola 
buvo 639 milijonai JAV dolerių. 
Prognozuojama šiemet viršyti 
bilijoną dolerių. Malkevičius 
skundžiasi, kad paskolos yra 
naudojamos vartojimui, o ne 
kapitalo investicijoms. Pasak jo, 
buvo perkami iš užsienio grūdai 
už 45 milijonus dolerių, kai liko 
nenupirkta vietos žemdirbių 
produkcija.

Panašiai teigia ir ekonomikos 
profesorius dr. Kęstutis Glavec
kas. Pokalbyje su „Lietuvos” 
korespondente, dr. Glaveckas 
peikė sprendimus išleisti dide
lę dalį dolerinių paskolų pirkti 
energijos išteklių, o ne panaudo
jant žymią dalį tos sumos 
šildymo technologiją pakeisti į 
tobulesnę, kuri taupytų 
energiją.

Kitas pavyzdys apie išlaidas 
energetikai buvo pateiktas 
„Lietuvos aide” Aurimo Dri- 
žiaus. Jis rašė, kaip 10 milijonų 
dolerių paskola, pernai gauta iš 
Pasaulio banko pirkti nenau
jiems autobusams, buvo vyriau
sybės panaudota finansuoti 
gamtinių dujų pirkimą iš Rusi
jos „Gazprom”. Buvo išleisti 
pinigai vienKartiniam dujų var
tojimui, o ne investuoti į auto
busus, kurie galėtų būti panau
doti ilgesnį laiką.

Seimo narys Malkevičius reiš
kė nepasitenkinimą, kad užsie
nio paskolos yra vartojamos gel
bėti jau sužlugusias pramonės 
įmones. Pavyzdžiui, buvo mėgi
nama gelbėti Klaipėdos žuvi
ninkystės įmonę „Jūra”. Jis 
rašo: „Vietoj mano skaičiuotų 
100-200 milijonų dolerių paja
mų, kurias galėjo valstybė gauti 
laiku pardavusi daugiau kaip 
100 žvejybos laivų, kol jie turėjo 
paklausą, ir nusipirkti naują, 
mažesnį, artimos žvejybos lai
vyną, įmonė įsiskolino 200 mi
lijonų litų (50 milijonų dolerių), 
nes buvo nuolat remiama pasko
lomis. Šiandien jai nelieka nie
ko kito, kaip skandinti nerenta
bilius laivus”.

Malkevičius pabrėžė, jog iš vi
sų gautų paskolų buvo numaty
ta panaudoti tik 36 milijonus 
dolerių arba 5.6 procento in
vesticiniams projektams ’-emti. 
Smulkiam ir vidutiniam verslui 
buvo skirta 6 milijonai dolerių, 
tai tik apie vieną procentą visos 
skolos. Tuo tarpu, daug verslo 1 
specialistų mano, kad smulkaus 
ir vidutinio masto įmonės turi 
pačias geriausias perspektyvas 
veikti pelningai ir kurti dau
giau darbo vietų.

Malkevičius yra susirūpinęs, 
kad vargu ar gali būti sugrąžin
tos tokios aukštos skolos, ne
pakenkiant lito vertės stabi
lumui. Prof. Glaveckas yra 
linkęs manyti, kad dalis šių pa
skolų turės būti nubraukta, o 
likusi dalis bus nelengva našta 
Lietuvai.

SKANDINAVAI SEMIA 
NAFTĄ LIETUVOJE

Danijos valstybinė dujų ir naf
tos bendrovė pasirašė sutartį dėl 
naftos gavybos Vakarų Lietuvo
je. Sutartis dėl leidimo buvo 
pasirašyta su Lietuvos Gargždų 
Valstybine naftos geologine 
įmone kovo 27 d. Vilniuje, daly
vaujant Danijos ministrui pir
mininkui. Pagal susitarimą, da
nai ir lietuviai įkūrė bendrą 
įmonę „Minuos nafta”, eksplo
atuojamą maždaug vieno tūks

KONFERENCIJA 
KOMERCINIAMS 

RYŠIAMS SU 
LIETUVA

JAV LB ekonominių reikalų 
taryba rengia dviejų dienų kon
ferenciją aptarti prekybos ir 
investicijų santykiams su Lie
tuva. Konferencija vyks gegužės 
20-21 d., Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Prie konferencijos 
ruošos aktyviai prisideda Čika
goje Albertas Kerelis iš Ame
rikos lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos.

Registracija prasidės gegužės 
20 d. 9 vai. ryto, o programa — 
10 valandą. Konferencija yra 
vieša. Prie durų bus renkamas 
50 dolerių registracijos mokes
tis padengti užkandžių, bendrų 
pietų ir kitas išlaidas.

Programoje yra numatytos pa- 
skaitos ir diskusijos apie 
Lietuvos prekybos ir investicijų 
padėtį ir politiką, finansavimo 
šaltinius, komercinės teisės 
padėtį, transporto paslaugas, ir 
verslininkų projektus. Brewster 
Campbell, JAV valdžios įkurto 
Baltijos-Amerikos verslo fondo, 
prezidentas, pristatys šio fondo 
veiklą. Pilna kalbėtojų sudėtis 
bus paskelbta vėliau. Skelbimai 
su smulkesnėm žiniom ir prog
rama bus išsiuntinėti paštu 
Amerikos-lietuvių verslinin
kams, kurie yra įtraukti į JAV 
LB ekonominių reikalį tarybos 
sąrašus.

JAV VALDŽIOS LĖŠOS
LIETUVOS EKONOMIKAI
PAREMTI GALI SUMAŽĖTI

Pagal mūsų žinias, JAV 
tarptautinės plėtros agentūra 
(U.S. Agency for International 
Development-USAID), planuoja 
žymiai sumažinti savo sąmatos 
dalį, skirtą projektams Lie
tuvoje. Šiais fiskaliniais metais 
(1994 m. spalis — 1995 m. rug
sėjo galas) Lietuvai iš JAV iždo

1 Prieš metus - balandžio 29 d., 
pavasario saulės šiltiems 

spinduliams žadinant gamtą 
prisikėlimui, po trumpos ligos 
New Jersey ligoninėje mirė 
žymus Amerikos lietuvis prof. 
dr. Jokūbas Stukas, tą rudenį 
turėjęs švęsti savo 70 metų 
amžiaus sukaktį. Jo nelaukta 
mirtis sukrėtė gimines ar
timuosius, bendražygius ir visus 
jį pažinojusius iš jo lietuviškų 
radijo laidų — „Lietuvos atsi
minimų”.

Gimęs 1924.X.8 d. Newark, 
New Jersey, Jokūbas studijavo 
New Yorko universitete. 1949 
m. bakalauro laipsniu baigė 
tarptautinės prekybos mokslų 
studijas. Kolumbijos universi
tete gavo magistrą, o 1956 m. 
New Yorko universitete-filoso- 
fijos daktaro laipsnį. Jo diser- 
tacįjos tema: „Lietuvos tautinis 
atbudimas”. Šis jo darbas iš
leistas atskira knyga.

Anksti savo jaunystėje, būda
mas 16-17 metų jaunuolis, Jo
kūbas vienų-vienas nutaria 
įsteigti lietuvišką radijo va
landėlę, kuri išsilaikė ligi pat jo 
mirties, t.y., gyvuodama dau
giau nei pusę šimto metų. Jokū
bas tuo savo „kūdikiu” - radijo 
programa-didžiavosi, nes jon 
bvivo įdėjęs šimtus darbo va
landų, energijos, sveikatos, 
sumanumo ir, žinoma, pinigo, 
kad lietuviškas žodis, muzika, 
naujienos iš lietuvių gyvenimo 
pasiektų tautiečius New Jersey 
ir New Yorko apylinkėse.

Kad radijas gyvuotų ir finan
siškai išsilaikytų, Jokūbas 
įsteigė „Rūtos” choro if tautinių 
šokių ansamblį, kurin įsijungė 
gausus būrys jo pažįstamų ir 
draugų — merginų ir vaikinų. 
Jie ruošė koncertus, minėjimus, 
piknikusf 'Jokūbui talkino, o 
taip patf šoko ir d&inavo trys jo 
broliai: Petras, Augustas ir 
Liudas. Pastarasis, vėliau bai
gęs muzikos studijas New Yor- 
ke, tapo dainininku, chorvedžiu, 
muzikos mokytoju.

Jokūbas Stukas priklausė 
įvairioms lietuviškoms orga
nizacijoms: Lietuvos Vyčiams, 
VLIKui, ALTui, BALFui, SLA, 
ir kt. Būdamas veiklus narys, 
netrukus jis tapo kai kurių tų 
organizacijų vadovu.

buvo skirta 14 milijonų dolerių. 
Sekančių fiskalinių metų sąma
ta, kuri prasidės 1995 m. spalį, 
gali būti sumažinta iki 8.4 
milijonų dolerių, tai 40 proc. 
mažiau negu dabar. Jei-toks 
sprendimas būtų USAID vado
vybės įvykdytas, dalis tos 
agentūros lėšų, paskirtų Lie
tuvai, sumažėtų nuo 3.5 pro
cento iki 2.1 procento visų iš
laidų.

Latvijai ir Estijai gali būti dar 
blogiau, nes gresia sumaži
nimas arba net visai prara
dimas JAV plėtros agentūros 
skirtų pinigų, išskyrus heveik 
komerciškai veikiančio Balti
jos-Amerikos verslo fondo. Esti
jai žadama nutraukti bet kokią 
pašalpą, nes to krašto ekonomi
ka ryškiai pagerėjo ir jau klesti 
savo jėgom. Latvijos padėtis irgi 
yra panašioje būklėje. Tačiau 
USAID išlaidos Lenkijoj, kur 
krašto ūkis vystosi gan sparčiai, 
žada ne mažėti, bet žymiai iš
augti.

Nors sąmatos sumos, skirtos
Lietuvai, nėra dar galutinai 
nustatytos, USAID kaip ir kitos 
federalinės valdžios agentūros, 
jaučia politinį spaudimą mažin
ti išlaidas. Tačiau pakirsti 
sąmatą Lietuvai 40 proc. būtų 
neproporcingai daug, palyginus 
su išlaidomis, skirtomis kitiems 
kraštams. Todėl yra manoma, 
kad Amerikos lietuviai vėl pa
kels savo telefonus ar plunksnas 
ir pareikš apie tai savo atsto
vams Kongrese.

Algis Rimas

Jokūbas mėgino savo jėgas 
visur, kur tik buvo kalbama 
apie pavergtą Lietuvą ar lie
tuvybės išlaikymą Amerikoje. 
1951 metais, kai JAV valdžia 
įsteigė prie „Amerikos balso” 
radijo New Yorke lietuvišką 
skyrių, Jokūbas buvo vienas tų, 
kurie pasisiūlė dirbti radijo 
štabe. Ten pat dirbo ir kitas 
Amerikos lietuvis-veikėjas, ak
torius Juozas Boley-Bolevičius. 
Kai „Amerikos balso” radijas 
buvo keliamas į sostinę Vašing
toną (1954 m. rudenį) Jokūbas 
pasiliko, nesikėlė, nes nenorėjo 
atsisakyti savo radijo — „Lie
tuvos atsiminimų”.

Norėdamas labiau pažinti pa
saulį ir užsienio kraštus, Stukas 
vienu metu dirbo amerikiečių 
prekybininkų grupės vadovu; jis 
planavo, ruošė ir su ta grupe 
vykdė biznio reikalais keliones 
į tolimiausius pasaulio kampus. 
Tuo būdu Stukas įsigijo naujų 
pažįstamų, susipažino su įtakin
gais verslo atstovais. Tos pažin
tys pasitarnavo jo visuomeni
nėje veikloje, kai lietuviams rei
kėjo viešumon kelti Lietuvos 
laisvės bylos reikalus.

1960 metais, kai Maskvos sta- 
tytilfiai Lietuvoje tebespaudė, 
išnaudojo, persekiojo gyvento
jus, Jokūbas gavo vizą aplanky
ti savo gimines Lietuvoje. Tada 
tokia i kelionė nebuvo eilinis 
reikalas. Grįžęs iš tėvų krašto, 
kurį matė pirmą kartą savo gy
venime, Jokūbas buvo susirū
pinęs, nešnekus. Klausinėja
mas, atsakė: „Dabar man dau
giau neaiškinkit, kas yra ko
munizmas... Aš jį mačiau pa
vergtoje Lietuvoje...” Nuo tada 
Jokūbas atnaujinta energija 
suskato talkinti kovojantiems 
už Lietuvos laisvės atstatymą.

Gavęs aukščiausią akademinį 
įvertinimą-doktoratą, Jokūbas 
Stukas 1963 m. buvo pakviestas 
profesorium į Seton Hali univer

A.tA.
ONA MARIJA AGLINSKIENĖ 

Rėklaitytė 
1916.XII.26—1975. V.l

Brangioji Mamyte!
Norėjau prabėgo 20 metų nuo to laiko, kai Tave matėme 

šiame pasaulyje, bet mūsų meilė Tau dega amžinai. Ilsėkis 
ramybėje.

Sv. Mišios už a.a. Oną Mariją šeštadienį, gegužės 6 d. 10 
vai. ryto, Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, IL.

Sūnus Petras Aglinskas, duktė Eglė Burke.

sitetą dėstyti ekonomikos moks
lų. Tenai dirbo iki pensijos, 
baigęs savo akademinį darbą 
ekonomikos mokslų katedros 
dekanu. įdomu tai, kad Jokūbas 
profesoriaudamas nepamiršo 
Lietuvos: jis ruošė ir transliavo 
angliškai per universiteto radiją 
laidas, kuriose supažindino stu
dentus su Lietuvos istorija, lie
tuvių papročiais, dainomis ir kt.

Jokūbas ilgą laiką buvo vien
gungis. Gyveno su tėvais ir 
jiems padėjo tvarkyti įvairius 
ūkio reikalus. Šaunus, patrauk
lus jaunuolis Jokūbas neskubėjo 
vesti, nors apie jį sukosi gražių, 
išlavintų, turtingų merginų. Jis 
vis delsė ir dėl to, kad norėjo 
užbaigti mokslus. Tačiau vieną 
dieną ir jis „palūžo”. Savo 
idealą surado Čikagoje, veiklios 
lietuviškos šeimos merginą 
Loretą Kaselytę. Tas Jokūbo pa
sirinkimas buvo vienas geriau
sių jo gyvenime „investavimų”. 
Loreta, veikli Lietuvos Vyčių or
ganizacijos narė, vėliau buvusi 
viena vadovių bei jų žurnalo 
„Vytis” redaktorė, tapo pati
kimiausia Jokūbo talkininke. 
Magistrės laipsniu Čikagoje 
baigusi matematikos mokslus, 
Loreta talkino Jokūbui radijo 
programų ruošime ir kitur.

A.a. Jokūbas Stukas buvo 
kuklus žmogus: nesigyrė savo 
laimėjimais ir apie juos vengė 
daug kalbėti. Tačiau jis neabe
jotinai buvo atsisukęs veidu į 
Lietuvą jau tada, kai steigė savo 
radijo programą.

1990 m. sausio mėn., siųsda
mas jam metinę lietuvių veik
los apžvalgą, trumpai paminė
jau ir jo nuopelnus lietuvybei, 
štai Jokūbo man atsakymas: 
„Nuoširdžiai dėkoju už laiškutį 
ir malonius komplimentus, ku
rių tikrai nesu vertas. Atlieku 
tai, ką iš kiekvieno mūsų rei
kalauja brangi Lietuva”.

Nežinau kodėl, — juk dar tada 
nesirgo, buvo sveikas, — Jokū
bas tame pat laiškelyje dar taip 
užsiminė: „Galvoju testamente 
įrašyti naują reikalavimą, kad 
man mirus, mano širdį palaido
tų bet kur Lietuvoje, greičiausia 
tėvelio tėviškėje — Molėtuose”.

Pernai Jokūbo Stuko žemiš
kieji palaikai buvo palaidoti 
šalia jo abiejų tėvų, N. Arling- 
tone, Šv. Kryžiaus kapinėse 
netoli savo buvusio bendradar
bio teisininko/muziko Algirdo 
Kačanausko kapo.

Mirties metinėse, a.a. Jokūbą 
Stuką pažinojusieji, našlės 
Loretos ir jo brolių kviečiami, 
sekmadienį, balandžio 30 d., 
rinksimės Šv. Trejybės bažny
čioje Newark, NY, kur 10 vai. 
aukojamose šv. Mišiose prisi
minsime a.a. velionį maldoje. O 
jo įamžinimui Loretos Stukienės
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įsteigtas Lietuvos Vaikų fondas, 
Jokūbo Stuko vardu, ilgai šelps 
globos reikalingus lietuvius vai
kus.

Te Visagalis Dievas suteikia 
ramybę šio tauraus lietuvio pa
trioto — lietuvių tautos Geros 
Valios ambasadoriaus vėlei.

Alfonsas Petrutis

A.tA.
SOPHIE SUSIE M. MOORE

Waiczis
Gyveno Oconomowoc, WI, anksčiau Chicagoje, Marųuette 

Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. balandžio 26 d., 2:30 vai. ryto, sulaukusi 81 

metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: vyras Roy L. Moore, Jr.; sūnėnai: Richard 

Woodburn su žmona Darlene, W ii Ii am Woodburn; duktrėčia 
Susan Strozevvaki su vyru Henry; svainė Leoną Woodburn, 
vyras Gerard; Peg McGreevy, vyras John ir Ethel Moore.

Velionė buvo svainė a.a. Kenneth Moore.
Priklausė Sacred Heart parapijos, Lone Rock, WI altoriaus 

ir rožančiaus draugijai.
Velionė pašarvota sekmadienį, balandžio 30 d. nuo 2 iki 

4 v.v. Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, gegužės 1 d. Iš laidojimo 

namų 10 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto 
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras, sūnėnai, dukterėčia, svainės ir kiti 
giminės.

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

A.tA.
KOSTAS MILAŠIUS

Gyveno Merritt, British Columbia, Canada.
Mirė trumpai pasirgęs 1995 m. balandžio 5 d., sulaukęs

95 m.
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskr. 1899 m. 1926 m. emigravo 

į Kanadą.
Nuliūdę liko: žmona Stella, duktė Lilian, anūkė Tonya su 

šeima.
Velionis a.a. Kostas palaidotas š.m. balandžio 11d. White 

Rock, British Columbia Canada.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOWN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHWAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE P ARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

MARQUETTE PARK 2533 W. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVĖ. (A DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK 2929 W. 87 ST.
T1NLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ.

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600

• Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius kovo 4 d. iškilmingai 
pašventino Lieplaukės moky
kloje įsikūrusią Caritas valgy 
klą, kurioje nemokamus pietus 
gaus 60 moksleivių. Telšių ra
jono Caritas valgyklose šiuo 
metu nemokamai maitinama 
490 vaikų.

f l
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

PAVASARIO VAJUS DRAUGO 
FONDE

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, gegužės 3 d., 
trečiadieni, 2 vai. popiet, kalbės 
odos ligų specialistas, chirurgas, 
dr. Kastytis Jučas. Po paskaitos 
— bendri pietūs. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite!

„Žiburėlio” Montessori 
mokykla, veikianti Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, bus 
atidaryta apžiūrėjimui šį 
sekmadienį, balandžio 30 d., 
nuo 10 vai. ryte iki 1 vai. p.p. 
Tuo metu taip pat bus galima 
užregistruoti mokinukus atei
nantiems mokslo metams. Visi 
kviečiami apsilankyti.

Amerikos Lietuvių Preky
bos rūmai ruošia iškilmingą 
puotą, kurios metu bus specia
liai pagerbtas „Pasižymėjęs 
metų žmogus” — Lietuvos vyčių 
tautinių šokių grupės vadovas, 
daugiapusis visuomenininkas 
Frank Zapolis. Puota įvyks 
gegužės 7 d. Martiniąue pokylių 
salėje.

Irena Alantienė, gyv. Red- 
ford, MI, parėmė „Draugo” 
leidimą 125 dol. auka. Ji rašo, 
kad ne tik džiaugiasi dienraščiu 
ir gėrisi jame spausdinama me
džiaga, bet yra patenkinta gra
žiomis kalėdinėmis kortelėmis. 
Auką I. Alantienė „Draugui” 
atsiuntė, minėdama savo vyro, 
rašytojo-publicisto a.a. Vytauto 
Alanto penktąsias mirties 
metines. Šviesių žmonių remia
mas ir skatinamas, dienraštis 
„Draugas” tikrai ilgai gyvuos. 
Dėkojame už auką.

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos ruošiama „Pagalba 
Lietuvai” konferencija vyks 
gegužės 13-14 d., Šv. Kazimiero 
vienuolyno patalpose, Čikagoje. 
Kviečiame lietuviškąją visuo
menę konferencijoje dalyvauti, 
iš anksto registruojantis, 
skambinant šiais telefonais: 
(312) 476-0664; (312) 476-2655; 
(312) 436-0197.

x Rugpjūčio 6 d. 10-ties 
dienų kelionė iš Chicagos ir 
New Yorko. Lankysime: Prahą, 
Vieną, Budapeštą ir Salcbur- 
gą. Prie tos kelionės gali prisi
jungti grįžtantieji iš Lietuvos į 
JAV. Prašome greitai registruo
tis, nes vietų skaičius ribotas. 
American Travel Service, 
9439 S. Kedzie, Evergreen 
Pk., IL 60642, tek 708-422-3000 
arba 1-800-422-3190.

(sk)

x A.a. Pauliaus Mačiuikos 
atminimui, jo tėveliai Gražina 
ir Benius Mačiuikos atsiuntė 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų glo
bos būreliui $115, kuriuos su
aukojo Mrs. Sheila Amdur, Mr. 
& Mrs. Fred Emmert, Mr. & 
Mrs. Ridgway Davis ir Mr. & 
Mrs. Jeffrey E. Miller, „Saulu
tė” dėkoja aukojusiems ir reiš
kia užuojautą a.a. Pauliaus 
Mačiuikos artimiesiems.

(sk)

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avė. 

Chicago, IL 60629 

Tel. 1-312-776-8700
Kriminalinė Teisė

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel.: 312-284-0100 

Valandos pagal susitarimu

Motinoms pagerbti pietūs 
Pasaulio lietuvių centre.Lemon- 
te.bus gegužės 4 d., sekmadienį, 
12 vai. — tuoj po šv. Mišių. Pie
tus ruošia Pal. Jurgio Matulai
čio misija ir kviečia visas mamy
tes su savo šeimos nariais daly
vauti. Stalus ar pavienes vietas 
galima užsisakyti pas Aldoną 
Palekienę 708-448-7436 ir Biru
tę Navickienę 708-739-0363.

Motinos dienos minėjimas
ruošiamas Čikagos lit. mo
kyklos, veikiančios Jaunimo 
centre, balandžio 29 d., šešta
dienį, 12 vai. Motinų pager
bimas ir mokinių atliekama 
programa vyks JC didžiojoje 
salėje. Nors šis pranešimas 
spaudai pateiktas „paskutinę 
minutę”, bet daug mūsų skaity
tojų gauna „Draugą” anksti 
ryte (bent Čikagoje) ir tikrai 
spėtų nuvykti į Jaunimo centrą, 
dalyvauti šventėje, kurioje vai
kučiai lietuvišku žodžiu ir daina 
pagerbs ne tik savo, bet ir visas 
mamytes. Visuomenė kviečia
ma šventėje dalyvauti.

Peter Pranis, Vista, CA, 
siųsdamas „Draugo” prenume
ratos mokestį ir užmokėdamas 
kitas sąskaitas, dar pridėjo 72 
dol. Kiekviena auka yra tartum 
paguodos žodis, kuris suteikia 
daugiau pasiryžimo savo laik
raštį išleisti kaip galima geriau. 
Už paramą nuoširdžiai dė
kojame.

JAV LB Keturioliktosios 
tarybos Vidurio vakarų apy
gardos nariai, visų apylinkių 
pirmininkai ir valdybos, 
kontrolės komisijos, apylinkių 
atstovai ir svečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti JAV LB 
Vidurio vakarų apygardos 
suvažiavime, kuris bus balan
džio 30 d., sekmadienį, nuo 9 
vai. r. iki 1 vai. p.p., Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje. 
Registracija ir kava nuo 8 iki 9 
vai. r., posėdis — 9 vai.

x Iškilių pianistų, Sonatos 
ir Roko Zubovų koncertas 
„Čiurlionio pasaulis” įvyks 
balandžio 30 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. „Tėviškės” parapi
jos bažnyčioje, 6641 S. Troy 
Avė., Chicago. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti į šį aukš
to meninio lygio renginį. Auka 
$8.

(sk)
x Perkant ar parduodant 

namus ir žemę, kreipkitės į 
Vidą Poškų, 708-424-1199 ar 
ba 312-737-6901. Century 
21/Ford & Lyons.

(sk)
x Video juostas iš Lietuvos 

greitai ir kokybiškai per
rašome į amerikietišką sistemą 
ir atvirkščiai. Tik $20. Tel. 
708-969-6554. Sav. Arvydas Re- 
neckis.

(sk)
x Siuntiniai į Lietuvą laivu 

per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. 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)
x Ligos draudimas atvyku- 

siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-623-9191.

(sk)
x Juozas Bacevičius pa

tarnaus Income Tax, namų ir 
apdraudų reikalais, 6529 S. 
Kedzie Avė., Chicago, (312) 
778-2233 — Casa Blanca. R.E.

(sk)

Nuskambėjus Prisikėlimo 
varpams, pasidžiaugus Velykų 
margučiais, gyvenimas vėl rie
da kasdienybės keliais, juos pa
įvairinant „Draugo” dienraščiui 
ir jo skelbiamiems koncertams 
bei pokyliams. Šauniai praėjo ir 
pirmasis Draugo fondo pokylis 
Atvelykyje Los Angeles, CA, 
parapijos salėje, ruoštas tenykš
čio Draugo fondo vajų komiteto, 
susidedančio iš pirm. Vytauto 
Šeštoko, vicepirm. Karolio Mil- 
kovaičio, Liūdos Avižonienės, 
Alfos Pažiūrienės, Angelės 
Vaičekauskienės, Ričardo Rin
gio, Vytauto Vidugirio ir 
pokylio garbės pirmininko kle
bono prel. Jono Kučingio. 
„Draugo” vyr. redaktorės Da
nutės Bindokienės dalyvavimas 
pokylyje ir gausus kaliforniečių 
Draugo fondo narių bei rėmėjų 
atsilankymas daug prisidėjo 
prie pokylio pasisekimo, atne- 
šusio per 6,000 dolerių į Drau
go fondo iždą. Draugo fondas vi
siems nuoširdžiai dėkoja ir linki 
naujų polėkių.

Pavasario vajaus įnašai su 
naujais nariais ir rėmėjais 
pamažu plaukia į Draugo fondą, 
o taip pat norėtųsi, kad tie įna
šai kaskadomis atbildėtų, kaip 
Kalifornijos pavasario kalnų 
upeliai. Naujų DF narių, naujų 
įnašų labai laukiame ir už gau
tus labai dėkojame.

Pavasario vajaus dalyviai
Su 5,000 DM ($3,405) Draugo 
fondo garbės narys

Vokietijoje, prašęs pavardės 
neskelbti.
Su 200 dolerių:

Petras Grina, Neshanic Sta. 
N.J.

Vytautas Paulius, Allendale, 
N.J.

Vincas Klova (viso $3,000.-) 
Los Angeles, CA.

Aldona Riškus, Burbank, IL.
Halina Žitkus, Jupiter, FL. ,

x „Perlų žvejų” operos spek
taklio, kuris bus gegužės 14 d.,
3 vai. p.p. Morton auditorijoje, 
2423 S. Austin Blvd., Cicero, 
IL, bilietai gaunami kasdien, iš
skyrus antradienius, „Patria” 
krautuvėje, 2638 W. 71 st. St., 
Chicago, IL 60629. „Patria” 
atidaryta 10 vai. ryto — 4:30 
vai. p.p. Tel. 312-778-2100. 
Paštu bilietai užsakomi tuo 
pačiu adresu, tik čekį išrašyti: 
Lithuanian Opera Co., Ine. 
Bilietų kainos: $35,25,20 ir 15.

(sk)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161.

(sk)

x Kompiuteriai su lietuviš
ku šriftu bei kitomis programo
mis pigiai. Kaina nuo $559. 
Specialistų paruošti pagal Jūsų 
užsakymą. Galime persiųsti tie
siai į Lietuvą. Pasiteiraukite 
tel. (312) 607-9140, prašykite 
Valdo.

(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)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir 
įsitikinti, kad jis padarytas, 
kaip buvo jūsų pageidauta. Sav. 
Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)

Su 100 dolerių:
Albinas Slivinskas, Burbank, 

IL.
Danutė ir Juozas Dovenis, 

Clinton, MI.
Vytautas ir Sofija Ripskiai, 

Evergreen Park, IL.
Kazys Varnelis, Stockbridge, 

MA.
Juozas Pečkaitis, Sunny Hills, 

FL.
Walter Rask, Oak Lawn, IL.
Kostas Žalnieraitis, Claren- 

don Hills, IL.
Dr. Giedrė ir dr. Stepas 

Matas, Cleveland, OH.
Su 50 dolerių:

Juozas Petrauskas, Toronto, 
Canada.

Vincas Maciūnas, Philadel- 
phia, PA.

Antanas Kvedaras, Savan- 
nah, GA.

Bronius Staškevičius, Ver- 
dun, Canada.

Liudas Tamošauskas, Toron
to, Canada.

Konstancija Sukevičius, a.a. 
vyro Prano atminimui, Toronto, 
Canada.

Al Jomantas, Holland, MI.
Marcelė Arienė, St. Peters- 

burg, FL.
ALTAS, Indianos skyrius, per 

Vladą Ruzgą.
Praurimė Murinas, Melrose 

Park, IL.
Kazys Domarkas, Highland, 

IN.
Vladas Čyvas, Cleveland, OH.
Elena Jeneckas, Warren, MI. 

Su 30 dolerių:
Dr. N.I, Gemell, Crystal Lake, 

IL.
Andrius Butkūnas, Farming- 

ton, MI.
Gražina Mikėnas, Woodridge, 

IL.
Vitalis Švažas, Bellevue, WA. 

Su 25-20 dolerių:
Ona ir Vaclovas Mikuckis, 

Montrose, CA.
Kun. Rapolas Krasauskas, 

Putnam, CT.
Elena Z. Carter, Chicago, IL.
Juan Leonikas, St. Pete 

Beach, FL.
Gražina Senkevičius, Chica

go, IL.
Valerija ir Jonas Pleirys, 

Chicago, IL.
Fondo iždininkas

x Lietuvių Montessori 
draugija kviečia tėvus su 
mažais vaikučiais atsilankyti į 
Montessori mokyklėlių apžiū
rėjimą. „Atvirų durų dierųi” Le- 
monto „Žiburėlyje”, Pas. Liet. 
centre, bus sekmadienį, balan
džio 30 d., 12 - 2 vai. Sekantis 
„Open House” rengiamas Mar- 
quette Park’o „Vaikų Name
liuose”, 2743 W. 69 St., sekma
dienį, gegužės 7 d., 12-2 vai. 
Laukiame jaunų šeimų, kurios 
norėtų siųsti savo vaikus į Mon
tessori mokyklas ateinantį 
rudenį.

(sk)
x Pamaldos su šv. Mišių 

auka prašant Švč. Marijos 
globos Lietuvai ir žmonijai ge
gužės 6 d., šeštadienį, 3 vai. 
p.p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečia Židinys.

(sk)

x Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero, išnuomojamas 
vasarnamis vasaros sezonui. 
Galima dalintis. Kreiptis: 
312-776-4755 arba 616-- 
469-4347.

(sk)

x Kriaučeliūnų Vardo 
Montessori Vaikų Namelių 
apžiūrėjimas — gegužės 7 d., 
sekmadienį, 12-2 vai. p.p., 
2743 W. 69 St., Chicago, tel. 
312-4764999. Vaikai, užregist
ruoti tą dieną sekantiems moks
lo metams, atleidžiami nuo 
registracijos mokesčio ($20). 
Taip pat birželio mėn. pradžio
je numatoma vasaros stovyk
lėlė. Kviečiami visi prieš
mokyklinio amžiaus vaikučiai.

(sk)

Illinois Lietuvių Respublikonų lygos valdyba. Iš k.: I eil. — Vladas Andrijauskas, Birutė 
Vindašienė, Anatolijus Milūnas, Nijolė Maskaliūnienė, Pranas Jurkus. II eil. — Leonas 
Maskaliūnas, Regimantas Vedegys, Regina Andrijauskienė, Aleksas Jankūnas, Mindaugas 
Baukus ir Vytautas Jasinevičius.

LIETUVIŠKOS MONTESSORI 
TRADICIJOS - MŪSŲ TURTAS

Daug kuo išeivijos lietuviai 
gali didžiuotis čia Amerikoje 
kitų tautinių mažumų atžvilgiu. 
Belieka tik paminėti lietuvių 
operą kaip išskirtinį reiškinį. 
Tačiau retai mes patys galime 
pastebėti visas vertybes, sukur
tas čia, už Lietuvos ribų. 
Dažniausiai stabtelime ir 
susimąstome, kai svetimšaliai 
savo pastabomis atkreipia 
dėmesį į lietuvišką gyvenimą. O 
tos pastabos kartais išreiš
kiamos su neslepiamu pavydu ir 
nusistebėjimu, nekalbant jau 
apie pagyrimus, ko taip dažnai 
mums trūksta savo tarpe.

Vienas svarbiausių lietu
viškos veiklos bruožų yra 
rūpinimasis jaunosios kartos 
auklėjimu, skiriant tam lėšų ir 
dėmesio. Daug turime puikių 
lietuviškų mokyklų, išsimėčiu
sių po visą Ameriką, tačiau 
Čikagos mažieji lietuviukai turi 
net dvi lietuviškas Montessori 
mokyklėles. Tai tikrai nepa
prastai retas atvejis margoje 
daugiakultūrinėje Amerikos vi
suomenėje. Neteko girdėti, kad 
kitos etninės mažumos turėtų 
bent ką nors panašaus.

Belieka tik džiaugtis, kad 
lietuviai tėvai sugeba jau 
daugelį metų, karta iš kartos, iš
laikyti ir perduoti montesso- 
rinio vaikų auklėjimo tradicijas. 
Ir tikrai neatsitiktinai, prieš 
daugelį metų, kai čia Ameriko
je, Montessori metodas dar 
mažai buvo žinomas, lietuviai 
pirmieji įkūrė savo vaikams 
mokyklėlę, pagrįstą šiais 
pagrindais.

Montessorinis auklėjimas — tai 
sistemingas, disciplinuotas 
asmenybės lavinimas, sutei
kiant vaikui visišką laisvę. 
Montessori žavesys ir glūdi 
tame, kad vaikas pats niekieno 
nevaržomas ir nespiriamas, tik 
savo paties įgimto vidinio po
reikio skatinamas, stengiasi 
pažinti, pajusti, suprasti ir išsi
reikšti. Ne be reikalo tad mūsų 
okupuotoje tėvynėje Montessori, 
kaip nepageidaujamas metodas, 
neegzistavo pedagoginėje 
praktikoje. Tik neseniai, išsiko
vojus nepriklausomybę, Lietu
voje pradėjo atsirasti montesso- 
rinio auklėjimo įstaigos.

Tuo tarpu Čikagoje ilgą laiką 
veikė ir tebeveikia Kriau
čeliūnų Vardo lietuvių Montes
sori Vaikų nameliai. Daugelis 
tėvų, kurie rytais čia atveža vai
kučius, dar nepamiršo savo 
saulėtų vaikystės dienų, prabė
gusių tuose pačiuose Name
liuose. Tiesa, priemiesčių vai-

x Baltic Monumentą, Ine.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL.
Tel. (312) 4762882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis.
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kučiai lanko neseniai įsikūrusį 
„Žiburėlį”, tačiau Vaikų na
meliai, kaip puiki montesso- 
rinio auklėjimo įstaiga, pri
traukia pakankamai mokiničį- 
Kai kurie atvažiuoja net ir iš 
tolimesnių priemiesčių. Ypač 
paskutiniaisiais metais 
gyvenimas Nameliuose pagy
vėjo, praturtėjo naujomis įdo
miomis išvykomis. Vadovaujant 
jaunai ir energingai mokytojai 
Jolantai Andrėjevienei, prie
monės ir užsiėmimai įgavo 
tikslingą kryptį, atsinaujino 
Montessori dvasia. Čia nesi
vaikoma greitai pastebimo pa
viršutiniško rezultato, bet dir
bama kantriai ir nuoširdžiai su 
kiekvienu auklėtiniu, ugdant jo 
sugebėjimus, atsižvelgiant į ga
bumus, padedant įveikti sunku
mus, nugalėti silpnybes. Vaiku
čiai išmoksta susikaupti, sava
rankiškai dirbti, dalintis vieni 
su kitais, o kur dar lietuviškos 
dainelės ir žaidimai! Nameliuo
se yra sudarytos puikiausios 
sąlygos kiekvienam vaikui 
reikštis kūrybiškai: kas puikiai 
piešia, kas daugiausia laiko 
praleidžia prie matematikos 
lentynėlių, o kas labiausiai 
mėgsta padėti kitiems — „vai
dinti mokytoją”. Žodžiu, 
galimybės pasireikšti neiš- 
siamiamos. Daug dėmesio ski
riama vaikų jausmams — 
džiaugsmas, pyktis, pavydas, 
baimė ir susijaudinimas nelieka 
nustumti ir paslėpti vaiko 
pasąmonėje, bet mokytojų 
jautrumo dėka atitinkamai iš
reikšti ir įvardinti. Skatinamas 
glaudus mokytojų — tėvų bend
radarbiavimas, siekiant gerai 
suprasti vaiko vidinį pasaulį. 
Montessori programa, kurią 
išeina Vaikų namelių auklė
tiniai, yra nepaprastai plati ir 
įvairi, paruošianti mažą žmogų 
tvirtai žengti gyvenimo keliu.

Belieka pridurti, kad Kriau
čeliūnų Vardo Lietuvių Montes
sori Vaikų namelių apžiū
rėjimas ir registracija ateinan
tiems mokslo metams įvyks 
gegužės 7 d., sekmadienį, nuo 
12 iki 2 vai. po pietų, 2743 West 
69th Street, tel. 312-476-4999. 
Priimami visi vaikučiai, nuo 2 
su puse iki 6 metų amžiaus. Šia 
proga kviečiami visi, norintys 
geriau susipažinti su lietuviška 
montessorine mokyklėle.

Laura Vaičekauskaitė 
Stalionienė

DVIDEŠIMTAS 
ĮVERTINIMŲ IR 

PAGERBIMŲ POBŪVIS

Illinois Lietuvių Respub
likonų lyga, ilgus dešimtmečius 
dalyvaudama JAV politinėje 
veikloje ir Lietuvos laisvinimo

pastangose, vertina tolygia 
veikla besireiškiančias lietuvių 
organizacijas ir asmenis. 
Dėkingumą reiškia JAV politi
kams bei kitų sričių amerikie
čiams ir kitataučiams remian- 
tiems Lietuvą bei pozityviai 
atsiliepiantiems į Amerikos 
lietuvių prašymus ir teisėtus jų 
reikalavimus. Pagarba jau
čiama visiems lietuviams savo 
darbais ir talentais garsi
nantiems Lietuvos vardą ir jos 
žmonių pasiekimus plačiajame 
pasaulyje. Visiems atskirai 
padėkot neįmanoma; tad simbo
liškai reiškiant pagarbą vi
siems, kasmet, Illinois Lietuvių 
Respublikonų metiniame pobū
vyje, įvertinimas pareiškiamas 
atitinkamų pažymėjimų įteiki
mu vienam veikloje pasižymė
jusiam lietuviui, organizacijai, 
o taip pat amerikiečiui ar kita
taučiui, nusipelniusiam mūsų 
visų dėmesio ar įvertinimo. 
Metų slinktyje taip pagerbtų 
buvo daug nusipelniusių as
menų ir organizacijų.

Šįmetinis pažymėjimų pobū
vis, jau dvidešimtas iš eilės, sek
madienį, gegužės 7 d., 12:30 v. 
p.p. vyks Lietuvių centre, Le
monte. Rengėjai kviečia ir tiki
si gausaus visuomenės atsilie
pimo ir dalyvavimo, nes pager
biamieji tikrai nusipelnę visų 
įvertinimo.

Šįmet pasižymėjusio lietuvio 
žymuo bus įteiktas talentais ir 
plačia visuomenine veikla dau
gelį metų besireiškiančiam 
operos solistui, kultūrininkui ir 
visuomenininkui Stasiui Barui. 
Jam bus įteiktas „Pasižymė
jusio Lietuvio” — „Man of the 
Year” pažymėjimas.

Humaniškumo” žymeniu 
bus pagerbta „Lietuvos Vaikų 
viltis” organizacija, besi
rūpinanti Lietuvos vaikais, 
kuriems reikalingos sudėtingos 
operacijos ir ypatingas gydy
mas. Organizacijoje, vadovauja
moje Gražinos Liautaud, dirba 
daug pasišventusių asmenų.

„Laisvės” žymenį šįmet pri
ims Illinois valstijos 13-tos 
apygardos kongresmanas Har- 
ris W. Fawell. Jis ir jo įstaiga vi
suomet jautriai atsiliepia į lietu
vių reikalus, o ypač kritiškais 
Lietuvai momentais.

Pobūvyje dalyvauti pasižadėjo 
eilė įvairių valdžios pareigūnų, 
politinių veikėjų ir visuomeni
ninkų. Visiems dalyviams bus 
proga su jais susipažinti ir 
asmeniškus kontaktus užmegz
ti. Bus proga savitarpyje pa 
bendrauti ir prie pietų stalo 
įvairiais klausimais padisku
tuoti. Kviečiami visi. Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti pobūvio vadovei Nijo
lei Maskaliūnienei, tel. 708- 
361-5128, arba Illinois Lietuvių 
Respublikonų lygos pirm. Ana
tolijui Milūnui, tel. 708 - 
964-4162. Laukiama svečių ir iš 
kaimyninių valstijų.
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