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Lietuvos JT daliniai 
negrįžo į Kroatiją

Vilnius, gegužės 4 d. (LA) — 
Iš Karmėlavo aerodromo gegu
žės 3 d. turėjo pakilti karinis 
lėktuvas ir nuskraidinti iš 
atostogų grįžtantį Lietuvos 
Jungtinių Tautų taikos palai-* 
kytojų būrį LITPLA-2 į Zagre
bą, rašo Gintaras Mikšiūnas 
„Lietuvos aide”.

Aerodrome susirinkusius ka
rius atvyko išlydėti kariuo
menės vadas gen. Jonas Andriš
kevičius, Krašto apsaugos 
ministerijos sekretorius pik. 
Jonas Gečas bei Karinių oro 
pajėgų vadas pik. Č. Braziulis.

Pik. Gečas kariams pranešė, 
kad kelionė į dislokacijos vietą 
atidedama dėl suaktyvėjusių 
karo veiksmų tarp serbų ir 
kroatų. Apšaudytas Zagrebo 
aerodromas liko sveikas, nors 
būta pranešimų, kad kliuvo ir 
jam. Šiuo metu Zagrebo aero
dromas priima tik civilius tarp
tautinių reisų lėktuvus, o bet 
kokį JT karinį transportą at
sisako priimti.

Tai spaudimas tarptautinėms 
organizacijoms ir taikos derybos 
organizuojančiai, vadinamai 
Kontaktinei grupei, kuri jau 
antrą dieną sprendžia susikom
plikavusios padėties problemą 
buvusioje Jugoslavijoje. JT pajė
gos Kroatijos Serbų Krainoje 
jau sumažintos nuo 15,000 iki 
8,000 žmonių. Kol kas tai tik po
litinis sprendimas, o įsakymų

Paskelbta Steigiamojo 
Seimo diena

Vilnius, gegužės 9 d. (Elta) — 
Seimas, atsižvelgdamas į Lietu
vos Steigiamojo Seimo nuopel
nus valstybingumui ir demokra
tijai, minėdamas Steigiamojo 
Seimo susirinkimo 75-ąsias me
tines, priėmė nutarimą gegužės 
15 dieną paskelbti atmintina 
diena ir ją vadinti Steigiamojo 
Seimo susirinkimo diena.

Lietuvos Steigiamasis Seimas 
darbą pradėjo 1920 m. gegužės 
15 dieną. Jis parengė ir priėmė 
Lietuvos Konstituciją, atkuria
mai Lietuvos valstybei labai 
svarbų Žemės reformos įstaty
mą, savosios valiutos įstatymą, 
įkūrė Lietuvos universitetą,
M.K. Čiurlionio galeriją,
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Socialdemokratai: Įstatymai 
nepalankūs motinoms

Vilnius, gegužės 9 d. (Elta) — 
Lietuvos įstatymai yra nepa
lankūs vaikus auginančioms 
motinoms, juose yra daug 
taisytinų spragų, mano Seimo 
Socialdemokratų frakcijos va
dovas Aloyzas Sakalas. Antra
dienį spaudos konferencijoje 
Seime jis pateikė konkrečių pa
siūlymų, kaip reikėtų keisti 
įstatymus, reglamentuojančius 
paramą motinoms.

Socialdemokratų nuomone, 
reikia kuo skubiau keisti 
paramos šeimai, valstybinio so
cialinio draudimo pensijų ir 
kitus įstatymus. Pirmasis taisy
tinas dalykas: būtina, kad visi 
treji metai, kuriuos motina gali 
auginti vaiką namuose, būtų 
įskaitomi į valstybinį socialinio 
draudimo stažą. Pagal dabar ga
liojančią tvarką, į stažą, reikal
inga valstybinei socialinio drau
dimo pensijai gauti, įskaičiuo
jami tik vieneri metai. „Vals
tybė, nuolat skirianti privilegi
juotas pensijas atskiroms parei

atitraukti pajėgas dar niekas 
nėra gavęs.

Į Danijos taikos palaikytojų 
kontingento DANBAT (kulio 
sudėtyje tarnauja Lietuvos 
grupė) dislokacijos nuolatinę 
vietą Kostanjicos rajone sunku 
nuvykti dar ir dėl to, kad tiltus 
kelyje į Bosniją kontroliuoja 
ginkluoti serbai arba kroatai. 
Pasak Gečo, nors JT pąjėgos 
mažinamos, ir antras, ir trečias 
Lietuvos taikdarių būrys vyks 
į misijos vietą.

Pulk. Jonas Gečas telefonu 
kalbėjosi su Danijos Gynybos 
ministerijos ginkluotųjų pajėgų 
operacijų skyriaus vadovybe. Iš 
Kopenhagos gautas įsakymas 
laukti. Kariams leista važiuoti 
namo, tačiau niekur neišvykti, 
nes bet kada jie gali būti 
pakviesti į misijos vietą. To 
paties laukia ir Danijos kariai, 
su lietuviais turėję grįžti po 
atostogų į Kroatiją.

Taikdarių dislokacijos vietoje 
netoli Bosnijos pasienio paskelb
ta „raudona” padėtis, t.y. ten 
didelė tikimybė pakliūti į su
sišaudymus.

Lietuvos karių nuotaika ne
bloga. Vis dėlto kai kurie sako, 
kad laukti sunkiau, negu 
stebėti įvykius karo zonoje. Pik. 
J. Gečo nuomone, tokios „ne
standartinės padėtys” yra pa
moka kariuomenės vadovybei, 
„tačiau viskas tik į naudą, nes 
mes mokomės”.

valstybės archyvą, pfiėmė 
daugiau kaip 300 atkuriamai 
valstybei labai svarbių įsakymų 
bei kitų norminių aktų.

Steigiamojo Seimo pirmoji 
darbo diena — gegužės 15-oji — 
nuo 1920 metų buvo švenčiama 
kaip svarbi tautinė šventė. Tik 
1930 metais vietoj gegužės 15 
dienos šventės buvo įvesta 
rugsėjo 8-oji — Vytauto Didžiojo 
karūnavimo diena, pažymėjo 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, antradienio posėdyje 
pateikęs nutarimo projektą 
gegužės 15-ąją paskelbti 
Steigiamojo Seimo susirinkimo 
diena.

gūnų kategorijoms, privalo rasti 
lėšų ir vaikus iki trejų metų 
auginančioms motinoms”, sakė 
Aloyzas Sakalas.

Socialdemokratų frakcijos 
vadovas taip pat priminė, kad 
valstybė skiria daugiau kaip 
9,000 litų be tėvų globos augan
tiems našlaičiams išlaikyti kū
dikių namuose, o augantiems 
globos namuose — daugiau kaip 
5,000 litų per metus vienam vai
kui. „Jei bent 80% šių lėšų būtų 
skiriama našlaitį paėmusioms 
auginti šeimoms, būtų didelė 
nauda ir vaikui, ir visuomenei”, 
teigė Aloyzas Sakalas.

— Pekine, Kinijoje, gegužės 
15 d. pradės veikti Lietuvos ats
tovybė. Laikinuoju reikalų pati
kėtiniu paskirtas Dainius Vove
ris, Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos Azijos, Afrikos ir 
Okeanijos šalių skyriaus vedė
jas.

Gegužės 11d. pradėdamas labai pozityvų vizitą Ukrainoje, prezidentas Bill Clinton su žmona 
Hillary prie Marijinsky rūmų stebėjo jų garbei surengtą kariuomenės paradą. Kur Rusija į JAV 
prašymus reagavo kietai, Ukraina demonstravo labai teigiamą atsiliepimą į JAV pozicijas.

Sovietų kariuomenės žala 
Lietuvai: 1.7 bilijonai 

dolerių
Vilnius, gegužės 2 d. (AGEP) 

— Bendra Lietuvos, Suomijos, 
Švedijos ir Danijos įmonė „Bal
tijos kosultacinė grupė” sudarė 
visų Lietuvoje buvusių Sovietų 
Sąjungos karinių teritorijų są
vadą ir užregistravo visus aplin
kos pažeidimus, rašo „Lietuvos 
aidas”.

Lietuvoje buvo 275 karinės 
bazės, kurių bendras plotas — 
67,762 hektarų. Didžiausi aplin
kos pažeidimai užregistruoti ke
liose teritorijose.

Ta pati įmonė apskaičiavo 
užterštos aplinkos išvalymo ir 
teritorijų atstatymo išlaidas. Iš 
tokių teritorijų išvalyti naftos 
produktus, organines ir chemi

Ieškomi kyšius ėmę 
pasieniečiai

Vilnius, gegužės 9 d. (AGEP) 
— Lietuvos Pasienio policija 
bando išsiaiškinti, kas per 
Lietuvos sieną pervedė 20 Azi
jos pabėgėlių, rašo „Lietuvos 
rytas”. Neatmetama galimybė, 
kad juos už kyšį praleido patys 
pasieniečiai, išjungę elektroninę 
sienos signalizaciją.

Gegužės 2 d. Lenkijoje netoli 
sienos buvo sulaikyti aštuoni in
dai, aštuoni afganistaniečiai, 
trys irakiečiai, ir vienas pakis
tanietis, kurie per Lietuvą 
traukė į Vakarus. Si grupė buvo 
sugrąžinta į Lietuvą. Manoma, 
kad grupė pervesta per Lietuvos 
sieną Marijampolės rajone Var
telių ar Trumpalių užkardoje.

Pasak Pasienio policijos parei
gūno, net pusė Lietuvos pasienį 
saugančių tarnautojų gali būti 
pabėgėlių vedlių bendradarbiai.

Tėvynės Sąjunga „švarina” 
gretas

Vilnius, gegužės 5 d. (LR) — 
Balandžio pabaigoje Tėvynės 
Sąjunga (Lietuvos Konserva
toriai) buvo nusprendusi pa
tikrinti, ar pagal buvusios 
Vilniaus miesto valdybos pri
imtus potvarkius Tėvynės Są
jungos nariai nėra neteisėtu bū
du gavę patalpų (ypač gyvena
mųjų) Vilniaus Senamiestyje.

nes medžiagas, sprogmenis bei 
sąvartynus reikia apie 720 mili
jonų dolerių. Miškui atsodinti, 
išmontuoti ir pašalinti griuvė
siams — dar apie 368 milijonų 
dolerių. Vien buvusio Zoknių 
karinio aerodromo išvalymui 
reikia daugiau kaip 218 milijo
nų dolerių.

Taigi, įmonės, tyrusios buvu
sias karines teritorijas, nega
lutiniais duomenimis nustatė, 
kad Sovietų Sąjungos ir Rusijos 
Federacijos karinės veiklos 
Lietuvos teritorijoje padaryta 
žala visuose buvusiuose kari
niuose plotuose, nevien pavyz
džiais minėtuose, siekia net 
1,728 bilijonus dolerių.

Per tris paskutinius praėjusių 
metų mėnesius buvo iškelta 15 
baudžiamųjų bylų, dauguma už 
kyšininkavimą. Šiemet iškeltos 
jau šešios bylos.

Pasienio policijoje sukurta 
Vidaus tyrimų inspekcija, 
kurios tikslas yra kovoti su šiais 
reiškiniais pasienio tarnyboje. 
Mobilios operatyvinės grupės, 
perspėjančios apie sienos 
pažeidimus ir vežamą kontra
bandą, nuolat patruliuoja vi
same pasienyje ir dažnai sulaiko 
bėglių grupes ir kontrabandos 
siuntas. Kas mėnesį sulaikoma 
apie 100 sienos pažeidėjų, dau
guma atkampiuose pasienio 
ruožuose. Bėgliai ir kontra
banda į Lietuvą patenka daž- 
niausiainš Baltarusijos, kurios 
660 km sieną kol kas sunku 
kontroliuoti.t
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Buvo nutarta kad, jei tokie 
faktai pasitvirtintų, šie as
menys turės būti šalinami iš 
Tėvynės Sąjungos.

Kaip „Lietuvos rytui” pranešė 
Seimo opozicijos atstovė spau
dai, Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) valdybos posė
dyje buvo informuota apie pa
tikrinimo rezultatus.

Rusijos ambasadoje 
minėta Pergalės

diena
Vilnius, gegužės 10 d. (Elta) 

— Antradienį vakare Rusijos 
ambasados rūmuose įvyko priė
mimas, skirtas, kaip įrašyta 
pakvietimuose svečiams, perga
lės Didžiajame Tėvynės kare 
1941-1945 metais penkiasde
šimtmečiui pažymėti. Priėmimą 
surengė Rusijos ambasada kar
tu su Baltarusijos ir Ukrainos 
ambasadomis.

Priėmime dalyvavo Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas, Seimo pirmininkas Česlo
vas Juršėnas, ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius, 
Seimo ir vyriausybės nariai ir 
karo veteranai. Priėmime buvo 
daugelio ambasadų Lietuvoje 
vadovai.

Rusijos ambasadorius Lietu
voje Nikolaj Obertyšev pasvei
kino priėmimo dalyvius su per
galės metinėmis. Tostą jis baigė 
žodžiais „Amžina šlovė tiems, 
kurie krito kovoje su fašistais”.

I priėmimą buvo pakviesta 
500 žmonių. Jiems buvo padeng
ti prabangūs stalai dviejose sa
lėse.

Tai buvo pirmasis oficialus 
priėmimas Rusijos ambasados 
rūmuose. Ji įsikūrė presti
žiniame Vilniaus rajone — Žvė
ryne. Trijų aukštų pastato 
fasadą puošia Rusijos herbas, 
prie rūmų yra didelis parkas.

— Prancūzįjoje gegužės 10 d. 
atsistatydino Prancūzijos mi
nistras pirmininkas Edouard 
Balladur.

Už pasinaudojimą tarnybine 
padėtimi iš Tėvynės Sąjungos 
narių buvo pašalintas V. Žem
gulys, kuris, dirbdamas savi
valdybėje, be konkurso, pažei
džiant nustatytą tvarką, 1995 
metais įsigijo butą remontuo
tiname name.

Valdyba įspėjo N. Vaitiekū
nienę, kuri pagal konkursą 
prieš metus buvo gavusi vietą 
butui statyti. Beje, paaiškėjus, 
kad savivaldybės priimti po
tvarkiai buvo neteisėti, N. Vai
tiekūnienė minėto paskyrimo 
atsisakė.

Tokius tikrinimus Tėvynės 
Sąjunga ketina rengti ir atei
tyje

Rusija laikoma 
laimėtoja po 

prezidentų susitikimo
Maskva, gegužės 12 d. (JFM)

— Rusijos politologai, komen
tuojantys JAV ir Rusijos prezi
dentų derybas praėjusią savaitę 
Maskvoje vadina jas laimėjimu 
Rusijai, rašo Jamestown Foun
dation leidžiamas žiniaraštis 
„Monitor”.

Rusijos dienraštis Komer- 
sant” gegužės 11 d. >ašė, kad 
JAV prezidentas Biil Clinton 
nusileido branduohnės techni
kos pardavimo Irąuui klausimu, 
nors pripažino, kad neturėjo 
žinių apie to sandėrio karinę 
dalį. Apie pastarąją Rusijos 
prezidentas Boris Jelcinas 
užsiminė spaudos konferencijo
je, tad, anot „Monitor”, atrodo, 
kad vadinamoji karinė sandėrio 
dalis buvo paaukojimui paskir
tas derybų objektas.

Nors prezidentas Clinton pasi
džiaugė, kad Rusija atsisakė 
branduolinės centrifūgos par
davimo Iranui, anot „Monitor”, 
Rusijos žinių agentūros perdavė 
Irano tvirtinimus, kad apie 
sandėrį dėl centrifūgos nieko 
nežino. Be to, anot Rusijos Tass 
žinių agentūros, Rusijos bran
duolinės energetikos ministras 
atsiąakė pasakyti, kad ateityje 
nebur daromi tokie sandėriai ar 
kad iš gano atšauks ten dirban
čius 250 rusų technikų.

Kiek dėl Čečėnijos, rašė „Ko- 
mersant”, prezidento Bill Clin
ton pareiškimai nebuvo tokie 
kategoriški, kiek JAV Valsty
bės departamento.

Gegužės 11 d. „Sevodnia” 
laikraščio laidoje komentatorius 
Pavel Felgengauer rašė, kad 
JAV „padarė nemažų nuolai
dų”, leidžiančių išsaugoti 
dabartinę antibalistinių rake
tų sudėtį. O „Moskovskij komso- 
molec” abiejų šalių vadovų iš
vaizdą spaudos konferencijoje 
apibūdino kaip „niūrių apuo
kų”, bet sakė, kad „ameri
kiečiams nepavyko pasiekti nei 
pusės to, ko buvo galima tikėtis 
dėl bet kurių iš svarstomų klau
simų”.

Clinton nieko nelaimėjo 
NATO atžvilgiu, o duodamas 
suprasti, kad NATO plėtimo at
veju visuomet būtų atsižvel
giama į Rusijos interesus, davė

Prezidentas
nepatenkino

malonės prašymų
Vilnius, gegužės 11 d. (Elta)

— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas nepatenkino malo
nės prašymo dviems mirties 
bausme nuteistiems asmenims: 
Borisui Dekanidzei, gimusiam

' 1962 metais, ir Aleksandrui 
Gudkovui, gimusiam 1956 me
tais.

Boris Dekandizė 1994 m. lap
kričio 10 d. Lietuvos Aukščiau
siojo Teismo baudžiamųjų bylų 
kolegijos nuosprendžių buvo nu
teistas išimtine mirties bausme 
konfiskuojant turtą. Aleksandr 
Gudkov Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo baudžiamųjų bylų kole
gijos 1994 m. birželio 14 d. nuo- 
spendžiu buvo nuteistas išimti
ne mirties bausme.

— Vilniuje ketvirtadienį nu
švito saulė, tačiau lauke šalta. 
Naktį būna šalnos — tempera
tūra nukrito iki -3 laipsnių 
Celsijaus (25 F). Savaitgaliui 
pranašaujamas atšilimas — 
dieną iki 16 C (62 F).

Maskvai „demagogijos tiks
lams” naudingą pareiškimą.

Rusijos ambasadorius JAV 
Julij Voroncov prezidentų susi
tikimo rezultatą pavadino 
laimėjimu Rusijai, pranešė 
„Sevodnia” laikraštis, o „Mos- 
kovskije novosti” (nr. 32) spaus
dino Aleksėj Puškov straipsnį 
apie „Amerikinio sindromo” pa
baigą Rusijos užsienio poli
tikoje. Anot Puškov, Maskva 
turinti eiti savita linija, ir 
neprotinga bandyti spraustis 
strateginiu partneriu su Va
šingtonu.

Visiškai kita atmosfera laukė 
JAV prezidento Kijeve, Ukrai
noje, kur praleido dvi dienas. 
Po susitikimo su prezidentu 
Leonid Kučma gegužės 11 d., 
Bill Clinton pažadėjo stiprią 
paramą Ukrainai, vykdant 
reformas, tvarkant Černobylio 
padarinius ir Ukrainos bendra
darbiavimo branduolinių ginklų 
neplėtojimo reikalais. Be to, 
Clinton pažadėjo 38 milijonus 
dolerių gynybos pramonės kon
vertavimo projektams ir „Part
nerystės vardan taikos” veiklai 
ir 250 milijonus dolerių ekono
miniam vystymui.

Gegužės 12 d. Bill Clinton 
aplankė Ukrainos karo pamink
lą ir Babi Jar vietovę, kur naciai 
vykdė masines žydų žudynes. 
JAV prezidentas taip pat pasa
kė kalbą Kijevo universitete.

Vizito Ukrainoje metu, kuris 
aplamai pasižymėjo šypsenomis 
ir bendradarbiavimu, vienin
telis šiek tiek skirtingą 
nuotaiką įnešantis momentas 
buvo kai prezidentas Leonid 
Kučma pirmą kartą reikalavo, 
kad NATO būtinai turi būti ple
čiamas ir kai, laikraštyje iš
spausdinti sociologinio apklau
sinėjimo duomenys parodė, kad 
daugiau kaip pusė ukrainiečių 
mano, kad Bill Clinton vis tiek 
labiau domisi Rusija, negu Uk
raina.

Penktadienio rytą oficialiai 
pasibaigė Boris Jelcino paskelb
tos paliaubos Čečėnijoje, nors iš 
tiesų rusai ir tariamų paliaubų 
metu šaudė į čečėnų pozicijas. 
Rusijos pajėgų vadą lt. gen. 
Michail Jegorov pareiškė, kad 
kariniu atžvilgiu paliaubos „ne
davė jokių pozityvių rezultatų” 
ir kad dabar, joms pasibaigus, 
Rusijos daliniai sutriuškins li
kusias čečėnų formuotes. Prieš 
tai buvo spėliojimų, kad gal Jel
cinas pratęs paliaubas, kaip B. 
Clinton prašė. Interfax rašė, 
kad toks planas svarstomas, bet 
Itar-Tass citavo Jelcino pava
duotoją, kuris tą paneigė.

KALENDORIUS

Gegužės 13 d.: Servacijus, 
Imelda, Robertas, Glicerija, 
Alvyde. 1923 m. išrinktas Lie
tuvos Antrasis Seimas.

Gegužės 14 d.: Penktas 
Velykų sekmadienis. Motinos 
diena. Motiejus, Bonifacas, Gin
taras, Milda. 1972 m. Kaune su
sidegino 19 m. amžiaus Romas 
Kalanta.

Gegužės 15 d.: Šv. Izidorius 
Artojas, išpažinėjas (1070-1130 
m.); Sofija, Algedas, Jaunutė. 
1920 m. susirinko Lietuvos Stei
giamasis Seimas.

Gegužės 16 d.: Ubaldas, 
Jonas, Andriejus, Bazilė, Inga, 
Bitė. 1886 m. gimė filosofas, 
ateitininkų ideologas Stasys 
Šalkauskis.
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2 DRAUGAS, šeštadienis, 1995 jn. gegužės mėn. 13 d.

IŠ A TEITININKŲ 
GYVENIMO

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

UŽSIENIO ATEITININKŲ 
FEDERACIJOS TARYBOS

RINKIMAI
liko neatidaryti, nes siuntėjas 
nežinomas.

Iš 1147 sendraugių balsavo 
596 arba 52%.

Iš 142 studentų teisę balsuoti 
turėjo 87 ir balsavo 41 arba 
47%.

Iš 98 moksleivių teisę balsuoti 
turėjo 83 ir balsavo 33 arba 
40%.

Tarybon išrinkti septyni dau
giausia balsų surinkę kandida
tai:

Polikaitis Audrius,PhD 430
Vygantas Vytautas,PhD 421
Girnius Kęstutis,PhD 363
Liulevičius Vėjas,PhD 348
Kisielius Petras V..MD 343
Balčiūnienė Nijolė 329
Kuolas Almis 320
Sekantys kandidatai gavo 

mažiau balsų šia eile: B. Bub
lienė, G. Petrauskienė, J. Pabe
dinskas, K. Vygantaitė, P. 
Kaufmanas.PhD, K. Keblys, 
PhD, V. Šoliūnas, L. Ehlers.

Naujajai tarybai linkime 
kūrybingos veiklos metų! 
UATR Komisija

B. Kasperavičienė 
P. Razgaitis 
Ž. Vaitkienė

1995 m. balandžio mėn. 5 die
ną pagal balsavimo teisę tu
rinčių sendraugių, studentų ir 
moksleivių sąrašus, buvo iš
siųsta 951 laiškas su 1318 
balsavimo kortelių. Amerikos ir 
Kanados balsuotojams balsavi
mo terminas baigėsi balandžio 
21 d., o Australijos ir Vokietijos 
— balandžio 28 d. (pašto ant
spaudo data). Dėl pakitusių 
adresų 41 laiškas adresatų ne
pasiekęs grįžo atgal. Pagal 
vietoves laiškai grįžo: 15 iš 
Čikagos ir apylinkės, 13 ir NY 
ir NJ, iš MD ir Kanados po 3, iš 
OH, CA, PA, MA, FL, TX, DC, 
po 1.

UAFTR komisija: Birutė Kas
peravičienė, Pranas Razgaitis ir 
Živilė Vaitkienė, talkinant 
Aleksandrai Razgaitienei, 
Onutei Rociūnienei ir Vaclovui 
Rociūnui, 1995 m. balandžio 
mėn. 30 ir gegužės mėn. 2 d. 
patikrino iki 1995 m. gegužės 
mėn. 2 dienos imtinai gautus 
balsavimo vokus ir suskaičiavo 
balsus.

Atidarius gautus 432 vokus 
buvo rasta 671 balsavimo kor
telė, iš kurių viena atmesta, nes 
balsuota už 8. Šeši balso vokai

o KUR SENDRAUGIAI?
Dažnai girdime nusiskun

dimų, kad mažėja ateitininkų 
sendraugių skaičius. Kur jie 
dingo? Atrodo, kad nemažai yra 
jaunučių, moksleivių ateitininkų 
skaičius nemažas, o ir studentų 
ateitininkų užtenka. Iš visko at
rodo, kad ta pati problema išei
vijoje ir Lietuvoje. Staiga pasi
darė bedugnė kurion „sukrito” 
kai kurie aukštuosius mokslus 
baigusieji, tik nedidelė jų dalis 
prisijungė prie sendraugių. Mė
giname ieškoti sendraugių ma
žėjimo priežasčių.

Kaip žinome, kadaise buvę 
energingi nariai, metų naštos 
slegiami, pavargo, kiti išsiruošė 
ir išvyko Amžinon kelionėn. Ta
čiau reikėtų galvoti apie jau
nesniuosius, kurie galėtų įnešti 
energijos ir naujų idėjų sendrau
gių veiklon.

Ieškant priežasčių kodėl bai
gusieji aukštuosius mokslus 
nesijungia į šią sąjungą, mėgi
name pateisinti įsijungimu į 
savo pasirinktų profesijų darbą, 
šeimų kūrimą, o gal veiklos 
nuovargį. Dar viena svarstytina 
priežastis, kuri gal būtų tiks
lesnė, tai sendraugių pavadini
mas. Atrodytų, kad sąjungos 
vardas nusako jos narių amžių, 
ogi niekas užbaigęs mokslus 
staiga nepasensta. Gal vertėtų 
pagalvoti apie tinkamesnį pava
dinimą ateitininkams sendrau-

ŠEIMOS ŠVENTĖ 
LEMONTE

Čikagos ir apylinkių ateiti
ninkų Šeimos šventė vyks Le- 
monte sekmadienį, gegužės 21 
d. Šventė prasidės šv. Mišiomis 
9 v.r. Pal. J. Matulaičio misijo
je. Po Mišių Ateitininkų namuo
se vyks akademija ir programa. 
Šventės metu kuopų, draugo
vių, korporacijų ir valdybų 
atstovai turės progos veiklos 
pranešimams. Norintys tai 
padaryti, prašomi nedelsiant 
pranešti dr. Onai Daugirdienei, 
tel. 708-325 3277. Vaišės bus 
suneštinės, tad visi dalyviai 
prašomi atsinešti po lėkštę 
sumuštinių ar pyragaičių. Iki 
malonaus pasimatymo šventėje!

giams. Vienas siūlymų — vyres
nieji ateitininkai? Būtų gera, 
kad visi apie tai pagalvotume.

Kaip tą problemą spręsti Lie
tuvoje, Lietuvos Ateitininkų 
federacijos pirmininkas ir LAF 
Sendraugių s-gos pirm. V. Ras
tenis „Dienovidžio” savaitraščio 
„Ateities gairėse”, š.m. bal. 28 
d. laidoje, pateikia kai kuriuos 
pasiūlymus. Džiaugdamasis 
ketverių metų jubiliejumi nuo 
atkuriamojo Ateitininkų fede
racijos suvažiavimo, vykusio 
1989 m. lapkričio 28-29 d. Mini 
ir ateitininkijos judėjimo 
minėjimą 1990.12.1, „Ateities 
atgimimo” konferenciją 1992. 
12.12 ir 13 d., Ateitininkų sen
draugių sąjungos suvažiavimą 
1993.6.29 ir viso pasaulio Atei
tininkų kongresą, įvykusį 
1994.7.14-16 d. Džiugios ir visos 
konferencijos, akademijos, sąs
krydžiai.

V. Rastenis apgailestauja, kad 
Nepriklausomos Lietuvos ateiti
ninkų karta, kuriai pavyko 
visas negandas išgyventi, jau 
seneliai. Jo manymu, sendrau
gių sąjungą reikia būtinai at
jauninti. Lietuvoje susidaro 
problema, nes vidurinioji karta 
apie ateitininkų veiklą nieko 
nežino. Jis viliasi, kad tikybos 
dėstytojų ir kitų inteligentų ka
talikų tarpe atsirastų besido
minčių ateitininkijos veikla. Jo 
siūlymas būtų — supažindinti 
su ateitininkų veikla tikybos

Ateitininkų Sendraugių centro valdybos dalis narių. Iš k. — Regina Šilgalienė, 
dr Linas Vaitkus, pirmininkė Nijolė Balčiūnienė, dr Marius Laniauskas 
ir Teresė

Tai buvo praėjusią vasarą Berčiūnuose. Paskaitą skaito Kristina Vygantaitė. Kairėje — Rima 
Polikaitytė.

PAMINĖJO
ŠV. KAZIMIERO DIENĄ

Kovo 3-4 d. Vilniuje Lietuvos 
ateitininkų federacijos Mokslei
vių sąjunga ir Vilniaus atei
tininkų valdyba surengė jau 
tradiciniu tapusį šv. Kazimiero 
minėjimą. Vilniaus katedroje, 
jau šventės išvakarėse, susi
rinkę ateitininkai ir katalikų 
parapijų jaunimas dalyvavo šv. 
Mišiose, vigilijoje Šv. Kazimie
ro koplyčioje ir naktinėje pro
cesijoje aplink katedrą.

Kovo 4 d. po šv. Mišių jauni
mui, kurias aukojo Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas Aud
rys Juozas Bačkis, apaštalinės 
nunciatūros patarėjas motis, 
Mario Roberto Cassari ir būrys 
kunigų, Šv. Kazimiero koply
čioje įžodį davė būrys mokslei
vių ateitininkų ir trys studen
tai. Vėliau ateitininkai, nešini 
vėliavomis ir spalvingomis ver
bomis, miesto gatvėmis 
patraukė į Vilniaus pedagoginio 
universiteto salę, kur meninę 
programą pradėjo „Keistuolių 
teatro” vaidinimas apie šv. 
Kazimierą. Minėjimą užbaigė 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų pro
vincijolo kun. Joųo Borutos pa
skaita, kurioje ateitininkai 
buvo supažindinti su naujau
siais Lietuvos šventojo biogra
fijos tyrinėjimais.

„Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje”, Nr. 3

VYSK. V. BRIZGIO „GYVENIMO KELIAI”

„Gyvenimo keliai” — Vincen
tas Brizgys. Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, 1993 m. 354 
psl. Tiražas 3,000. Redaktorė A. 
Venskevičienė, dail. R. Tumaso- 
nis.

Tai viena pačių įdomiausių 
paskutiniu laikotarpiu išleistų 
Vilniuje. Ji sudaryta iš vysk.

mokytojų suvažiavimuose arba 
pasikviečiant į savo susirin
kimus, konferencijas.

Tuo reikalu V. Rastenis krei
piasi į vyskupijas, kad tokius 
žmones pritrauktų, o tuo pačiu 
atjaunintų sendraugių sąjungą.

Na, o kokių priemonių išeivi
jos sendraugiai turėtų imtis, 
kad pritrauktų aukštuosius 
mokslus baigusius? Ar pavadi
nimo pakeitimo užtektų?

K. K.

Nuotr. L. Landsbergio

KORP! GIEDRA SKIRIA PREMIJĄ
buvo pirmoji moteris įvertinta 
šia premija. Ją sekė Nijolė 
Sadūnaitė, Alina Grinienė, Gin
tė Damušytė ir Albina Pajars
kaitė.

Raminta Marchertienė
(708) 377-9957

Premiją „Lietuvė moteris, la
biausiai pasižymėjusi krikščio
niškų idealų tarnyboje”, Korp! 
Giedra šiais metais paskyrė 
Aldonai Žemaitytei. Aldona yra 
savaitinio laikraščio „Dieno
vidis” redaktorė. Šis laikraštis 
leidžiamas Vilniuje.

Prieš daugelį metų prelatas J. 
Prunskis paskatino Korp! Gied
rą įsteigti tokią premiją. Jis yra 
ir šios premijos mecenatas. Al
dona Žemaitytė yra šeštoji 
moteris, kuriai šitoka premija 
įteikta. A.a. Juzė Daužvardienė

AUKOS LIETUVOS 
ATEITININKŲ DARBAMS 

REMTI

Atsiliepdami į Ateitininkų 
federacijos fondo pastangas 
sutelkti lėšų Lietuvos ateiti
ninkų darbams remti, savo au
kas atsiuntė: prel. Juozas 
Prunskis — 1,000 dol., dr. Adol
fas ir Jadvyga Damušiai, dr. 
Kazys ir Aldona Rimkai, Šarū
nas ir Audronė Užgiriai — po 
100 dol. Jiems reiškiama padė
ka ir pagarba.

Ateitininkų federacijos fondas 
kviečia visus aukomis paremti 
minimas pastangas. Čekiai 
siunčiami 12690 Archer Avė., 
Lemont, IL 60439. Aukos nura
šomos nuo pajamų mokesčių.

Brizgio likusių užrašų. Vysk. 
Brizgys smulkiai aprašo savo 
tėviškės, moksleivio gyvenimą, 
studijas Romoje, kur pasiekė du 
doktoratus, vyskupavimo die
nas bolševikų okupacijoje, vo
kiečių okupacijoje, priverstą 
traukimąsi į Vakarus, ryšius su 
arkivyskupu J. Skvirecku, su 
veikla, lankymąsi Prancūzijos, 
Italijos centro įstaigose, rūpi
nimąsi sielovada DP stovyklose, 
JAV ir Kanados lietuvių parapi
jose, savo darbu II Vatikano 
susirinkime, lankymąsi Austra
lijoje (3 kartus). Paskutinius 
puslapius skiria aprašymui savo 
rūpesčių širdžiai sutrinkant, 
gelbstintis nuo paralyžiaus.

Viskas taip tiksliai, smulk
meniškai, su gausiomis pavar
dėmis. Pažymėtina, kad knygos 
redaktorė daug pasidarbavusi. 
Vietovardžiams ji naudoja lie
tuvišką transkripciją. Antroje 
knygos pusėje, kur aprašomos 
parapijų vizitacijos ir tekstas 
būtų nuobodokas, ji padariusi 
daug trumpų išleidimų.

Knygos gale yra ilgas kun. Pr. 
Garšvos straipsnis apie Austra
lijos ir Amerikos lietuvius, apie 
gausius vysk. Brizgio straips
nius periodinėje spaudoje, apie 
jo sukauptas gausias knygas. 
Vysk. Brizgys, studijuodamas, 
vasaras yra praleidęs Pran
cūzijoje, Italijoje ir čia jo išgyve
nimai aprašyti.

Knyga verta platesnio dėme
sio.

J. Pr.

Kab. 312-735-4477 
Raz. 708-248-0087 arba 708-246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
6449 So. Pulaakl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgotl Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Waat Ava., Orland Park
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla
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 
Tel. 815-723-0353

7600 W. Collage Dr.
Palos Helghts, IL 60453

Tel. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS

DANTŲ GYDYTOJA
9356 S. Roberts Road 

Hlckory Mills
Tel. (708) 598-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
Šeimos daktaras ir chirurgas

Family Madtcal Cllnlc 
15505 — 127 St., Lamom, IL 60439

Priklauso Palos Community Hospital
Sllver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tol. (708) 257-2265

ILLINOIS PAIN TAEATMENT 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
Tel. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Westchaster, IL 601*3

Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

9830 S. Rldgeland Avė 
Chicago Rldgo. IL 60415

708-636-6622 
4149 W. 63rd Si.

312-738-7709

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St , Chicago. IL
Tai. 312-738-5856

4707 S Gilberl, LaGrange. IL
Tai. 708-352-4487

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 Weet 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrld 3 v p p 6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus
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Tik šeštadienio laida:
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Moderatorius kun Viktoras Rimšelis, MIC

• 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

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

7915 W 171st 
Tinley Park, IL 60477 

(708)614 6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Mattesson, IL 60443 

Tel. 708-748-0033 
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, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

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

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

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

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd t? 30 3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt t šeštd 9 v r -12 v pp

6132 S. Kadzla Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S 79th Avė Hickory Uitis, ll
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 501h Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus Ireč šešt 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

708-041-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834 1120

DR. S. LAL
- SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadzla, Chicago 60652 
Tol. 312 434 2123

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

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, MD,

KARDIOLOGAS ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago. III. 60652

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

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

Valandos susitarus

Dr. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Good Samaritan ligoninės)
Downers Grova, IL 60515 

Tai. 708 960-3113
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktims gydymas, sveikos 

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

Bridgeview, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Buildlng

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. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS ' 

CHIRURGIJA
1185 Dundea Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Avė.

Lisle, IL 60532
Tel. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specia'ybė — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA. MD.
AKIŲ CHIRURGIJA 
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Rimties valandėlė

MINIME, KAD MYLĖTUME
Šio sekmadienio skaitiniuose 

matome, kad Jėzaus naujasis 
įsakymas mylėti vienas kitą, 
kaip jis mus mylėjo, yra ne tiek 
uždavinys, kiek įgalinimas tą 
įsakymą vykdyti.

Pirmame skaitinyje iš Apašta
lų Darbų (Apd. 14:21-27) mato
me Paulių ir Barnabą, grįžusius 
iš kelionių, kuriose nešė Kristaus 
gerąją naujieną nežydams. Ir 
matome, kad sugrįžę į tą bend
ruomenę, iš kurios į šią misiją 
buvo išsiųsti, jie sušaukė ją ir 
išpasakojo savo kelionių įspū
džius. Iš praėjusio sekmadienio 
prisiminsime, jog Paulius ir 
Barnabas išplaukė į šią misiją, 
nežinodami, kad jos metu Šven
toji Dvasia jiems parodys visai 
naują kelią: Jėzaus išganymą 
skelbti jau ne vien žydų — 
savųjų bendruomenėse, bet eiti 
tiesiog į pagonių tarpą. Tad jie 
turėjo nuostabių dalykų papa
sakoti tiems, kurie juos išsiuntė 
ir kurie už juos nuolat meldėsi.

Minėti nuostabius Dievo dar
bus yra pagrindinė krikščio
niško gyvenimo dalis. Šį sekma
dienį ir mes savoje parapijoje 
jungiamės su Paulium ir Barna
bu bei jų „parapija” Antiochi- 
joje, minėdami, ką Dievas jiems 
padarė, ir kartu su jais dėko
dami. Tą darome ne tik todėl, 
kad norime pasidžiaugti, jog 
Dievas jiems stebuklus padarė, 
o todėl, kad tai daryti yra mums 
patiems šiandien būtina. Minė
dami Dievo darbus anuomet, 
stipriname savo tikėjimą ir iš
tvermingumą šiandien, užti
krindami savo ateitį Kristuje. Iš 
tiesų pats Kristus tai susuma
vo, steigdamas Eucharistiją, kai 
įsakė tai „daryti jo atminimui”.

Aplamai Šventajame Rašte 
„minėjimas” yra daug daugiau, 
negu praėjusių dalykų prisimi
nimas. Kaip ir Eucharistija, Šv.
Rašte minėjimas Dievo veiksmų 
praeityje turi „sakramentinį” 
tikslą: Dievo veiksmą iššaukti 
dabartyje. Todėl, kai litur
ginėmis apeigomis yra minimas 
įvykis, atsisakoma pasakojamo
sios formos trečiame asmenyje 
ir kunigas jau kalba pirmuo
ju asmeniu, paties Dievo vardu: 
„Imkite ir valgykite jos visi, nes 
tai yra mano Kūnas, kuris už 
jus atiduodamas...” Ir prisikėlu
sio Kristaus veikimu šiandien, 
mūsų bendruomenėse, mūsų pa
rapijose visame pasaulyje Kris
taus veiksmas praeityje tampa 
jo veiksmu dabartyje, mus stip
rinantis mūsų uždavinyje — 
nešti Evangelijos gerąją žinią į 
mūsų pasaulį.

Todėl Paulius ir Barnabas

„sušaukė bendruomenę ir ap
sakė, kokius didžius darbus 
Dievas nuveikė perjuos ir kaip 
atvėrė pagonims tikėjimo var
tus”. Todėl mūsų parapija mus 
sušaukia kas sekmadienį kartu 
išgirsti, ką Dievas nuveikė 
anuomet, kad Dievo veikimas 
galėtų „tapti kūnu” ir mūsų 
gyvenime.

Kur Paulius ir Barnabas 
apaštalavo, „kiekvienoje bend
ruomenėje jie su malda ir 
pasninku, uždėdami rankas, 
paskyrė jiems vyresniuosius ir 
pavedė juos Viešpačiui”. Ir 
Paulius su Barnabu buvo tuo 
pačiu būdu išsiųsti iš Antiochi- 
jos bažnyčios Eucharistijos pa
maldų metu: „Kartą, kai jie 
laikė pamaldas Viešpaties gar
bei ir pasninkavo, Šventoji 
Dvasia pasakė: Išskirkite man 
Barnabą ir Saulių darbui, ku
riam aš juos šaukiau. Tada tie 
pasninkavo ir meldėsi, ir, uždėję 
ant jų rankas, išleido” (Apd. 
13:2-3).

Rankų uždėjimas meldžiantis 
sukuria dvasios ir atsakomybės 
vienybę: tas veiksmas atskirus 
asmenis perkuria į vieną „as
menį” — tą bendruomenę, kurią 
vadiname „Bažnyčia”. Pasnin
kas paskyrimo apeigose gali 
būti rišamas su Pauliaus mini
mais kentėjimais savo misiji- 
nėse kelionėse, kai jis sakė, jog 
turime pergyventi daug išban
dymų, kad galėtume įeiti į 
Dievo karalystę. Pasninkas yra 
realus, nors simboliškas būdas 
lydėti misijon išsiunčiamą 
asmenį jo ar jos sunkioje 
kelionėje. Tai yra fiziškas daly
vavimas tuose dalykuose, kurie 
vyksta kitose Bažnyčios vietose. 
Kai Bažnyčia mini įvykius, ji 
dabartyje išgyvena tuos nuosta
bius, nors kartais ir labai 
sunkius momentus Bažnyčios 
gyvenime, rašo kun. Carroll 
Stuhlmueller savo komen
taruose.

O kai skaitiniuose yra duo
dama ištrauka iš Apreiškimo 
knygos, kaip šį sekmadienį 
(Apr. 21:1-5), minėjimas siekia 
ir tolimą ateitį, kuri įvyks 
amžių pabaigoje, kai „pirmoji 
žemė išnyks” ir pasirodys nau
jas dangus ir nauja žemė — kai 
galutinai išsipildys visas gėris 
dėl kurio Dievas kūrė pasaulį ir 
į jį siuntė savo Sūnų. Klausy
damiesi Apreiškimo knygos, 
matome kaip mes esame dalis to 
veikimo, kuris prasidėjo Dievo 
kūrimo veiksmu pradžioje, 
kuris tęsėsi Kristaus nauju 
atkūrimu, kuris galingai 
reiškėsi pirmykštės Bažnyčios

Mamytė ir Petriukas. Nuotr. Alekso Dantos

MOTINOS DOVANA
BRONĖ NAINIENĖ

Mama — tai žodis, kurį pirmą 
kartą ištaria kūdikio lūpos. Tai 
žodis, kurį su meile ir pagarba 
nešiojamės per visą gyvenimą. 
Gyvenimui bėgant, dažnai, pa
skendę savo šeimos kasdieni
niuose rūpesčiuose, pamiršta
me, kas davė mums tą gyveni
mą — gyvybę. Prisiminti ir pa
gerbti motiną žmonija pasirinko 
patį gražiausią metų laiką. Ge
gužės mėnesį atgyja gamta, pra
žysta pavasario gėlės, tai ir yra 
pats tinkamiausias laikas prisi
minti žmonijos gyvybės davėją 
— Motiną.

Bent vieną dieną per metus 
pro mūsų akis prabėga mūsų 
gyvenimas motinos prieglobsty
je. Prisimename, kad ta geroji 
mūsų mama padėjo mums ženg
ti pirmus, dar labai netvirtus, 
žingsnius, ji sėdėjo prie mūsų 
lovelės, kai sirgome, ji, paėmus

darbuose ir tęsiasi šiandien ir 
kuris veda į Naujosios Jeruzalės 
viziją, „nužengiančią iš dangaus 
nuo Dievo”.

Eucharistijoje mes esame pa
gaunami į nuostabų Dievo 
veikimą, apsupami jo meilės 
energija, į save priimame jį patį, 
kad galėtume įgyvendinti Jė
zaus naująjį įsakymą (Jono 
13:31-35): „Kad jūs vienas kitą 
mylėtumėte, kaip aš jus 
mylėjau”.

Aldona Zailskaitė

mūsų rankytę, išmokė persižeg
noti. Iš jos spindėjo meilė savo 
vaikui. Tuo laikotarpiu vaikas 
galvojo, kad jo mama pati ge
riausia: ji viską žino, supranta 
jo norus ir troškimus. Jam buvo 
labai saugu mamos prieglobs- 
je. Jos rūpestingoje globoje 
vaikas paūgėjo, praplėtė savo 
akiratį. Už namų sienų pamatė, 
kad yra dar ir kitas gyvenimas: 
draugai, pramogos, svajonės. 
Tuo laikotarpiu jaunuoliui pra
deda atrodyti, kad jo mama 
nieko nebežino, nepajėgia ar 
nenori jo suprasti. Tada jis vis 
labiau šalinasi nuo jos ir pata
rimai ar perspėjimai atrodo jau 
nebereikalingi. Mama, truputį 
pastumta į šalį, stebi jaunuolio 
brendimą, dažnai meldžiasi už 
jį, kad pasirinktų gerus drau
gus, kad siektų mokslo. Rūpina
si, kad neužsikrėstų gatvės 
pasiūlytais malonumais. Trokš
ta, kad jis surastų savo vietą 
šiame audringame gyvenime, 
kad surastų savąjį Aš ir išmok
tų apsispręsti pats. Šiuo labai 
dar nepastoviu laikotarpiu mo
tina, galbūt labai subtiliai, bet 
vis dėlto, prabyla į jaunuolio 
širdį, parodo, kad gyvenimas — 
tai nuostabi kelionė per kalnus, 
laukus ir slėnius. Stengiasi ar
čiau pažinti jo troškimus ir 
pataria nepasiduoti vien tik 
draugų ar masės įtakai. Motina 
nori, kad jis siektų savo in
dividualaus gyvenimo, kad pa

sirinktų profesiją, kuri jam 
labiausiai patinka. Motinai 
smagu žiūrėti, kai jaunuolis jau 
bando savo sparnelius, bet ir 
baiminasi, kad, dar mažai pa
žindamas pasaulį ir gyvenimą, 
neįskristų į audros debesį ir per 
anksti nesusižalotų savo sava
rankiškumo. Motina visa tai 
stebi ir stengiasi jam padėti.

Lietuvė motina turi dar vieną 
labai svarbią misiją: parodyti, 
kad vaikas priklauso lietuvių 
tautai, supažindinti sujos istori
ja, išmokyti lietuvių kalbos. 
Nori, kad jaunuolis geriau 
pažintų ir suprastų savo tėvų ar 
senelių gimtinės sunkų kelią į 
savarankišką bei nepriklauso
mą gyvenimą, žinotų apie tuos 
tautos didvyrius, kuriems net 
gyvybės auka nebuvo per dide
lė, kad tik tauta galėtų laisvai 
gyventi. Motina stengiasi, kad 
vaikas pamiltų tą kraštą ir pa
sijustų esąs bent maža tos 
tautos dalelė.

Metai greitai bėga, ir viskas 
pradeda pamažu aprimti. Atro
do, kad ir pats gyvenimas sulė
tėja. Ir štai, buvęs neramus, 
pilnas prieštaravimų, jaunuolis 
sukuria savo šeimą. Išgirdęs 
savo kūdikio pirmą žodį, pama
tęs netvirtą pirmą žingsnį, kaž
kaip netikėtai prisimena savo 
motiną. Tada vėl prisipildo 
širdis meilės jai, sugrįžta ar
tumas. Pamato, kad mama vis 
ta pati, kad ji čia pat.

Kai aš žvelgiu į saulę aš ma
tau savo motinos visada besišyp
santį veidą, matau prie kru
nės sudėtas rankas išlydint į 
svetimą, nežinomą šalį.

Motinos dieną visi prisimena
me savo motinas: kurie jų nebe
turime meldžiamės už jas, o jei 
turime, padraugaujame, pasi
kalbame. Nupirktos, kad ir 
brangiausios dovanos, nebus 
tokios vertingos, kaip tavo ar
tumas ir buvimas kartu. Jei 
kitaip negalime, tai bent tą 
vieną dieną paskirkime jai. 
Motinai tai bus didžiausia, jokia 
kaina neįkainuojama, dovana. 
Padraugavę valandėlę su ja, pa
jusime, kad tas ryšys niekada 
nebuvo nutrūkęs, tik gal kiek 
susilpnėjęs. Ta diena — labai 
puiki proga prisiminti, kad 
motina padovanojo mums gy
venimą.

PIRMĄ KARTA ŠOKIŲ 
ISTORIJOJE

Sportinių šokių pora iš 
Vilniaus „Ratuto” klubo — 
Marius Germanavičius ir Eglė 
Visockaitė laimėjo Lvove 
vykusiame pasaulio jaunimo 
čempionate bronzos medalius. 
Tai pirmasis toks aukštas tarp
tautinis Lietuvos šokėjų įverti
nimas.

Danutė Bindokienė

Ne pagal kalendorių,
1 J • V v • > •bet iš širdies

Rytoj, sekmadienį, šiame 
krašte švenčiame Motinos 
dieną. Tiesa, Lietuvoje, kaip 
mūsų vyresnieji prisimena, šiai 
šventei būdavo skirtas anksty
vesnis gegužės sekmadienis, bet 
ar iš tikrųjų tai svarbu? Čia 
tinka amerikiečių posakis: „Kai 
esi Romoje, elkis kaip romė
nas”. Jeigu pradėsime Motinos 
dieną dalinti į „lietuvišką”, 
„amerikietišką” ar dar kitokią, 
tik įnešime maišaties į savo 
vaikų gyvenimą.

Nors, kaip ir kiekviena čia 
šventė, Motinos diena gerokai 
sukomercinta, bet šiuo atveju 
nepasigirsta daug protesto 
balsų. Motina verta ir gėlių, ir 
dovanų, ir saldžiausių, senti
mentaliausių žodžių sveikinimo 
kortelėse. Bent kartą metuose 
žodis „mama” skamba iš visų 
lūpų, nes motina yra bendras 
vardiklis visai žmonijai: tik per 
motiną kiekvienas atsiradome 
šiame pasaulyje, jos dėka mums 
suteikta gyvybė.

Už tokią nuostabią motinos 
dovaną, rodos, puokštė gėlių ar 
koks gražus daikčiukas kartą 
metuose yra per mažas atsily
ginimas. Tiesa, motinos rūpes
čiai, pasiaukojimas, globa ir 
meilė neturi prikabinto popie
riuko su pažymėta kaina. Visa 
tai — motinystės dalis, sutei
kianti jai ir džiaugsmą, ir šird
gėlą. Motinos ir vaiko ryšys nie
kuomet nenutrūksta, nors 
vaikai dažnai įvairiais būdais 
stengiasi jį nutraukti arba bent 
susilpninti. Kai paukštelis 
palieka tėvų lizdą, kai gyvulėlis 
pradeda savarankiškai gyventi, 
motina nustoja reikšmės, ji pa
mirštama ir po kiek laiko net 
neatpažįstama. Žmonių motinų 
paskirtis kitokia — jos negali 
atsižadėti savo kūno ir kraujo 
dalies, savo vaiko, nors jis užau
gęs, savarankiškas, pats sten
giasi nuo jos kiek galima ato
kiau laikytis.

Daugelis moterų į Motinos 
dieną dar turi galimybę pažvelg
ti iš abiejų pusių: kaip duktė, ir 
kaip mama. Kokių dovanų ji 
pati norėtų gauti? Ką galėtų 
padovanoti savo motinai? O 
galbūt tuos du klausimus įma
noma supinti į vieną ir jam pri
taikyti tą patį atsakymą?

Kiekvienam žmogui malonu 
girdėti meilius žodžius, klausy
tis sveikinimų, pasidžiaugti 
dovanėlėmis, todėl mes per 
metus daug progų atrandame

savo artimiesiems suteikti tą 
malonumą. Tačiau vienkartinio 
linkėjimo ar dovanos įspūdis per 
greit išnyksta, o kartais sukelia 
priešingą reakciją — užuot 
laimės, sielon smigteli spyglys, 
nes žinome, kad ta ypatinga pro
ga tęsiasi tik trumpą valandėlę, 
o kasdienybės eigoje esame 
užmirštami. Nėra abejonės, kad 
kiekviena motina nedelsiant 
pasirinktų artimesnį ir daž
nesni ryšį su dukra ar sūnumi, 
negu Motinos dieną gautą bran
giausią dovaną. Apsilankymas, 
pas save pakvietimas, pa- 
skambinimas ar be jokios prie
žasties laiškelis tik su papras
tais žodžiais: „Mama, pagalvo
jau apie tave, ir ...”, daug laiko 
neužima, daug pastangų bei 
lėšų nekainuoja.bet tai džiaugs
mo šviesuliukai, kurie niekad 
neužgęsta motulės širdyje.

Motinos dienos proga apie ma
mas apskritai galima daug gra
žių žodžių parašyti. Paminėjus 
lietuvę motiną, dar greičiau 
rikiuojasi kilniausi epitetai, nes 
motina mūsų tautoje simbo
lizuoja ne vien meilę savo vai
kams. Ji — švietėja, mokytoja, 
patriotė, tikėjimo saugotoja... 
Lietuvė motina yra tikroji mūsų 
tautos didvyrė, įkvepianti 
tėvynės meilę ir pasiaukojimą 
savo vaikams. Kokia iš tikrųjų 
palaiminta yra Lietuva, visais 
amžiais galėjusi didžiuotis savo 
motinų didžiadvasiškumu, o, be 
to, dar pasitikėti Motinų Mo
tinos globa. Galbūt dėl to 
Lietuva išliko net tamsiausiais 
savo istorijos laikotarpiais, kad 
buvo pamilusi Dievo Motiną, 
panorėjusi vadintis Marijos 
žeme. Nėra abejonės, kad ir lais
vės stebuklas, įvykęs prieš pen
kerius metus, yra Dievo užta
rimo padarinys. Jeigu norime, 
kad mūsų tauta saugiai žengtų 
tuo laisvės keliu į ateitį, turime 
dažniau kreipti mintis ir maldas 
į Mariją. Juk ne laikas pulti ant 
kelių ir šauktis pagalbos, kai 
atsidursime pavojuje.

Tą pat taisyklę galime taikyti 
ir savo žemiškai mamai. Mo
tinos dieną reikia švęsti ne dėl 
to, kad kažkas kalendoriuje 
vieną gegužės sekmadienį tokiu 
vardu pavadino, bet kasdien. 
Mūsų gyvenimo dienos trapios 
kaip spalvingas muilo burbulas; 
džiaukimės tuo spindėjimu, kol 
jis neištiško į nesuskaitomus 
atomus — dalinkimės nuolatine 
meile su savo motina, kol ją 
turime su savimi.

KARININKAS LEMTIES 
SIAUTĖJIME

ATSIMINIMAI
Dim. mjr. JUOZAS KRAKAUSKAS
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Tuo tarpu vokiečiai, mašinai nuvažiavus, mudu su 

kareiviu (Zenonas Šarka — puikus vyras, dzūkas nuo 
Leipalingio) išskyrė. Jį nuvedė į kareivines, kur buvo 
nuginkluoti LVR kareiviai, o mane — į buvusią 9 p. DLK 
karininkų ramovę. Aš buvau 12-tas. Apranga ne ypa
tinga. Kryžminiuose koridoriuose — po „SS” vyruką su 
lengv. kulkosvaidžiu. Bėgti niekas nemanė. Valgyt gau- 
davom vok. kareivio davinį, „kitais reikalais” kareivis 
išvesdavo į kiemą. Ten aš palaidojau du vokus. Vienas
— tarnybinis, antras — nepageidautinas vokiečiams.

Po kelių dienų į ramovę pas mus atvedė 13-ąjį — 
Judą (tikra to žodžio prasme). Vėliau jis norėjo mane 
įkąst, bet jam nepasisekė. Neilgai trukus, trylika 
„apaštalų” pervežė į Marijampolės Marijonų vienuoly
ną. Radome ten daugiau žvaigždėtų LVR narių. Kitą 
dieną susėdę į sunkvežimius, be dainos patraukėme 
į Kauną, į Aukštąją Panemunę, buv. 5 p. DLK „Kęs
tučio” pulką, tai pirmoji mano tarnybos vieta.

Čia buvo surinkimo vieta visų tų LVR karių ir kari
ninkų, kurie nespėjo patraukti į mišką ar kitur. Karei
vius perrengė priešlėktuvinės (lufhvaffe) uniforma ir
— į Vakarų frontą.

Karininkams sekėsi kitaip: tikrino sveikatą. Pasi
rodė, kad visi sveiki. Toliau — pietūs: bulvės su „mundu
rais” ir mikroskopinis gabaliukas silkės. J Vakarų frontą 
pasiūlė: kas savanoriais. Neatsirado. O kas mokėjo

vokiečių kalbą — visi pamiršo (pasirodo laikinai).
LVR sumobilizuoja su gerais norais ir darbais likvi

duotą „SS” ir tankų pagalbą.
LVR karininkams, kurie niekur nebuvo paskirti, 

buvo pasiūlyta stoti į pik. Bironto dalinius (tai 
provokiškas pulkininkas). Kaip nekeista — visi sutikom, 
tik paprašėm atostogų aplankyt ir atsisveikint su šei
mom.

Atostogų liudijimus gavome, nurodant, kur rinktis 
po jų. O mes su tais dokumentais kiekvienas dūšioj 
uždainavom: „Sveika, laisve!”

Grįžęs į Lazdijus, iš LVR oficialiai pasitraukiau: 
dalyvaujant komendantui pik. Kazitėnui, gydytojų 
komisija išdavė pažymėjimą, kad dėl sveikatos metams 
atleistas nuo karinės tarnybos.

Rašiau, kad Marijampolės karininkų ramovėje atsi
rado 13-taa karininkas (jaun. ltn.) labai panašus į iš
daviką. Nuolatos vis klausinėdavo apie gyvenimą, apie 
ketinimus. 0 Kaune, gavęs atostogų liudijimą, jam gir
dint pasakiau, kad aš į Bironto dalinius negrįšiu, po 
poros savaičių manęs pradėjo ieškoti gestapas. Laiku 
pasitraukiau iš savo buto. 12-14 metų berniukas noriai 
atliko žvalgo pareigas ir man pranešdavo pasekmes. Po 
3-jų dienų jau pradėjau grįžinėti į namus.

Frontas jau Baltgudijoje, greit pasieks ir Lietuvą. 
Bendraklasis atsargos ltn. St. J. gyveno Šiauliuose, o 
kai vokiečių žandaras už „gerus darbus” norėjo jį areš
tuoti, St. tvojo žandarui į dantis, ir iki vokietis spėjo iš- 
spjaut porą dantų, Stasys dingo ir pardūmė į Lazdijus, 
nes jautė, kad Šiauliuose jau — mirtis.

Laimingai atsikratęs pik. Bironto dalinių, susitikęs 
Stasį ir dar vieną gerą draugą, numatėme veiksmų 
planą, jei bolševikai vėl okupuotų Lietuvą. Pagal mūsų 
planą mums priklausė: Lazdijai, Leipalingis,

Kapčiamiestis, Veisėjai. Kiekvienam mieste yra po 2-3 
karininkus. Savo organizacinį darbo planą surašę (be 
pavardžių) įdėjome į butelį, užlakavome ir St. Ju
cevičiaus sode po medžiu giliai palaidojom. Iš mūsų treje
to iškast butelį galėjo bet kuris, susitaręs su kitais.

Pavyko sužinoti, kad Stasys Jucevičius išeivijoj, 
gyveno Kanadoje. Apie liūdną žinią išgirdau. O A. ir 
V.V. po 12 metų sugrįžęs į Lietuvą, nesuradau. Taip 
dingo realybės ir mūsų svajonių butelis — tempora 
mutantur et nos mutamur in ilis (keičiasi laikas ir mes 
jame).

Raudonieji vandalai artėja prie Lietuvos. Kas nu
sprendęs išvykti, skubiai ruošiasi. Aš nusprendžiau likti 
Lietuvoj. Kas įvyks, kentėsiu su likusiais. Ilgai laukti 
nereikėjo. Frontas greit ritosi į Vakarus. O aš 1944.10.23 
jau buvo čekistų naguose.

Mano tardytojas buvo fronto priekinių dalinių — va
dinosi „Smerš” (mirtis išdavikams) ltn. X (pavardės jau 
nebeprisimenu). Tas „smerš” ir pradeda mano 
„išpažintį”. Labai malonus ir mandagus vyras. Vadina 
aiškiai: „Juozas”. Laikausi rezervuotai, be 
„saldumynų”, nes bolševikų taktiką žinojau iš kitų 
pasakojimų. Toks malonus pasikalbėjimas tęsėsi apie 
savaitę. Naktį galėjau ramiai miegoti, jei ne utėlės, o 
jų kamerose milijonai. Žmona atnešė šilkinius marški
nius, bet jie nieko nepadėjo — utėlių buvo daug.

Ir štai vieną dieną mano švelnusis tardytojas pra
bilo: „Juozai, tu mums padėsi!” To aš ir laukiau. 
„Padėsiu, aš esu rikiuotės karininkas”, atsakiau. Tar
dytojas ne apie rikiuotę, o apie žmonių sekimą ir praneši- 
nėjimą, kas kuo kvepia. Siūlymą pakartojo. Aš vėl at
sisakiau. Tada jis pažadėjo mane išsiųsti, kur baltos 
meškos gyvena. Aš jam atsakiau, kad ten ir žmonės gali 
gyventi.

Malonus pasikalbėjimas ir toks pat tardymas 
baigėsi. Į pasimatymus kviesdavo tik apie 12 vai. 
nakties. Palaikydavo 3-4 vai. ir prie krosnies, aišku, 
karštos, sodindavo ant kampo taburetės, ant stuburo uo
degos kauliuko ir „nejudėt”. Ir taip kasnakt. O aš vis 
iškenčiu.

Ir vieną naktį „atėjęs” į pasimatymą, radau ant 
staliuko prikrautą inkvizicijos laikų įrankių — kaulams 
laužyt, nagams lupt ir kt. Paėmęs spygliuotą metalinį 
rutulėlį (pririštą prie virvutės), parodė, kaip skyla 
krosnies kokliai, atsieit, ir kaulus skaudėtų. Sėdėdamas 
jam pasakiau, kad karininkui taip moralė neleistų, o, 
be to, abudu išliptume (iš II a.) pro langą (jei skaitydamas 
kas nors netikės, aš neverčiu). Būsimas egzekutorius nu
stebo. Įrankį padėjo ant stalo, atsisėdo: paskambino — 
„Išvest!”.

Lipdamas laiptais į mūsų utėlyną, o jis buvo rūsyje 
(taipjau buvo priimta komunizmo šaly, kad tardomųjų 
būstinė daugiausia žemiau horizonto), pagalvojau, kad 
aš, pagal mandagųjį čekistą jau ateitim aprūpintas.

Tolimesnė kalba irgi nenuobodi. Kadangi frontas tik 
ką pasitraukė, tai apie jį: „Sakyk, su kuo turi ryšį? Su 
vokiečių užfrontė? „Tavo ten visi pažįstami draugai”. 
Ir šiaip ir taip malė porą savaičių, kad tik aš turėčiau 
užfrontėj pažįstamų. Atrodė, kad jam Dievas protą 
susuko. Pagaliau po vieno pasimatymo apie frontą nė 
žodžio. O naktį prieš tai sapnavau, kad srauniam upely
je, o vanduo tamsus, matyt, ir upelis gilus, srovė 
smarkiai mane neša. Upelio šlaitai apaugę karklais, 
krūmais. Pagalvojau, kad išsigelbėjimas tik čia. Sukau
piau sapne jėgas ir šuolis. Įsikimbu į karklų šaknis, greit 
išsirepečkoju į krantą. Jaučiau, kad miegodamas atsi
dusau. Dar keletą naktų „patarkavo” apie frontą ir 
nutilo. (Bus daugiau)

>
> >
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SOVIETINIS KGB, 
KLIUGERIS IR DAUGIAU

PRANAS ABELKIS

Šįmet knygų lentynose pasi
rodė Lietuvos Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos išleista 
knyga „Iš naujausios Lietuvos 
istorijos” (vyriausioji redaktorė 
Dalia Kuodytė). Išspausdino 
spaustuvė „Morkūnas ir K°” 
Kaune, 5,000 egzempliorių 
tiražu.

*
Leidėjai teigia, kad šioje kny

goje perduotų žinių tikrumas 
nekelia abejonių — jas patvir
tina ne vienas šaltinis. Be to, 
jau nemaža faktinių žinių yra 
skelbta atkurtos nepriklausomos 
Lietuvos spaudos puslapiuose, 
kituose leidinuose. „Iš naujau
sios Lietuvos istorijos” knygoje 
spausdinami 34 rankraštiniai ir 
mašinėle rašyti dokumentai — 
jų antrieji egzemplioriai.

Knygose įvade leidėjai rašo: 
„Baltijos šalyse ’perestroika’ 
turėjo vieną ypatingą misiją — 
buvo tikimasi, kad euforijos 
metu naujai paskirti tautų va
dai pasirašys naują SSRS sutar
tį- Įgyvendinus šį sumanymą 
netektų reikšmės slaptieji — 
Molotovo-Ribbentropo — Euro
pos pasidalijimo dokumentai ir 
Vakarų paskelbta Baltijos vals
tybių okupacijos nepripažinimo 
politika, o vergija juridiškai tap
tų savanoriška”.

Knygoje aiškiai parodoma, jog 
galingoji KGB darė viską, kad 
Lietuva, kaip ir visos kitos 
buvusios sovietinės respublikos, 
neištrūktų iš Rusijos įtakos 
sferos, netaptų savarankiška. 
Pajutus, jog atgimimo procesas 
Lietuvoje nebesuvaldomas, „pa
slaptingoji” Kremliaus ranka — 
KGB atsisako laikinai federaci
nės sutarties plano ir per įvai
rias tarptautines organizacijas, 
Vakarų valstybių administraci
jas arba tiesioginiu spaudimu 
nori Lietuvą priversti pasirašyti 
bent konfederacinę sutartį, 
pagal kurią Lietuva ir Rusija 
turėtų vieningą užsienio ir 
karinę politiką. O tai reikštų ne 
ką kitą, kaip Lietuvos prievar
tinį (naujiems dešimtmečiams?) 
įjungimą į Rusijos imperiją. Šio 
plano Rusijos specialiosios tar
nybos nėra atsisakiusios ir šian
dien.

Leidėjai teigia, kad knyga 
nėra nukreipta prieš šio leidinio 
konkretų asmenį — „Kliugerį” 
(Algį Klimaitį), juo „siekiama 
atskleisti naujausią KGB meto
diką ir priminti nesenus įvy
kius”. O apie atskirų laiko
tarpių čekistų ir Kliugerio dar
bo prioritetus galima spręsti 
pagal KGB Lietuvos padalinio 
pranešimų „Centrui” pavadini
mus: „Apie buvusią LR premje
rę K. Prunskienę”, „Apie K. 
Prunskienės opozicinės grupės 
sukūrimą”, „Apie Europar
lamento požiūrį į įvykius So
vietų Sąjungoje” ir kt. Taip pat 
pastebima, kad agento akiratyje 
buvo daugybė žymių užsienio 
politikų, lietuvių išeivijos 
lyderių, apmaudu dėl to, kad 
„teisėsaugos organai ignoravo 
faktą, jog 1990 m. KGB karinin
kas su Kliugeriu aptarinėjo B. 
Dekanidzės ir Litvako, kurių 
pavardės vėliau buvo minimos 
V. Lingio nužudymo byloje, 
veiklą”.

Taigi dokumentų pagrindinis 
veikėjas — jau minėtas Kliuge- 
ris — KGB agentas A. Klimai
tis, čekistų rankraščiuose įvar
dijamas „objektu”, „užsienio 
šaltiniu”, „Nr. 1”, „Kliugeriu”, 
„K”, kuris aktyviai veikė ne tik 
Lietuvoje, kitose Baltijos vals
tybėse, bet ir Vakaruose. Kliu- 
geriui sutikus „objektyviomis 
priemonėmis palaikyti SSRS po- 
litiką Pabaltijyje”, žvalgybos 
skyriaus viršininkas pik. drg. 
V.L. Karinauskas „Centro” 
paprašo atsiųsti politines tezes 
dėl Lietuvos ateities, kuriomis 
agentas „maitins” Vakarų Eu
ropos politikų sluoksnius. Taip 
„Centro” 1 oje vyriausioje val

dyboje buvo palaimintas rezoliu
cijos tekstas, kurį 1990.11.28 
priėmė Europarlamento Baltų I 
intergrupė.

Tačiau žymiai anksčiau KGB 
Lietuvos padalinys kreipėsi į 
„vokiečių draugus” — buvusią 
VDR saugumo ministeriją STA
SĮ. Maskvai sutikus, STASĮ 
perdavė informaciją KGB Lie
tuvos skyriui ir 1988 m. užsie
nio žvalgybos skyriaus virši
ninkas V. Karinauskas ėmė 
„globoti” A. Klimaitį, vadinamą 
„Kliugeriu” ir įterpė jį į 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdį.

Iki tol, kol A. Klimaitis „tapo” 
sovietinio KGB agentu, apie jį 
buvo rašomos įvairios, jo asme
nybę kompromituojančios, infor
macijos. Taigi apie „vieną su
žlugusios antisovietinės provo
kacijos, vykdytos 1987 m. rug
pjūčio 23 d. Vilniuje, Lietuvos 
SSR, iniciatorių”, rašoma: 
„Anksčiau Klimaitis aktyviai 
dalyvavo rengiant ir vykdant 
priešiškas socialistinėms ša
lims, ypač SSRS, akcijas”, 
„1985 m. A. Klimaitis aktyviai 
dalyvavo stambiose antisovie- 
tinėse akcijose — „Baltijos tri
bunolas” ir „Taikos ir laisvės 
kruizas, kurių dalyviai iškreipė 
Sovietų valstybės politiką Pa
baltijyje ir atvirai reikalavo, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
atsiskirtų nuo SSRS”, „...Iš
varytas iš Vasario 16-osios gim
nazijos Hiutenfelde už amoralų 
elgesį (meilės ryšiai) 1987 m. 
rugpjūčio 23 d. Vilniuje įvyku
sios antisovietinės akcijos kurs
tytojas. Dėl to telefonu bendravo 
(nuo 1987 m. gegužės) ir tebe- 
bendrauja su Respublikos religi
niais ekstremistais, pavyzdžiui, 
N. Sadūnaite, Terlecku ir kt. Iš 
jų gauna informaciją apie padėtį 
Respublikoje ir antisovietinius
ekstremistų pareiškimus Vaka
rų spaudai ir radijui”, „1987 m. 
rugpjūčio 10 d. Klimaitis „pilie
čių teisių gynimo Lietuvos ko
miteto” vardu per VFR masinės 
informacijos priemones pranešė, 
kad Lietuvoje išplatintuose 
lapeliuose buvo kviečiama daly
vauti demonstracijoje Lietuvos 
sostinės centre, prie paminklo 
A. Mickevičiui, reikalaujant 
pastatyti monumentą „staliniz
mo aukoms”, taip pat atkurti 
Baltijos respublikų suvereni
tetą”, „Rodė pernelyg didelį 
aktyvumą organizuojant ir vyk
dant antisovietinę akciją 'Bal
tijos kruizas ’ 1985 m., taip pat 
1986 m. rugsėjy vykusiame už
sienio reikalų ministrų susiti
kime Vienoje”, apsigyvenęs Vie
noje, Klimaitis „tikėjosi būti 
naudingu išlaisvinant Lietuvą”, 
„Rugsėjo 9-11 dienomis Londo
ne įvyko „Pasaulinės Pabaltie- 
čių tarybos ir jos informbiuro 
prie Europarlamento konferen
cija, kurios tikslas — paruošti 
naują antisovietinės veiklos 
strategiją, formą ir metodus... 
„Tarybos” lyderiai ruošėsi 
svarstyti vadinamą „pabaltiečių 
klausimą” nauju lygiu...” Ir t.t., 
ir t.t.

Vėliau KGB agentas Kliuge- 
ris (A. Klimaitis) uoliai dirba 
savo šeimininkui — Lietuvos 
SSR KGB Vilniaus skyriui, o šis 
raportuoja SSRS KGB PGU 
„A” ir „K” tarnyboms „Apie 
įvykdytą aktyvią priemonę’.’ 
LSSR KGB 1-o skyriaus virši
ninkas V.L. Karinauskas rašo, 
kad jų skyrius siunčia Euro
parlamento vadinamos Baltų 
intergrupės rezoliucijos (1990. 
11.22, Strasbūras) tekstą, ku
ris išplatintas kaip Europar
lamento vidaus dokumentas. O 
antai busimosios rezoliucijos 
idėja — Lietuvai pageidautina 
išsaugoti konfederacijos ryšius 
su SSSR, — buvusi suderinta su 
LSSR KGB ir SSRS KGB vado 
vybes ir „realizuoti panaudojus 
mūsų užsienio šaltinį Kliugerį”. 
Vėliau tas pats V. Karinauskas 
(skubiai, slaptai) Kremliaus

KGB vadus informuoja, kad iš
kviestas į Lietuvą užsienio 
agentas Kliugeris, užimantis 
tam tikras pozicijas Europar
lamente, Vokietijos ir kitų 
Vakarų Europos šalių politi
niuose, diplomatiniuose sluoks
niuose, „iš principo sutiko 
paaštrėjus padėčiai respublikoje 
aktyviomis priemonėmis, palai
kyti Sovietų Sąjungos politiką 
Pabaltijyje, su sąlyga, kad 
nebus pralietas kraujas...”

Į liūną įklimpęs Kliugeris 
savo informacijose KGB patei
kia nemažai žinių apie buvusią 
Lietuvos Respublikos premjerę
K. Prunskienę. KGB tuoj pat 
paskleidžia, žinoma, čekistų tar
pe informaciją, remiantis A. 
Klimaičio pareiškimu, apie K. 
Prunskienės veiklą, kurioje 
pabrėžiama, kad jos vyriausybė 
nepalaiko naujos sąjunginės 
sutarties projekto, kurį siūlo 
Gorbačiovas, nes tai „sukelia 
Lietuvai naujos Sovietų Sąjun
gos okupacijos ir agresijos 
grėsmę”. Štai kaip interpre
tuojama neva K. Prunskienės 
išdėstyta versija apie SSRS 
raidą į prezidento M. Gorba
čiovo vidaus politikos pokyčius. 
Agentas, žvelgdamas į dešiniųjų 
Lietuvoje dominavimą, rašo: 
„Pagal ją (ekspremjerę — aut.), 
posūkis dešinėn paaiškinamas 
tuo, kad partinis aparatas, no
menklatūra, matydami, jog poli
tinė valdžia slysta iš jų rankų, 
stengiasi tapti nuosavybės savi
ninkais, užimti pirmaujančias 
pozicijas ekonomikoje. Pirmasis 
žingsnis, jos nuomone, yra lei
dyklų, spaustuvių, sanatorijų, 
atskirų pastatų ir įmonių pa
skelbimas partijos nuosavybe. 
Partijos nuosavybės bazėje bus 
sukurtos akcinės bendrovės, o 
paskui pasirodys ir šeimininkai
— buvę partokratai. Tačiau pri
vatizacijos procesui reikalingas 
pastovumas bei tvarka šalyje, o 
tai užtikrinti gali armija ir 
KGB”.

Pasak Kliugerio, ekspremjere 
K. Prunskienė viename pokal
byje sakiusi, kad „norint sėk
mingai oponuoti V. Landsbergio 
grupuotei, reikalinga ją palai
kanti politinė grupuotė arba 
partija. Todėl ji labai susidomėjo 
prieš pusę metų Kliugerio (...) 
parengtu naujos socialliberalų 
grupės politinės deklaracijos 
projektu”. Tada K. Prunskienė 
entuziastingai priėmusi šį doku
mentą, nes „pamatė, kad jis 
daug kur sutampa su jos pažiū
romis”.

Toliau Kliugeris išsakęs nuo
monę, kad „prezidentiniu 
valdymu arba politinėmis prie
monėmis išsprendus Lietuvos 
statuso SSRS sudėtyje klausi
mą, Vakaruose žinomų ir palai
komų K. Prunskienės, A. Bra
zausko, R. Ozolo tipo veikėjų 
atėjimas į valdžią padėtų už
glaistyti galimus tarptautinių 
santykių nesklandumus”.

Tame pat pokalbyje su K. 
Prunskiene Kliugeris svarstęs 
ir galimus opozicijos atėjimo į 
valdžią būdus. Pateikiami du jo 
variantai. Pablogėjus ekonomi
nei situacijai, nutrūkus ryšiams 
su SSRS, opozicija reikalauja, 
kad vyriausybė atsistatydintų ir 
būtų paskelbti nauji rinkimai. 
„Kairiųjų ir centristinių jėgų 
koalicija, vadovaujama K. 
Prunskienės, į rinkimus eitų su 
Lietuvos 'išgelbėjimo’ (kabutės
— aut.) šūkiais”. Pagal antrąjį 
variantą: „Prezidentinio valdy
mo Lietuvoje įvedimas, suke
liantis tarptautinės visuomenės 
pasmerkimą. Tuo metu šį žings
nį, atitinkantį SSRS Konstitu
ciją, Vakarų politikai geriau 
supras, negu akcijas, panašias 
į sausio 13-osios įvykius Vil
niuje”.

Na, o vienu ar kitu atveju 
reikėtų siekti išardyti ir poli
tiškai sukompromituoti ekstre
mistines ir separatistines gru
puotes. Kliugeris mano, kad 
Vakaruose įtikinamai nuskam
bėtų motyvuotas V. Landsber
gio grupuotės apkaltinimas 
ginkluoto pasipriešinimo orga
nizavimu ir skatinimu, nes tai 
Vakarų politikams nepriimti-
_-Mna .

LSSR KGB pirmininko pava
duotojo S.A. Čaplino rašte SSRS

KGB pirmininko pavaduotojui
L.V. Čebaršinui apie buvusią 
preiųjerę K. Prunskienę ir 
galimus jos sugrįžimo į valdžią 
būdus, sakoma, kad K. Pruns
kienė su Kliugeriu detaliai 
svarstė, kaip kad centrinės 
vadovybės (Kremliuje) ir Lietu
vos vyriausybių neoficialios 
derybos ir konsultacijos „pasi- Į 
baigtų valdžios perdavimu K. 
Prunskienės grupuotei su są- ! 
lyga, kad Lietuva įeis į SSRS”. I 
Antrasis variantas buvęs ap
svarstytas tik iš principo. Bet 
svarbiausia buvę, kad tik ji „su
tiktų vadovauti Respublikai po 
tiesioginio prezidentinio val
dymo įvedimo”.

Toliau S.A. Čaplinas dėsto 
taip: „Kliugeris mato sunku
mus, su kuriais susiduria K. 
Prunskienė — kaltinimai bend
radarbiavimu su KGB, pataika
vimu Maskvai, nekompetentin
gumu, moteriškų silpnybių pa
sireiškimu”, kas „sumenkino 
jos autoritetą gyventojų akyse”.

Bet štai „užsienio šaltinis 
mano, kad buvusi Lietuvos 
premjerė gali tikėtis sėkmės, 
jeigu ją parems nepriklausoma 
Lietuvos spauda (...), jeigu bus 
viešai reiškiama parama, jeigu 
su ja bendraus žinomi Vakarų 
politikai (...) ir jeigu palankiai 
tylės oficialioji sovietinė spauda, 
radijas, televizija, nes jos cita
vimas ir priešinimas su Lands
bergiu, siekiant propagandinio 
rezultato, dabartinėmis sąlygo
mis tiktai griaus politines K. 
Prunskienės pozicijas Lietu
voje”. Antai informacijoje „Apie 
K. Prunskienės opozicinės gru
pės sukūrimą” pastebima, kad 
„Prunskienės autoritetas Res
publikoje, o iš dalies ir užsienyje 
yra smukęs”. Originale esąs 
užbrauktas sakinys, kurį leidė
jai vis dėlto cituoja: „Nepaisant 
pastarųjų kaltinimų, kad ji kal
bėdama su Vakarų politikais, 
prisidengia liberalų vėliava, jų 
bandymas įtraukti ją į jau egzis
tuojančios liberalų sąjungos rė
mus, motyvuojant, kad jos popu
liarumas Lietuvoje nukritęs ir 
jai dabar nereikėtų veržtis į 
lyderius, nepavyko — Kazimie
rai Prunskienei pasisekė apgin
ti savo nepriklausomą poziciją”.

O Kliugeris, būdamas Lietu
voje, po „socialinio liberalizmo” 
idėja pamėgino suburti savo ša
lininkus, bet, deja, kol kas or
ganizuotos grupės apiforminti 
nesugebėjo. Ir nors Kliugeriui 
pavyko užmegzti gerus asmeni
nius santykius su „Lietuvos 
aido”, „Pasaulio”, „Politikos” 
redaktoriais, pažadėjusiais 
spausdinti jo medžiagą, bei su 
agentūra „Elta”, tačiau Lietu
vos masinės informacijos prie
monės vis tiek ignoravusios Eu
roparlamento rezoliuciją dėl
Pabaltijo. Todėl KGB mano, kad 
vertėtų palaikyti Kliugerio 
iniciatyvą naujoje politinėje 
grupuotėje (čia kalbama apie so
cialliberalų frakcijos sukūrimą 
ir apie K. Prunskienės žings
nius steigiant opoziciją Lands
bergio vadovybei, nes tai patvir
tiną ir kiti šaltiniai (ne vien tik 
Kliugeris — aut.) ir jo pastangas 
leisti opozicijos spaudos organą. 
Lietuvos žurnalistų sąjungos ir 
„Eltos” vadovai šiais klausi
mais ne kartą neoficialiai kalbė
josi su Kliugeriu ir susitarė 
bendradarbiauti. „Nepriklauso
ma informacijos agentūra, nau
dodamasi turimomis galimybė
mis, palaikys K. Prunskienę ir 
jos opozicinę grupuotę”. O 
Kliugeris, pasinaudodamas sa
vo ryšiais Europarlamente, Va
karų Europos šalių visuome
ninėse organizacijose ir masi
nėse informacijos priemonėse, 
„ketina moralinę ir materialinę 
paramą nepriklausomiems Lie
tuvos žurnalistams”.

KGB tarnyba rašo, kad „Kliu
geris prašo Lietuvos SSR, o gal 
ir SSRS KGB vadovybės leidimo 
organizuoti naują nepriklauso
mų žurnalistų spaudos organą 
opozicijos platformai reikšti”. 
Šio tikslo įgyvendinimui agen
tas pažada ir ofsetinę spausdi

nimo mašiną, nes Jeigu bus 
įvesta cenzūra (V. Landsbergio 
vadovybės - aut.), ja pusiau nele
galiomis sąlygomis bus galima 
spausdinti opozicinį laikraštį” 
(šis sakinys originale taip pat 
išbrauktas — aut.). Žinoma, 
KGB nieko prieš tokiam Kliu
gerio pasiūlymui, bet nutarė 
griežtai kontroliuoti šią opozi
cinės spaudos veiklą: pareika
lavo informacijos apie spaustu
vės vietą, bendradarbius, užsi
prašė signalinių visų leidinių 
egzempliorių. O Jeigu politinė 
padėtis Lietuvoje stabilizuosis ir 
Lietuvos ūkis dar labiau atsi
gręš į Sovietų Sąjungos ekono
miką, Kliugeris planuoja persi
kelti į Respubliką ir įsijungti į 
ekonominį ir politinį gyveni
mą”, — rašo „slaptai” LSSR 
KGB viršininkas V. Karinaus
kas sovietiniam KGB PGU „K” 
Maskvoje.

Kliugeris — A. Klimaitis su 
„darbiniais planais” ne kartą 
lankėsi Lietuvoje. Agentas su 
KGB operatyviniais darbuoto
jais susitikdavo įvairiuose kons
piraciniuose butuose. Tačiau pa
jutus, kad juo ėmė domėtis 
Lietuvos Saugumo departamen
to darbuotojai, jo susitikimai su 
KGB buvo numatyti kitose šaly
se. Paskutinis jo apsilankymas 
„prekybiniais tikslais” turėjo 
įvykti po sausio 13-osios įvykių 
Vilniuje, o „paaštrėjus padėčiai 
SSRS ir kilus nenumatytai būti
nybei susitikti pagal „K” val
dybos 4-o skyriaus rekomen
dacijas, susitikimas įvyks Itali
joje”. Dėl konkrečios datos paža
dėta susitarti telefonu kalban
tis „komercijos temomis” (ka
butės — aut.). Susitarta dėl ryšio 
per Baltarusijos KGB padalinį. 
Agentūriniams ryšiams buvo 
naudojama ir išgarsėjusios „Lit- 
komerz” firmos Hamburge fak- 
sinio ryšio aparatas. Priedangos 
tikslais čekistai, ryšiams su 
Kliugeriu palaikyti, Vilniuje 
įregistruoja ūkinę struktūrą-ko- 
operatyvą „Planeta”. Agentas 
Kliugeris, prisidengęs ūkine 
veikla, nuolat informuoja KGB 
darbuotojus. Už tai kartą SSRS 
KGB Lietuvos padalinio čekis
tas Čaplinas „išmelžia” iš SSRS 
KGB pirmininko pavaduotojo L. 
Čebaršino papildomai 3,000 
VFR markių Kliugerio atlygi
nimui. Taip KGB, per savo 
agentą finansuodamas žinomus 
Lietuvos politikus, spaudos dar
buotojus, nepastebimai juos 
įtraukia į kagėbistines pinkles, 
formuoja jų nuomonę ir nu
kreipia reikiama linkme. O 
bandančiam pasitraukti iš če
kistų apraizgyto voratinklio, 
KGB-istai savo auką šantažuo
ja, panaudodami išbandytus 
mafijos metodus. Beje, „visa
galis” KGB, kaip ir kitos 
specžvalgybų tarnybos, savo 
agentų veiklą ir jų informacijų 
patikimumą tikrina kitų agen
tų informacija. Šitokios „proce
dūros” neišvengė ir patiklusis 
Kliugeris.

LSSR 1-o KGB skyriaus virši
ninko pavaduotojas pik. G.G. 
Černikovas rašo: „Kliugeriui 
lankantis Respublikoje, tikrino
me jį išorinio stebėjimo būdu, 
panaudodami agentą iš jo pa
žįstamų rato ir analizuodami jo 
informaciją. Įtartinų momentų 
jo elgesyje nepastebėta, agento 
duomenis patvirtina kiti šalti
niai”.

Nežiūrint į šį „perpatikri- 
nimą”, Kliugeris, „nerimau
damas dėl savo ateities, galimo 
demaskavimo ir su jo vardu 
susijusių skandalų Lietuvoje ar
ba Vakaruose atveju, Komiteto 
(KGB Maskvoje — aut.) vadovy
bės prašo oficialiai neskelbiant 
suteikti jam SSRS pilietybę”. 
Generolas — njr. Čaplikas iš
vardija A. Klimaičio „nuo
pelnus”: „bendradarbiavimo 
laikotarpiu (per trejus metus — 
aut.) Kliugeris ne kartą pateikė 
operatyvinio dėmesio vertės me
džiagos apie padėtį Europarla
mente ir šios organizacijos po
ziciją įvykių Pabaltijyje at
žvilgiu, apie savo kontaktus su

oficialių vyriausybinių sluoks
nių atstovais, žurnalistais, kai 
kurių Vakarų Europos specia
liųjų tarnybų atstovais, apie kai 
kuriuos Sąjūdžio ir Lietuvos 
Respublikos Parlamento veikė
jus, apie mėginimus organizuoti 
legalią opoziciją Landsbergio re
žimui”.

Galbūt niekas taip nestebina, 
kaip kad: „tiek KGB darbuo
tojai, tiek LDDP vadovai žino
dami apie KGB pastate likusius 
agento (Kliugerio — aut.) veik
los prieš Lietuvos valstybę įkal
čius, netrukdo jam užimti aukš
tą postą LDD partijoje ir įsigyti 
trečdalį šios partijos oficiozo 
„Tiesa” akcijų”.

Visos KGB bei jos „satelitų” 
— agentų (ar operatyvinių dar
buotojų) nusikalstama veikla 
Nepriklausomai Lietuvos vals
tybei savo mastais yra neaprė
piama. Todėl ji reikalinga 
išsamaus ir ilgalaikio tyrimo. 
Juk antai nepavykus savo tie
sioginių tikslų realizuoti per 
socialliberalus, krikščionis li
beralus ir kt., KGB-istai visas 
viltis deda į „susikūrusį” (ko 
gero, pagal KGB užsakymą) 
„Lietuvos ateities forumą”, 
vadinamą tiesiog LAF’u, po ku
rio „slaptąja skraiste” slepiasi 
visi „didieji” Lietuvos politikai 
ir „strategai” — pirmose gretose 
šio straipsnio herojus Kliugeris 
(A. Klimaitis), K. Prunskienė. 
Čia figūruoja ir „garsiosios” is
torinės „klaidos” autorius A. 
Juozaitis. LAF’o „orbitoje” 
sukasi ir žurnalisto D. Šniuko 
pavardė (TSKP/LKP/LDDP 
laikraštis „Tiesa”/,,Diena”), 
užsimenama apie K. Girnių (ra
dijas „Laisvoji Europa”). Dabar
tinis „dėdėpistinės” valdžios 
spaudos atstovas D. Šniukas dėl 
Kliugeriui nežinomų priežasčių 
mano, kad „K. Girnius dabarti
nės Lietuvos vadovybės atžvil
giu nusiteikęs kritiškai ir tam 
tikromis sąlygomis gali palai
kyti opoziciją” (K. Girnius, 
pagal pažymą apie susitikimą 
su Kliugeriu, pateikė analitinę 
LAF’o ir pasisakymų jame ap
žvalgą). Kliugeris, KGB opera
tyvinio darbuotojo nuomone, 
sutikęs nuvežti LAF’o video 
įrašo juostą, „kurią padarė 
Lietuvos SSR televizija” (čia, 
kaip ir KGB Lietuvos skyrius 
minimas, kad yra „Tarybų 
Lietuvos” — aut.), ir parodyti 
kurioje nors vokiečių telestudi- 
jų politinėje laidoje.

KGB Lietuvos SSR šefas S.A.
Čaplinas raštu kreipiasi į SSRS
GPU „A” tarnybos viršininką 
generolą - mjr. dr. L.A. Maka-
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rovą, kuriame perduodama 
„Tiesos” laikraštyje išspaus
dinto straipsnio vertimas ir 
kserokopija apie „Lietuvos atei
ties forume” skaitytą „auto 
riaus” (kabutės — aut.) prane
šimą. Šiame kagėbisto Čaplino 
rašte apie „legalios opozicijos 
Lietuvoje sukūrimą” pabrėžia
ma, kad šiame „gausiame opozi
ciškai Vytauto Landsbergio val
dančiajai grupuotei nusiteiku
sių autoritetingų mokslo, kūry
binės inteligentijos atstovų, 
Lietuvos demokratinės darbo 
partijos (buvusios LKP) vadovų 
ir aktyvistų, žurnalistų susirin
kime” įkurta „organizuota lega
li opozicija”. Drg. Čaplinas, pa
stebėjęs, kad straipsnio (prane
šimo — aut.) „tikslas buvo iš 
anksto su mumis suderintas”, 
prašė šią „aktyvią priemonę 
įtraukti į įskaitą”...

Knyga „Iš naujausios Lietu
vos istorijos”, kuri puikiai il
iustruoja ne tik Atgimimo laiko
tarpio, bet ir atkurtos Nepri
klausomos Lietuvos politinį 
gyvenimą, kuriam „specialų 
scenarijų” kūrė (ir tebekuria, 
tuo beveik netenka abejoti) 
specialiosios sovietmečio laiko
tarpio represinės tarnybos. Ji 
verta galbūt ir didesnio studi
javimo, nes dokumentų rinkiny
je pateikti faktai rodo, kad šis 
„scenarijus” dar neužbaigtas... 
Tautos kova dėl Lietuvos Nepri
klausomybės dar nebaigta. O 
agresyvi rytinio kaimyno pozici
ja Nepriklausomų Baltijos vals
tybių atžvilgiu, taip pat ir da
bartinės Lietuvos valdžios abe
jotina laikysena kai kuriais už
sienio ir vidaus politikos klau 
simais, verčia susimąstyti ir 
daryti rimtas išvadas.

Indrutė — „Vaiko tėviškės namų”, 
esančių prie Marijampolės, gyven 
toja.

<
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PAŽADAI IR TIKROVĖ

MOTINOS DIENAI

„Nereikia nieko įmokėti, jo
kių procentų visus metus!”

„Pirkite dabar, užmokėkite 
vėliau — jokių procentų!”

„Jokių įmokėjimų, jokių pro
centų — mes nejuokaujame!”

Šitokias ir panašias krautu
vių reklamas skaitome visur. 
Jos kviečia klientą pirkti be 
pinigų, viską — pradedant kili
mais, baigiant šaldytuvais, viri
mo krosnimis, skalbimo mašino
mis, kompiuteriais ir pan. Ir tai 
siūlo daryti su tos krautuvės 
kredito kortele, nemokant pro
centų tam tikrą nustatytą laiką.

Comp USA — kompiuterių 
bendrovė žada pirmą kartą per
kantiems jų prekes su jų korte
le, kad 90 dienų nereikalaus jo
kių įmokėjimų ar procentų. Ko
vo mėn. J & R Computer World 
ir J & R Music World (abu New 
Yorke) pažadėjo pirkėjams: 
„Jokių procentų iki 1995 m. 
birželio mėn. su J & R Prefer- 
red kredito kortele”. „ABC 
Carpet & Home” krautuvė 
Manhattan siūlo paslaugas — 6 
mėn. be procentų, jei pirkėjai 
naudosis jų kredito kortele. Tai 
tik keli pavyzdžiai, bet šiuo 
metu tai naujas būdas patrauk
ti pirkėjus, žadėti tam tikrą 
laiką neimti jokių procentų ir 
palengvinti įsigyti reikalingą 
daiktą. Žmogus, kuris nori 
įsigyti tam tikrą daiktą ir jam 
siūloma tai padaryti lengvati
nėm sąlygom pirkti dabar, o 
mokėti vėliau, susigundo ir 
aišku, perka daugiau branges
nius daiktus negu jis pirktų 
kitu atveju. Bet ar tikrai tie 
pažadai yra tikri, ar tie preky
bininkai pasako viską savo pa
žaduose? Bet ar žinote, kad, jei 
neužmokate visos sąskaitos iki 
nustatyto laiko, jums reikia už
mokėti procentus nuo prekių 
pirkimo datos? Ir šie procen
tai yra daug aukštesni, negu 
daugelio bankų kredito kor
telių.

Comp USA ima 22.3 metinį 
procentą. O J & R metinis pro
centas jų krautuvės kortelei yra 
21.84, o ABC - 17.9 %. Ką tai 
visa reiškia? Naudojant J & R 
21.84%, kaip pavyzdį, klientas, 
kuris nusipirko Power Mac 
kompiuterį už 3,049 dolerius, ir 
negalėjo savo sąskaitos užmokė
ti per 90 dienų, vien tik procen
tų nuo pirkimo datos turės už
mokėti 167 dolerių. Retas pirkė
jas perskaito pirkinių finan
savimo sąlygas, kurios yra pa
slėptos mažų raidyčių paragra
fuose krautuvės kredito kortelės 
ar pardavimo sutartyje. 
Neseniai Massachusetts valsti
jos „Office of Consumer Affairs 
and Business Regulation” įstai
ga patikrino septynias elektro
nikos bei kitų prekių krautuves 
Bostono apylinėje ir rado, kad 
krautuvių tarnautojai retai ir 
išsamiai aiškino pirkėjams pir
kimo be pinigų sąlygas, o 
rašytų paaiškinimų nekompli
kuota, suprantama anglų kalba 
nebuvo.

Kai kuriais atvejais jie rado, 
kad mokėjimo sąlygos nebuvo 
įrašytos į pardavimo sutartį, bet 
„užkastos” kredito kortelės 
smulkaus rašto sutartyje. „Fe- 
deral Trade Commissions” pa
reigūnai sako, jog „The Federal 
Truth in Lending Act” reikalau
ja, kad specialaus finansavimo 
sąlygos (be įmokėjimų, be pro
centų) būtų skelbiamos kartu su 
reklama pardavimo sutartyje ir 
krautuvės kredito kortelės su
tartyje.

Problema atsiranda, kai re
klamuotojai taip surašo rekla
mas, kad techniškai jos nepra
silenkia su įstatymais, bet 
pirkėjus labai klaidina. Patys 
pirkėjai turi būti gudrūs ir 
klausti daug klausimų, teirau
tis apie įvairius suvaržymus. O

dėl beprocentinio prekių finan
savimo, tai krautuvės reikalau
ja, kad būtų naudojamos tik jų 
kredito kortelės, kurios papras
tai turi aukštą paskolos procen
tą ir kurių dauguma reikalau
ja, kad pirkėjai tą aukštą pasko
los mokestį užmokėtų nuo pir
kimo dienos, jeigu pirkėjas 
skolos neužmoka ar iki galo 
neužmoka per nustatytą laiką 
(paprastai nuo 90 iki 180 dienų 
po pardavimo dienos).

Žmonės, kurie perka įvairius 
daiktus šiuo būdu, paprastai 
neturi užtenkamai pajamų tuo
jau užmokėti, ypač už branges
nius pirkinius. „Better Business 
Bureau” valdininkai sako, kad 
jie gauna daug skundų iš pirkė
jų, kurie pirkdami nesuprato, 
kad jiems reikės sutartu laiku 
užmokėti visą sąskaitą, kad iš
vengtų aukštų paskolos procen
tų mokėjimo.

Įvairūs finansinių įstaigų pa
reigūnai, pripažįsta, jog „zero- 
percent financing” buvo įvesti, 
kad krautuvės galėtų sėkmin
giau varžytis tarp savęs, kai at
sirado vis daugiau ir daugiau 
prekių, ypač kompiuterių, ku
riuos galima pirkti tiesiog iš jų 
gamintojų.

Prekybininkai sako, kad lei
džiant pirkėjams atidėti procen
tų mokėjimą, jie bando įtikti 
žmonėms, kurie kitokiu būdu 
negalėtų tų prekių nusipirkti. 
Jeigu pirkėjas įsitaisys krautu
vės kredito kortelę, galbūt jis ir 
toliau bus tos krautuvės klien
tas. Pirkėjai su krautuvės kre
dito kortele yra ištikimi tai 
krautuvei, o aukštas paskolos 
procentas yra tai, ko iš jų 
(krautuvių) reikalauja finansų 
firmos. Daugumas prekybinin
kų aiškina, jog jų tarnautojams 
įsakyta, kad tiksliai paaiškintų 
pirkėjams finansavimo pasiūly
mą, ypač kad jiems reikės mo
kėti aukštesnį procentą nuo 
pirkimo dienos, jei jie nebaigs 
mokėti savo sąskaitos nustatytu 
laiku.

Massachusetts vartotojų įstai
ga siūlo, kad pirkėjai reikalau
tų rašytos pirkimo sutarties su 
aiškiai išreikštais mokėjimo 
reikalavimais, prieš apsispręs
dami naudotis „zero-fmancing” 
pasiūla, ir tokią sutartį nuodug
niai perskaitytų. Specialistai re
komenduoja šias atsargumo 
priemones:

1. Apsidairykite įvairiose 
krautuvėse, kad žinotumėte, jog 
gaunate prekę už prieinamiau
sią kainą.

2. Paklauskite, kada reikia 
viską užmokėti ir ar galite mo
kėti dalimis tuo metu, kai jums 
suteikiama galimybė mokėti be 
procentų.

3. Paklauskite, kiek jums 
kainuotų ir koks procentas būtų 
iš jūsų pareikalautas, jei nega
lėtumėte visko užmokėti sutar
tyje nustatytu laiku.

4. Paklauskite, ar yra dar ko
kių sąlygų bei suvaržymų, ku
rių jūs nežinote.

5. Rūpestingai peržiūrėkite 
krautuvės kredito kortelės pra
šymo blanką, nes tame doku
mente turi būti pažymėtos visos 
sąlygos ir suvaržymai.

„Federal Trade Commission” 
advokatai ragina visus pirkėjus, 
kurie mano, kad su jais buvo 
neteisingai pasielgta „zero- 
percent” finansavimo atvejais, 
skambinti ar rašyti „The Trade 
Commission” įstaigai jų apylin
kėje ar pranešti savo valstijos 
vietiniai „consumer-affairs” 
įstaigai ar vietiniam „Better 
Business Bureau”.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” (1995-4-20. Your 
money — „Watch your step” by 
Clare Collins).
Aldona Šmulkštienė ir

Birutė Jasaitienė

1 AURELIJA M.
Gegužės žiedais pasipuošęs vė

lyvas pavasaris į kalendorius 
įrašo tradicinę Motinos dieną. 
Toji šventė Lietuvoje buvo įves
ta 1929 m. ir minima kiekvieno 
gegužio pirmą sekmadienį. 
Amerikoje Motinos dieną oficia
liai paskelbė kongresas ir Sena
tas 1914 m. ir jai paskyrė antrą 
gegužės sekmadienį. Motinos 
diena paplito visame pasaulyje, 
o. ir užsienio lietuviai tą 
tradiciją tęsia, šventę pradėda
mi pamaldomis bažnyčiose, mo
tinų pagerbimu ir apdovano
jimu šeimose. Deja, ta proga 
mūsų visuomenėje kartais yra 
ruošiamos viešos vaišės bei 
minėjimai, į kuriuos daugiausia 
darbo turi įdėti... motinos, 
paruošiant programą, triūsiant 
virtuvėje, gaminant vaišes, vė
liau tvarkant patalpas. Reikia 
motinas tikrai pagerbti, joms 
patarnauti, jas palepinti, joms 
neleisti dirbti kasdieninių dar
bų. Net būtų gražu ją pasveikin
ti su pusryčiais lovoje... Gėlės, 
dovana, pietūs gerame restora
ne jai suteiks progą atsigauti ir 
pasijausti pagerbta. Tėveliai 
mažuosius turėtų paruošti tai 
dienai, parinkdami sveikinimo 
daigeles ar eilėraštukus, juos 
pamokydami mamytėms patar
nauti.

Ta pačia proga reikia panagri
nėti ir šių dienų motinos įvaizdį. 
Lietuviai yra pratę vaizduoti 
„motinėlę sengalvėlę”, nors ji 
savo pirmą kūdikį turbūt sūpa-

BALAŠAVnENĖ
vo dar būdama labai jaunutė. 
Net ir dabar kai kuriose nuo
traukose lietuvė motina vaiz
duojama apsigaubusi skarele, 
primenančia ruajškas „babuš- 
kas”, nors toks galvos apdaras 
jau i etai ir Lietuvoje matomas. 
Pažv elgę iŠ arti į šių laikų 
mot ’ią„mato'ne modernia šu
kuos ra, madingais drabužiais 
apflfarngusią moterį, nežiūrint 
jo? /ui 6iaus ar vaikų skaičiaus. 
Ne viena motina yra dirbanti 
profesionalė, papildanti šeimos 
iždą ir daranti įnašą į bendrą 
gerovę, savo intelektu ir darbu 
imponuojanti savo vaikams. 
Motina yra ne vien biologinę 
funkciją atliekanti moteris, bet 
yra pilnutinis žmogus su talen
tais, intelektu ir siekiais, nesi- 
ribojant ..vystyklų plovimu ar 
maisto gaminimu. Motina, su
gebanti suderinti motinystę su 
intelektualiniais ar kūrybiniais 
interesais, užsitarnauja dvigu
bos pagarbos, nes tai reikalau
ja ištvermės ir mokėjimo lavi
ruoti tarp namų ir pasaulio, bet 
ir neignoruoti Dievo duotų pro
to ir talento dovanų.

Bet ar vien faktąs, kad mote
ris pagimdė kūdikį, yra vertas 
pagarbos? Pažvelkime, kas da
rosi šių dienų moralės sąvoką 
praradusiame pasaulyje. Ne 
naujiena,'kad jaunutės mergai
tės, vos sulaukusios 14 metų, 
gimdo betėvius kūdikius, val
stybinę pašalpą išnaudojančios 
moterys gimdo daug betėvių

TESTAMENTAI IR...
Ar turite parašę testamentą?
Jei ne, tai neatidėliokite ir 

tuojau pradėkite tuo reikalu 
rūpintis. Dažnas sako: aš dar 
nesenas, dar nemirsiu, suspėsiu 
parašyti testamentą. Juk žinote, 
kad miršta ne tik seni, bet ir 
jauni žmonės! Testamentas nie
ko bendra neturi su amžiumi. 
Tai yra tik jūsų gyvenimo, jūsų 
turto sutvarkymas. Ar nebūtų 
gaila, pvz., jei einate gatve ir 
įvyksta nelaimė — mašina jus 
užgauna ar suvažinėja (tas gali 
atsitikti bet kam ir bet kada), o 
jūsų sunkiai uždirbtas ir sutau
pytas turtas būtų išleistas to, 
kam jūs jo visai neskiriate.

Kiekvienas turime turėti tes
tamentą. Jei neturite, rytoj 
pradėkite rūpintis testamento 
parašymu.

Kitas šiais laikais labai reika
lingas dokumentas yra „Living 
Will”, arba „gyvybės testamen-

tas”. Tai dokumentas, kuriame 
jūs iš anksto pasakote, jeigu 
susergate ar jus sužeidžia nepa
gydomai, ar norite, kad jūs 
būtumėte palaikomas gyvas 
įvairių mašinų pagalba, kai 
nėra vilties pasveikti.

Šis dokumentas yra reika
lingas tada, kai jūsų padėtis 
tokia, kad pats jau nebegalite 
nuspręsti ir pasakyti, ką gydyto
jai turi daryti. Šiais laikais 
medicina yra tiek pažengusi, 
kad negyvą žmogų gali ilgai 
gyvu su įvairių mašinų pagalba 
išlaikyti. Bet tai nėra gyveni
mas. Todėl kiekvienas turėtu
mėme tokį dokumentą turėti, 
kad nelaimės ar ligos atveju 
jūsų artimiesiems, giminėms, 
vaikams nereikėtų daryti labai 
sunkių jūsų gyvybės pratęsimo 
sprendimų. Jūs galite pats tai 
padaryti su šio dokumento 
pagalba.

Birutė Jasaitienė

vaikų, gyvena iš mokesčių mo
kėtojų pinigų, o ji| vaikai seka 
jų pėdomis, augdami be šeimos 
aplinkos.

Prieš eilę metų garsusis Wil- 
liam F. Buckley parašė studiją 
apie „Nesibaigiančią šalpos 
generaciją”, nagrinėdamas 
miestų centrų pakrikusios mo
ralės išdavas. Šių metų gegužės 
mėnesio laidoje „Readers Di- 
gest” žurnalas aprašo moterį, 
turinčią septynis vaikus ir 
gaunančią 46,716 dolerių pašal
pą per metus. Tokio atlyginimo 
negauna net ir sąžiningai dir
bantys darbininkai. Ji savo mo
tinystės „karjerą” pradėjo 
būdama vos aštuntame skyriu
je, sulaukusi pirmo kūdikio. Do
kumentai rodo, kad jos vaikai 
atsilieka mokykloje, kai kurie 
yra protiškai atsilikę, o vienas 
buvo nubaustas kalėjimu už 
savo nėščios merginos apspar- 
dymą.

Jaunutę motiną 1976 m. tikri
nęs gydytojas savo raporte rašė, 
kad ,ji yra pasiryžusi tapti 
vyriausybės globotine”. Taip iš 
vienos kartos į kitą eina „šalpos 
generacija”. Kokia išvada? Man 
atrodo, kad kaip ir visose kitose 
srityse, ar tai būtų sportas, ar 
teatras, ar menas, pagarbos ir 
apdovanojimo užsitarnauja tik 
nusipelnę asmenys, tai ir motina 
motinai nelygi. Betgi esu įsiti
kinusi, kad visos užsienio lietu
vių motinos užsitarnauja pagar
bos. Nesu girdėjusi apie valsty
binę pašalpą gaunančias lietu
vaites merginas — motinas, bet 
matau lietuvių motinų gražiai 
išauklėtus vaikus, lankančius 
lituanistines mokyklas, priklau
sančius organizacijoms, daly
vaujančius lietuviškose pamal
dose. Jos išaugino naujas užsie
nio lietuvių kartas, tęsiančias 
lietuviškas tradicijas, darančias 
kūrybinį įnašą į lietuviškos kul
tūros aruodą. Stebiu toli nuo 
tėvynės gimusias lietuvaites 
motinas, kurių vaikučiai pui
kiai kalba lietuviškai, o jos 
pačios stengiasi užpildyti vyres
niųjų gretas. Puikų pavyzdį 
matau Clevelande, kur skaučių 
vadovybę perėmė ir lituanisti
nėje mokykloje dėsto tą pačią 
mokyklą baigusios jaunos lietu
vės motinos.

Pagerbkime lietuves motinas 
jų šventės proga, leiskime joms 
pailsėti ir didžiuokimės jų suge
bėjimais. Kiekvienos tautos ir 
visuomenės dvasios sveikata 
priklauso nuo jų motinų, tai ger
bkime ir mylėkime jas, nes jos 
to tikrai užsitarnauja.
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PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie mūsų 
šeimos šventės, kada mūsų vaikai, VIDA VODOPA- 
LAITĖ ir VIKTORAS PUODŽIŪNAS, sumainė aukso 
žiedus.

Dėkojame kun. Antanui Saulaičiui, SJ, kuris su
teikė jiems Moterystės sakramentą ir parodė nuosta
bią meilę visam jaunimui, taip pat kun. Kazimierui Pu- 
gevičiui, kartu atnašavusiam šv. Mišias. Jo dėka šios 
apeigos galėjo įvykt senoje, gražioje Baltimorės lietuvių 
šv. Alfonso bažnyčioje.

Nuoširdi mūsų padėka:
Sol. Nerijai Kasparienei, kurios giesmių skambesys 

bažnyčioje palietė kiekvieno dalyvio širdį; Rimai,
Mariui ir dr. Audriui Polikaičiams, kurie savo gies
mėmis įspūdingai praturtino šv. Mišių vestuvines 
apeigas; Čikagos jaunimo tautinių šokių grupei 
„Viltis", taip pat prisijungusiems „Grandies" šokė- 
jams-joms, kurie ne tik palydėjo Vidą ir Viktorą bažny
čioje, bet pradžiugino ir sujaudino šokdami Sadutę ir 
Rezginėlę vestuvių puotoje; kviesliui Arui Nausėdai 
ir vestuvių puotos pravedėjui Kariui Petruliui už jų 
puikiai ir originaliai atliktas pareigas; Astai Banionytei, 
kuri pravedė jaunosios dovanų iš kraičio skrynios 
dalinimą; „Žiburio" orkestrui už svečių linksminimą 
lietuviška ir modernia šokių muzika;

Andriui Stankui už vestuvinio pakvietimo origi
nalų piešinį; fotografams — Liudui Landsbergiui,
Pauliui Mickui ir Broniui Čikotui; Danguolei Harrell 
už gėlių puokštes, bažnyčios ir salės išpuošimą; Vytau
tui Brazauskui, Pauliui Padlavai ir Gintarui Buiviui už 
puikų gėrimų tvarkymą;

Ponioms, Laimai Jucaitienei ir Elenai Dambriū- 
nienei už visus skanumynus; vestuvių puotos šeimi
ninkei Aldona Budienei ir jos pagalbininkėms, kurios 
net dvi dienas visus mūs vaišino lietuviškais valgiais.

Norime padėkoti ir mieloms ponioms: Daliai 
Lukienei, Loretai Lukaitei-McPortland, Aldonai 
Bačkaitienei, Audrai Bačkaitytei, Vandai Aleknienei, 
IrenaiTutrienei, Irenai Meilienei, Audrai Lintakienei,
Nijolei Izokaitienei už šaunius mergvakarius Vašing- 

>■ tone ir Čikagoje.
Nuoširdus ačiū visiems, bet kokiu būdu prisidė- 

jusiems bei padėjusiems, kad ši šventė būtų ilgai nepa
mirštama.

Dėkingos Vodopalų ir Puodžiūnų šeimos

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1995

Skrydis Į Vilnių 
Ii

Bal. 1 - 
geg. 3t

Birž 1 - 
rugp. 31

Chicago « $655 $765
Cleveland 731 927
Detroit 739 891
Los Angeles 865 1,017
Miami 725 925
New York. 630 740
San Francisco 900 1,025
Tampa 759 911

Plius mokesčiai. Kainos turi apribojimų. 
Teiraukitės dėl kainų iš kitų miestų.

1995 grupinių kelionių į Lietuvą brošiūra jau paruošta. 
Kreipkitės. Prisiusime. Grupių organizatoriams teikiamos 
specialios nuolaidos.
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Douglaston N Y 11363 
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PHONE: (708)430-7272 
FAX: (708)430-5783

INTERNATIONAL

9525 South 79* Avanue, Htekory HiHs, IL 60457
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LIETUVIŲ TELKINIAI

LOS ANGELES, CA

LOS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRIO LEIDINYS

„40” - 1954-1994
Kalifornijos lietuviai šventė 

kultūrinę šventę — Dramos 
sambūrio 40 m. gyvavimo su
kaktį, pažymėtą smagiu pokyliu 
ir leidiniu „40”.

I pokylį prisirinko pilna Šv. 
Kazimiero parapijos salė, gra
žiai papuošta Petro Maželio ir 
Giedrės Dovydaitytės-Kiškie- 
nės. Tai buvo 1995 m. balandžio 
29 d. vakare.

Programą pradėjo sambūrio 
ilgametis pirmininkas Vincas 
Dovydaitis, pasidžiaugdamas ir 
dėkodamas už darnią, kūrybin
gą teatrinę veiklą per 40 metų, 
keičiantis režisieriams, vaidin
tojams, bet, su gerų rėmėjų pa
galba, niekad neišblėstant entu
ziazmui.

Vakaro programą pravedė pir
mininko padėjėjas P. Algis Rau- 
linaitis. Jis pakvietė atsistojimu 
pagerbti mirusius sambūrie- 
čius. Perskaitė sveikinimus: Vy
tauto Landsbergio - Tėvynės są
jungos vardu, Alės Kėželienės — 
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros tarybos vardu, Violetos Ged
gaudienės — LB Vakarų apy
gardos vardu. Kiti sveikinimai 
išspausdinti leidinyje.

Prieš vaišes maldą sukalbėjo 
kun. Aloyzas Volskis. Gera va
karienė su vynu ir šampanu, 
muzika, šokiais: jauku, draugiš
ka, linksma, gražu... Bet poky
liai nuskamba ir dingsta; liko 
atminty, tačiau, sambūriečių 
jaukus draugiškumas.

O spausdintas leidinys pasi
lieka ilgam, nes talpina 40-ties 
metų teatrinės kūrybos turinį, 
parodo veidus ir darbus tos veik
los dalyvių — režisierių, vai
dintojų, dailininkų, autorių, 
taip pat, visų talkininkų bei 
rėmėjų.

Leidinio formatas: sąsiuvinio 
dydžio, geras popierius, šviesiai 
smėlinės spalvos kietesnis vir
šelis, su rusvos spalvos įrašais, 
— visa leidinio apdaila meniška, 
be priekaištų. Tai dailininkės 
Rasos Matulaitytės išmaninga 
kūryba, žaidžiant įrašų spalvi
niais šešėliais ir sumaniai įtal
pinant dailininko V. K. Jonyno 
sukurtą L. A. Dramos sambūrio 
ženklelį — LADS, su paukšte 
ant šakelės, tų raidžių vidury. 
Šį gražų leidinį pravartu ir ki
tiems, ne kaliforniečiams, įsigy
ti, jis gaunamas gale straipsnio 
nurodytu pirmininko adresu. 
Skoningas nuotraukų išdėsty
mas ir gera straipsnių kalba, 
manau, yra leidinio redaktorius 
P. Algio Raulinaičio nuopelnas.

Turinys. Bronio Railos Dra
mos sambūrio teatrinės veiklos 
apžvalga; yra ir poeto Bernardo 
Brazdžionio sveikinantis 
straipsnis ir kitų rašytojų. 
Pirmosios sambūrio valdybos 
pirmininkės poetės Danutės 
Mitkienės eilėraštis. Prasmingi 
sveikinimai: generalinio konsu
lo Vytauto Čekanausko, nuola
tinio sambūrio rėmėjo dr. Zig
mo Brinkio, rėmėjų: LB Los An
geles apylinkės, Tautinės sąjun
gos L A. skyriaus, L.A. Birutie- 
čių, Charles Kairio, Are Ma
chines, Ine., (Mindaugas Ged
gaudas — savininkas), Kosto 
Naudžiaus, Stasės Ketarauskie- 
nės-Bajalienės, Angelės ir Algio 
Raulinaičių, rašytojo Anatoli
jaus Kairio. Šiems ir kitiems rė
mėjams visu puslapiu dėkoja 
sambūrio pirmininkas V. Dovy
daitis.

Antro puslapio lyg įžanginis 
straipsnelis „40 metų...”, turbūt 
paties redaktoriaus, neužmiršta 
ir pačių Los Angelėje vaidinimų 
pradininkų — Stepo Makarevi- 
čiaus, Antano Audronio, Juozo 
Bertulio, poetės Elenos Tumie- 
nės ir, žinoma, sambūrio įkūrė
jo režisieriaus Juozo Kaributo.

Leidinio esminis turinys-reži- 
sierių pastatytų veikalų, juose 
dalyvavusių vaidintojų suminė- 
jimas ir, tarsi,įvertinimas. Štai 
jų veiklos metai.

Režisierius ir vaidintojas Juo
zas Kaributas, 1954-1962 m. 
pastatęs L.A. šiuos veikalus: 
kun. Br. Zdaniaus „Šv. Kazi
mieras”, Fuldos „Mokyklos 
draugai”, Jurgio Gliaudos „Mei
lės pinaklis” ir „Tėviškėlė už 
kalnų”, Petro Vaičiūno „Tuš
čios pastangos”, J. Naumiestiš- 
kio „Baisusis birželis”, Juozo 
Švaisto-Balčiūno „Vakaras tai
goje”. Dailininkas — Algis Ža- 
liūnas; rež. padėjėja — G. Rai- 
bienė.

Rež. Gasparas Velička 1958 
-1962 m. pastatė penkis savo 
parašytus veikalus: „Žydinčios 
vasaros vėjas”, „Dėdė nuo Pa- 
cifiko”, „Lunatikai”, „Minija 
išsiliejo” ir „Skrisk, mano saka
lėli”. Ankstyva šio režisieriaus 
mirtis labai apgailėta losange- 
liečių, netekus kūrybingo žmo
gaus.

Režisierė, vaidintoja bei „Iš
laisvintų moterų” dainuojančio 
ansamblio vadovė Dalila Mac
kialienė 1962-1981 m. buvo na
ši kūrėja pastatymais ir išvyko
mis, Teatro festivalyje buvo ap
dovanota žymios režisierės „Os
karu” ir kitais pažymėjimais 
sambūriui. Parodė daugiau 20- 
ties veikalų, bent dalį suminė
sime: Antano Rūko „Kojines” ir 
„Bubulį ir Dundulį”, Vytauto 
Alanto „Kyla vėtros ūkanose” 
ir „Saulėgrąžų salą”; Jurgio 
Gliaudos pastatyta bent keli 
veikalai: „Kaukių balius”, 
„Kompiuterinė santuoka”, 
„Naktis”, „Čiurlionis”; Anato
lijaus Kairio: „Rūtos be darže
lių”, „Viščiukų ūkis”, „Šviesa, 
kuri užsidegė”, „Ku kū”, „Si
dabrinė diena”, Algirdo Lands
bergio: „Penki stulpai turgaus 
aikštėje”, „Paskutinis pikni
kas” (sambūrio konkurse premi
juotas). Birutės Pūkelevičiūtės 
„Palikimas”. Skaitytiniu būdu 
Dalila Mackialienė pastatė Ber
nardo Brazdžionio „Vaidilą Va
liūną” ir kitų autorių; be to, 
vienaveiksmių komedijų, šiupi
nių, „išlaisvintų moterų” pasi
rodymą... Jos kūrybinio darbo 
geri talkininkai buvo per anks
ti, deja, miręs jos vyras Balys 
Mackiala ir tik pernai mirusi se
suo Ona Naudžiuvienė. Dekora
cijas jai sukurdavo Algis Žaliū- 
nas.

Dalila Mackialienė — auto
rė: dramos „Nepripažintas tė
vas” ir romano „Beržas už lan
go”. Jos dramą, premijuotą sam
būrio slaptame veikalų konkur
se, jai iš Los Angeles išvykus, 
pastatė režisierė ir vaidintoja 
Birutė Barauskaitė-Mažeikie- 
nė. Anksčiau ji vaidino Mackia- 
lienės pastatymuose, dalyvavo 
O. Razutienės „Spindulio” an
samblyje. Su „Spinduliu” ji pa
statė „Viva Europa”, atliko 
programų dalį Vinco Krėvės, 
Maironio, Biržiškos minėjimuo
se bei literatūros vakaruose. 
Teatro festivalyje su Mackialie- 
nės „Nepripažintu tėvu” žyme
nį gavo pagrindinė to veikalo 
vaidintoja Viltis Jatulienė, jau 
visų pastebėta ir įvertinta nuo 
B. Pūkelevičiūtės „Aukso žą
sies” pastatymo ir uoli bei kū
rybinga L. A. Dramos sambūry.

Režisierius ir savo pastaty
muose dekoratorius Petras Ma
želis, atvykęs iš Cleveland, 
Ohio 1984 m., su L.A. Dramos 
sambūriu dirba iki šių dienų. Jo 
veiklos pradžioj, 1984 m., su
ruoštas 30 metų sambūrio gyva
vimo paminėjimas, išleistas lei
dinys. Ta proga pagerbti sam
būrio ilgamečiai vadovai ir vai
dintojai Ema ir Vincas Dovydai
čiai, Gražina ir Juozas Raibiai.

P. Maželio pastatyti veikalai: 
Algirdo Landsbergio „Onos vei
das”, Vinco Mykolaičio-Putino 
„Valdovas”, Anatolijaus Kairio

LA Dramos sambūrio šventėje. Iš kairės: dr. Z. Brinkis, rež. D. Mackialienė, 
C. Kairys, H. Kairienė; stovi — E. Dovydaitienė.

„Krikšto vanduo”, Birutės Pū
kelevičiūtės „Žmonės ir beržai” 
(anksčiau — „Palikimas”), ku
ris sėkmingai vaidintas ir Lietu
voje, Kazio Sajos „Barakūdos”, 
Edvardo Uldukio „Klajojanti 
pėda”. Be to, Petras Maželis da
lyvaudavo ir kitų Los Angeles 
kultūrinių renginių progra
mose. Jo paties kūrybos pasta
tymų scenovaizdžiai ir drabužių 
apybraižos, patikę žiūrovams, 
festivaliuose premijuojami; dra
bužius pasiūdavo Ema Dovydai
tienė. Pats režisierius P. Maželis 
buvo premijuotas kaip geriau
sias režisierius (1988 m.). Dra
mos sambūris jo režisavimo me
tu yra gavęs nemažai pažymė
jimų.

įvairiopa talka sambūriui ir 
savo paties kūryba režisūroje 
pasižymėjo ir režisierius Algi
mantas Žemaitaitis, veikęs 
tarp kitų režisierių, ypač Petro 
Maželio režisavimo laikotarpiu. 
Pastatė keletą veikalų.

Visiems režisieriams, talkin
dama jų darbe, Ema Dovydai
tienė vaidino beveik visuose 
pastatymuose. Taip pat ji kūrė 
ir siuvo rūbus, pritaikė šukuo
senas ir papuošalus. Ji pažy

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
ARGENTINOJE

Kovo 19 d. Avellanedos mies
te (Argentina) lietuviai pami
nėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės 77-tąsias metines. Šventės 
iškilmės įvyko ušros \ u 
lietuvių parapijoje, Avellane- 
doje. Padėkos šv. Mišias »*na- 
šavo kun. Aug. b.eigvik. , 
pamaldas giedojo Šv. Cecilijos 
choras, pabaigoje visiems kar^u 
su dalyviais sugiedant Lietuvos 
himną.

Akademinė bei meninė šven
tės dalys įvyko parapijos salėje. 
Renginys buvo pradėtas giedant 
Lietuvos ir Argentinos himnus, 
įnešant abiejų šalių vėliavas. 
Programai vadovavo Silvia 
Ruplėr.aitė ir Paula Vogei. Aka
deminę šventės dalį atidarė 
Argentinos Lietuvių Orga
nizacijų ir Spaudos Tarybos 
pirm. Jurgis Brazaitis. Buvo 
gautas sveikinimo laiškas iš 
Lietuvos ambasadoriaus Vene- 
zueloje Vytauto Dambravos 
sveikinant Argentinos lietuvių 
telkinį.

Apie Lietuvos Nepriklauso
mybės reikšmę ir jos atgavimo 
raidą išsamų pranešimą davė 
Lietuvos garbės konsulas Ar
gentinoje, inžinierius Algiman
tas Rastauskas.

Meninė programos dalis buvo 
pradėta Aušros Vartų parapijos 
solistės Anetos Magneschi 
dainų rečitaliu ir „Avė Maria” 
giesme. Emilija Ožinskienė 
padeklamavo tris Maironio 
patriotinius eilėraščius apie 
Lietuvą.

Sekančioje dalyje Lietuvių 
centro moterų choras, vado
vaujamas Hugo Castro, sudai
navo tris liaudies dainas.

Po to scenoje pasirodė Lietu
vių susivienijimo jaunučių an
samblis, kuris atliko kelis lietu
viškus folklorinius šokius, paly
dėtus publikos karštais plo
jimais.

Programa buvo apvainikuota 
Nely Zavickaitės de Mahne spe

mėta 4-tame ir 5-tame Teatro 
festivaliuose.

Vincas Dovydaitis 1980 m. 
festivaly gavo antraeilio vaid
mens vaidintojo žymenį, o 1986 
m. pažymėtas kaip geriausias 
vaidintojas pagrindiniame vaid
menyje.

Tačiau Vincas ir Ema Dovy
daičiai turbūt verti paties aukš
čiausio „Oskaro” — kaip idea
listai ir ištvermingiausi sam-

Los Angeles Dramos sambūrio reži
sieriams Petras Maželis.

cialiu pagerbimu, įteikiant iš 
Pasaulio Lietuvių bendruome
nės Švietimo komisijos per 
Milda Len’ • kien< (auto ”00 
dolerių p. ir i
dovana iš Argentina švietimo 
V •’^'isiio r s Irenės
oimanau^Kit , ,/Vų r tų 
puokšte.

ALOS Tarybos sekretorius ir 
parapijos klebonas kun. Aug. 
Steigvilas padėkojo akademinės 
dalies kalbėtojams, meno dalies 
vykdytojams ir prie salės papuo
šimo ir fotografijų parodos pa
ruošimo prisidėjusiems Luis 
Lemberiui ir Vladei Survilienei.

Meno programai pasibaigus, 
programos atlikėjai ir svečiai 
dar kurį laiką vaišinosi salės 
valgykloje. Dalyvių tarpe buvo 
lietuviai iš „Gargždų” laivo ir 
lietuvaitė Lešinskaitė iš Biržų, 
iš Berisso miesto „Mindaugo” 
draugijos pirmininkė Valentina 
Bukauskaitė su grupe savo 
draugijos narių taip pat atvyko 
į šią šventę.

Svečiai turėjo progos pamatyti 
gražią nuotraukų parodą, kurią 
suorganizavo Luis Lemberis. 
Nuotraukos paimtos iš Lietuvos 
laisvinimo laikotarpio iki Lietu
vos Nepriklausomybės atkū
rimo.

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

Tel. 312-581-8500

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Bari kikMi !
0AKIHv 
fci AM

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
5,ivaitgal| uždaryta

būrio 40-ties metų veikloje. Jie 
vaidintojai, vadovai, reikalų de
rintojai, konkursų skelbėjai... 
Jiedu niekam neprikaišiojo, su
gyveno su visais, kolegas vai
dintojus gerbė ir mylėjo. Svar
biausia, jie mylėjo teatrą. Jais 
sekdami, idealistiniu polėkiu 
dirbo ir kiti Dramos sambūrio 
vaidintojai, valdybų nariai, tal
kininkai...

Pamilo teatrą ir Los Angeles 
bei kitų vietovių žiūrovai.

Štai leidinio metrika:
„Los Angles Dramos sam-

būrio-40 (1954-1994)”. Redakto
rius P. Algis Raulinaitis. Me
džiagą rinko Ema Dovydaitienė. 
Dailininkai: Rasa Matulaitytė 
ir V. K. Jonynas. Spaustuvei pa
ruošė Aleksandras Pakalniškis, 
Jr. Leidinį atspaude „Draugo” 
spaustuvė Čikagoje 1995 m. 
Gaunama pas sambūrio pirmi
ninką, adresu : V. Dovydaitis, 
4741 Cromwell Avė., Los Ange
les, CA 90027.

Sėkmės Dramos sambūriui!
A.R.

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 708-636-2960

I
r

. —.r ■

Dengiami stogai, kalamas 
„siding”, bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam-t 
binti Sigitui: 312-767-1929. t

Kokybiškai atlieku vidaus ir lauko 
namų remontus, dažymą ir šiaip apy
vokos darbus. Pigiai, greitai, 
sąžiningai. Turiu rekomendacijas.
Kreiptis: 708-656-6599.

HOUSE FOR SALE
2 story stone/cedar in 

Orland Park on 1 wooded aere.
$350,000. Call 708-403-2499

ELEKTRO'. 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOLIS 
32081/2 VVest 95th Street 

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

MISCELLANEOUS

Atlieku namų vidaus ir išorės 
remonto darbus. Skambinti

(708) 652-6825

HERBALIFE
Tai gera priemonė išvalyti orga
nizmą nuo šlakų, sureguliuoti 
kraujo spaudimą, sumažinti 
svorį, nervinę įtampą. Vėl būsi
te energingas ir žvalus!

Tai.: 1(718) 847-7452

CLASSIFIED GUIDE
REAL ĖST ATE

OAK LAWN 
REALTY 
6253 W. 95 St.
Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS

j M

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti

skambinkite:
BUDRAIČIUI

Bus. 706499-7000 Ras. 312-7763971 
Fax. 7064967006 Pager 312-3060307

Bus. 708-636-9400 
Ras. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS

ACCENT REALTY,'
5265 VVest 95th 

Oak Lawn, Illinois

Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir- 
ikime ir pardavime, mieste ir 
įpriemiesčiuose.

NAMAS ATVIRAS APŽIŪRĖJIMUI 
Kiakv. sekmad. 1 v.p.p. — 5 v. p.p.
arba susitarus; 5 mieg. kamb., 2 vonios; 
valg kamb., didžiulė virtuvė, ištisas 
rūsys; blizgančios ąžuolinės grindys. 
Kreiptis 312-284-6521. Kalbėt 
angllėkal

PRESTIGIOUS 
EOUESTRIAN ESTATES

Parduodama's 3,200 kv. pėdų na
mas; 4 arba 5 mieg. kamb.; ištisas 
rūsys; 1.25 akro profesionaliai su
tvarkytas sklypas. Labai daug viso
kių priedų ir patogumų. $344,555. 
Apžiūrėjimui susitarkite su:

Frank Algozlno 
708-535-5438

Century 21/Dabbs Southwest.

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.

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

. REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. 776-8998

REAL ĖST ATE

RIMAS L. STANKUS

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

21.
KMIECIK REALTORS
7922 S. Pulaski Rd. 

’ 4365 S. Archec Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-3900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrrjęniškai 
patarnaus. lkaiAHyirflą\veltui.

FOR RENT

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg.
apšildytas bt.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. $425 Į 
mėn. + 1 mėn. „security dep” Ir 
„leaae”. Kreiptis į Almą: 312-476-8727.

Išnuomojamas 2 mieg. apšildo
mas butas antrame aukšte, 71 St. 
A Mozart Avė. $450 j mėn. Pensi
ninkams nuolaida. Skambinti va
karais: 708-922-0403.

Išnuomojamas 2 mieg. butas, ant
rame aukšte," Marųuette Pk. apyl 
netoli vienuolyno. Su šiluma. Trys 
šimtai septyniasdešimt penki į mėn.
Tel. 312-925-8809.

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

Hlckory Hllla Plaza, 87 SI. Ir 88 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. 708-627-4556.

HELP VVANTED

SIŪLOME DARBUS!

Gail. seserų padėjėjoms, kom- 
panijonėms ir namų ruošos dar
bininkėms. Galima gyventi kar
tu arba atvykti į darbą ir išvykti. 
Kreiptis:

Ali Care
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

CHEPOV DOMESTIC AGENCY
Ieškote darbo? Geros algos? 

Siūlome, namų ruošos, vaikų da
bojimo, kompanijonių darbus Gali
ma gyventi kartu

241 N. Goti Mill, Rm. 321 
Tai. 1-708-803-6439

RENATA’S AGENCY
Ofters domestic jobs housekeepers, 
babysitters for English speaking 
women Full or parti time Good pay 
Call and leave message, tai. 
312-286-7287

(
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius

Algirdas Rimas,
1711 Wainwright Dr, Beston, VA 22090, 

tel. (703) 471-1711

JAV LB EKONOMINIŲ REIKALŲ 
TARYBOS KONFERENCIJA

Gegužės 20 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte, prasidės 
JAV LB Ekonominių reikalų ta
rybos rengiama konferencija ko
merciniams ryšiams su Lietuva 
aptarti. Konferencijos išvaka
rėse, penktadienį, gegužės 19 d.,
7 vai. vak., toje pačioje vietoje 
bus proga susiburti, pasivaišinti 
ir pabendrauti. Kviečiami visi, 
kurie domisi Lietuvos verslu ir 
prekybos bei investicijų klau
simais.

Šeštadienio, gegužės 20 d., 
konferencijoje kalbės Brevvster 
Campbell, Baltijos-Amerikos 
Verslo fondo prezidentas, ir 
svečias iš Lietuvos, Juozas 
Šarkus, buvęs Lietuvos versli
ninkų draugijos pirmininkas. 
Lietuvos ambasados JAV eko
nomikos reikalų patarėjas Linas 
Orentas padarys pranešimą 
apie Lietuvos prekybos ir inves
ticijų politiką bei perspektyvas. 
Konferencijoje tarp kitų taip pat 
kalbės Romas Bričkus, Eurome- 
dika prez. iš Bostono apylinkės, 
Ingrida Bublienė, IB Communi
cations prez. iš Cleveland, OH, 
Vytas Daugirdas, AM Saras 
prez. iš New Yorko apylinkės, 
Antanas Grina, tarptautinės 
bankininkystės žinovas ir pata
rėjas iš Čikagos, Drasutis 
Gudelis, Aras International 
prez. iš Melbourne, FL, Vidman
tas Rapšys, Amber Services 
International prez. iš Čikagos,

Brenda Edgar, Illinois gubernatoriaus žmona, pasiuntė 840 P. J. Huggabee 
meškiukų nukentėjusioms Šeimoms nuo Oklahomoje įvykdyto teroristinio 
valdžios pastato susprogdinimo. Po pirmos siuntos buvo paprašyta daugiau.

Nuotr. Matt Ferguson

Vito Valatkaitis-Val. Inter-At
lantic Trade and Development 
Co. prez. iš Čikagos, Ambrose 
Žatkus, ALID Corp. prez. iš Los 
Angeles ir Jonas Zerr, advoka
tas Ballard, Spahr, Andrevvs 
and Ingersoll firmoje iš Phila- 
delphia, OPA.

Registracija prasidės gegužės 
20 d., 8:30 vai. r. Tuo metu bus 
dalinamos ir suvažiavimo prog
ramos. Registracijos mokestis 
yra 50 dol. — jis padengs už
kandžius ir pietus šeštadienio 
konferencijos metu. Apie daly
vavimą konferencijoje iš anksto 
pranešti nereikia.

Sekmadienį, gegužės 21 d., 11 
vai. r., Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje bus aukojamos 
Mišios, o po jų — kavutė PLC.

„SOLOMON BROTHERS”
ATSTOVAI LIETUVOJE
Neseniai Lietuvoje lankėsi at

stovai iš JAV investicinės fir
mos „Solomon Brothers”, vieno 
stambiausių JAV investicinių 
fondų. Jie buvo pasiruošę pirkti 
Lietuvos pramonės įmonių akci
jų. Su jais Vilniuje dirbo Rasa 
Morkūnaitė, Ekonominių tyri
mų centro vyriausia ekonomis
tė, kuri supažindino Lietuvos 
spaudos skaitytojus su šių inves
titorių įspūdžiais.

Kadangi Lietuvos rinka paly
ginus maža, „Solomon” atstovai

pirmiausia domėjosi tomis ūkio 
šakomis, kurioms užtenka vie
tinės mažos rinkos. Tai buvo 
mažmeninė prekyba, bankai, 
maisto perdirbimo ir statybos 
pramonė.

„Solomon” fondas investuoja tik 
per vertybinių popierių biržas ir 
taip, kad mažiausia investicija 
būtų vieno milijono dolerių. Už 
kiekvieną investiciją fondas 
norėjo įsigyti apie ketvirtadalį 
įmonės. Reiškia, mažiausios 
įmonės įstatinis kapitalas turėjo 
siekti 16 milijonų litų (1 doleris 
= 4 litai). Deja, tokių stambių 
ir perspektyvių įmonių „Solo
mon” atstovai Lietuvoje nesura
do ir išvyko iš Lietuvos akcijų 
nenusipirkę.

EUROPOS KREDITAI
LIETUVIŲ PRAMONEI
Europos rekonstrukcijos ir 

plėtros bankas išdavė Vilniaus 
bankui 8 milijonų ECU (apie 6 
milijonų dolerių) kreditą pen
kiems metams investiciniams 
projektams Lietuvoje finan
suoti. Iki šiolei pinigų kaina 
Lietuvoje yra pakankamai 
aukšta, kad besiverčiantiems 
gamyba kreditai tebėra beveik 
neįmanomi. Dabar verslininkai 
galės tikėtis gauti paskolą už 
13-15 proc. metinių palūkanų.

Nors naujas kreditas buvo 
suteiktas Vilniaus bankui be 
vyriausybės garantijų, bankas 
teiks, paskolas iš šio kredito 
valstybinėms įmonėms tik su 
vyriausybės garantija. Ar tokios 
garantijos bus reikalaujamos iš 
privačių įmonių, nebuvo pasa
kyta. Julius Niedvaras, Vil
niaus banko valdytojas, „Res
publikos” korespondentui sakė, 
kad šis kreditas yra pirmas 
žingsnis pereinant nuo tradici
nio importo į Lietuvą skatinimo 
prie eksporto skatinimo.

Lietuvos komerciniai bankai 
su užsienio bankais jau anks
čiau yra sudarę sutarčių dėl 
kreditinių linijų, tačiau Lietu
vos bankai tais pinigąis negalė
jo pilnai ir efektingai pasinau
doti, nes tokių kreditų paskirtis 
buvo pirmiausia skatinti prekių 
ir paslaugų importą iš tų šalių 
į Lietuvą.

JAV BANKAS NORI
FINANSUOTI BŪTINGĖS 

TERMINALĄ
Žinių agentūra BNS pranešė, 

kad JAV valdiškas Eks
porto-importo bankas (Exim) 
siūlo paskolą padengti 50-60 
proc. išlaidų Būtingės naftos 
terminalo statybai. Pasiūlymas 
buvo pareikštas banko ketinimo 
laiške bendrovei Fluor Daniel. 
Ši amerikiečių inžinerijos firma 
projektavo Būtingės terminalą. 
Be to, ji įsipareigojo ieškoti 
finansavimo šaltinių statybai.

Exim bankas nekelia jokių 
reikalavimų ilgalaikiams kon
traktams dėl naftos eksporto per 
Būtingę. Tačiau banko suteikti 
kreditai galėtų būti vartojami 
pirkti technologiją ir įrangą tik 
iš JAV. Pasak „Būtingės naf
tos” generalinio direktoriaus

Bronislavo Vainoro vyriausybė 
ir Seimas turės nuspręsti ar pri
tarti tokiam finansavimui ir 
turės rasti būdų, kaip Lietuvo
je surinkti likusius statybai rei
kalingus pinigus. Anot B. Vai
noro, nedelsiant priimant spren
dimus, Exim kreditai galėtų 
ateiti jau po pusmečio.

LIETUVOS ĮMONĖSE
• „Neris”, valstybinė įmonė 

Naujoje Vilnioje, „kapstosi” 
atgal į rinką pradėjus gaminti 
naują produktą — miškavežius. 
Tai transporto priemonė, kurią 
noriai perka Skandinavįjos miš
kininkystės pramonė. „Verslo 
žinios” rašo, kad „Neris” 
švedams jau pagamino 130 miš- 
kavežių ir bus pagaminta dar 
250 Vakarų Europos standarto 
vežimų. Jie yra 1.5 karto piges
ni už suomiškus miškavežius, 
kurie yra artimiausi konkuren
tai.

„Neris” taip pat pradės šiais 
metais remontuoti geležinkelio 
vagonus. Dabar „Lietuvos gele
žinkeliai” remontuoja visus 
savo vagonus (100 keleivinių ir 
1,500 prekinių per metus) Bal
tarusijoje ir Lenkijoje. Ateityje 
„Neris” planuoja gaminti perve
žimo konteinerius ir dėžes pa
naudotoms branduolinio kuro 
kasetėms. „Neris” anksčiau 
gamindavo žemės ūkio techni
ką. Tačiau, kaip daugelis tokių 
gamyklų, ji buvo paskutiniu lai
ku sužlugusi.

• „Elfą”, akcinė bendrovė Vil
niuje, po metų pertraukos vėl 
pradėjo dirbti. „Elfą” yra viena 
didžiausių elektrotechnikos 
įmonių Lietuvoje. Prieš porą 
mėnesių ji buvo privatizuota. 
Nupirko ją Vilniaus finansinė 
pramonės grupė „Status”. „El- 
foje” dabar dirba apie 600 dar
buotojų, kurie surinkinėja va
riklius šaldytuvams ir magne
tofonus. Dar 900 žmonių yra 
darbuotojų sąraše, bet jie nedir

Brangiai ilgų metų draugei

A.tA.
GENOVAITEI
AŽUBALIENEI

mirus, norime pareikšti giliausią užuojautą jos dukrai 
DALIAI WOSS, žentui CAS ir anūkams - GINTA
RUI ir ALGIUI. Mes liūdime kartu su jumis.

Ada Totoraitienė 
Irena Wilder ir šeima 
Jonas Totoraitis ir šeima

A.tA.
ANTANINAI ŠATIENEI

Amžinybėn iškeliavus, sūnų DONATĄ ir jo šeimą bei 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi.

Vytautas Vygantas

ba ir gauna tik minimalią 100 
litų į mėnesį pašalpą. Artimiau
siu metu apie 800 žmonių nu
matoma atleisti.

„Elfą” yra skolinga vyriausy
bei apie 11 milijonų litų, bet, 
pasak įmonės valdytojų, neturi 
iš ko skolą grąžinti. Ją grąžinti 
reikėtų padidinti gamybą 10 
kartų, o tai dabar nerealu, sakė 
technikos direktorius V. Bulota 
„Lietuvos rytui”. Įmonė kaltina 
valdininkus, kad jie neleistinai 
delsė privatizavimą ir tuo prisi
dėjo prie nuostolių.

• „Fonas”, akcinė bendrovė 
Panevėžyje, nuo birželio mėne
sio gamins bandomuosius skait
meninius (digital) koduojamus 
telefonus. Įmonės direktorius 
Rimantas Mekas sakė „Verslo 
žinioms”, kad pokalbius koduo
jančių telefonų schemas projek
tuoja Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Radijo elektronikos 
fakulteto mokslininkų grupė. 
Teigiama, kad „Fono” naujas — 
nesiklausomasis — telefonas 
kainuos 10 kartų pigiau, nei 
kainuoja analogiškas vokiečių 
„Siemens” aparatas. „Fonas” 
ketina juos parduoti viešojoje 
rinkoje.

• „Fermentas”, akcinė bendro
vė Viniuje, gamina fermentus, 
skirtus genų inžinerijos moksli
niams tyrimams. Vakarų rinko
je parduoda 90 proc. savo pro
dukcijos. Įmonės direktorius 
Viktoras Butkus „Verslo ži
nioms” teigė, kad „Fermento” 
1994 m. gaminamos produkcijos 
apyvartą sudarė 1 milijonas do
lerių ir kad įmonėj dirbo apie 
100 darbuotojų. Firma turi at
stovus 20 valstybių, nors konku
rencija su užsienio firmomis yra 
stipri. „Fermentas” bendradar
biauja su JAV bendrove „New 
England Biolabs”, kuri Ameri
koje pardavinėja „Fermento” 
produktus su lietuvišku preky
bos ženklu. Sako, kad nors pa
klausa tiems produktams auga, 
įmonė kol kas nepelninga. Pu
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sė „Fermento” akcijų priklauso 
bendrovės darbuotojams, 40 
proc. — valstybei ir 10 proc. yra 
platinama viešai.

Rima Jakutytė

• Diena be „Draugo”, kaip 
padangė be žvaigždžių.

• Draugo fondas yra tiltas 
į „Draugo” gyvybę.

AŠTUONIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

JEFFREY STEVEN MANKUS
Gimė Motinos Dieną 1957 m., mirė 1977 m. ge

gužės 6 d.

Mūsų brangaus Sūnaus ir Brolio ir jo mielos šypse
nos niekada nepamiršime.

Tėvai Margi ir Edvardas, sesuo Judy ir brolis 

Gary.

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
KASTYTIS IZOKAITIS

Šv. Mišios už velionio a.a. Kastyčio sielą bus aukojamos 
š.m. gegužės 20 d., šeštadienį, 9:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir artimuosius daly
vauti šv. Mišiose ir kartu pasimelsti už a.a. Kastytį.

Adelė Grina ir dukros — Viktorija ir Kristina 
Izokaitytės.

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. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

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 Espedltlng 
817 Frultland Ad.

Stonay Crsek, Ont.
Canada 18E 5A6

Tel. 908-643*3334 Z Fax. 908-643-8980

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
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 VV. 71 ST.
CICERO 5940 W. 35 ST.

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

EVERGREEN PARK 2929 VV . 87 ST.
TINLEY PARK 16600 S. OAK PARK AVĖ 

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

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

MIRUSIO TROŠKIMAI METINIŲ PROGA
žodžiai Povilo Petkevičiaus

O kaip ai norėčiau Jums asmeniikai padėkot.
Kiekvieną apkabint, priglaust ir pabučiuot.
Senus, naujus draugus ir nepažįstamus tuos,
Kurie mane prisiminė mirties ir laidojimo valandoj.

O dabar galiu ai tik melstis už Jus visus,
Ir praiyti Dievo daug malonių dėl Jūs.
O gal kada susitiksime, ten kur ai dabar esu,
Tada galėsiu asmeniikai padėkoti visiems kartu.

Labai ai dar norėjau gyvent taip kaip ir Jūs,
Turėjau savo troikimus ir neįvykdytus planus,
Bet negailestingas sprendimas iiduotas už akių 
Keliauti į nežinomas dausas-tamsybės ar iviesybių berybes.

Iki pasimatymo teisingumo slėny.
Šių metų gegužės 13 d. sueina metai nuo A.A. POVILO PETKEVIČIAUS mirties. 1

Jo atminimui bus sodinamas ąžuolas Sesttle, Mt. St. Vincent Nursing Center sodelyje, ir 
šv. Mišios bus atnašaujamos Holy Family bažnyčioje, Kirkland, Waahington. Kviečiame visus 
draugus, gimines, bei artimuosius prisiminti velionį savo maldose.

Sūnūs Arminas Petkevičius ir Juozas Petkus su šeimomis.

________________________________________________________________________________
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

RYTOJ operos „Perlų žvejai” 
spektaklis. Pradžia 3 vai. popiet 
Morton auditorijoje, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. Operą 
diriguoja muz. Alvydas Vasai- 
tis, režisuoja Gligijus Domarkas;
I chormeisteris — Ričardas 
Šokas, II chormeisteris — Mani- 
girdas Motekaitis. Dainuoja Ra
mutė Tumuliauskaitė, Bronius 
Tamašauskas, Arvydas Mar
kauskas, Liudas Norvaišas ir 
Čikagos Lietuvių operos choras 
su talkininkais iš Vilniaus. 
Baleto šokėja Jūratė Maskaliū- 
nienė atlieka specialius iš
raiškos šokius. Bilietų kasa 
atidaryta nuo 1 vai. p.p. Visi 
laukiami!

Lietuvos vyčių Vidurio 
Amerikos apygarda kviečia 
visus dalyvauti „vasaros susi
rinkime ir išvykoje”, ruošiamoje 
gegužės 20 d., šeštadienį, 12 vai. 
Michigan City Yacht Club, 
esančiame Washington parke, 
ant Michigano ežero kranto, Mi
chigan City, IN. Priešpiečiai —
II vai. r., bet yra būtina pada
ryti rezervacijas, skambinant 
Julie Zakarka 708-425-5015 ar
ba Rita Zakarka 219-879-6766. 
Visi apygardos nariai raginami 
ir kviečiami šiame susirinkime 
dalyvauti ir maloniai praleisti 
savaitgalį prie gražaus ežero ir 
Indianos kopose.

Sol. Arnoldas Voketaitis atlieka ariją iš operos „Oh, Susanna!” Nekalto Prasi
dėjimo parapijos 80 metų jubiliejiniame koncerte balandžio 30 d.

Nuotr. Jono Tamulaičio

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

(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)

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

Tel. (1-312> 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockpoit, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avė.

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

Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 

Tel.: 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimą

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje”, gegužės 17 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, pa
minėsime Motinos dieną gra
žiais poezijos žodžiais, muzika ir 
daina. Kalbės visuomenininke 
Jadvyga Damušienė. Meninę 
programą atliks muz. Ričardas 
ir Dalia Šokai. Po programos 
bendri pietūs ir pasisvečia
vimas. Visi kviečiami ir lau
kiami. Atvykite.
Čikagos lituanistinė mo

kykla 1994/95 mokslo metus 

baigs šeštadienį, gegužės 20 d. 
Pabaigtuvės Jaunimo centre 
vyks 10 vai. ryto. Mokinių 
tėveliai, giminės, draugai 
kviečiami dalyvauti. Laukiama 
ir Čikagos lietuvių visuomenė, 
kuriai rūpi lietuviškas 
jaunimas ir lietuviškumo tęsti
numas. Parodykime jaunimui, 
kad vertiname jo pastangas.

Keliaujanti paroda „Lietu
vių fotografija: gyvastingumas 
ir permainos” bus atidaryta 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, penktadienį, gegužės 19 
d., 7:30 vai. vak. Veiks iki 
birželio 19 d. šeštadieniais ir 
sekmadieniais, nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai. p.p. Devynių žymių 
Lietuvos fotografų darbų parodą 
ir jos katalogą paruošė College 
of DuPage Gahlberg Gallery.

x Kviečiame į trijų parodų 
atidarymą: „Vydūnui 125—ex- 
libris”, L. Surgailos „Niekieno 
žemė — Prūsų Lietuva”, J. Mic
kevičius — skulptūros, Liet. 
Dailės muziejuje, Lemonte, 
gegužės 20 d. iki birželio 11 d. 
Atidarymas gegužės 20 d., 
7:30 v. v. - 9 v.v.

- , (sk)

x Baltic Monumęnts, Ine.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis.

(sk)

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai ąjūkštos 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. 1-312-523-9191.

(sk)

I
Sekmadienį, gegužės 14 d.,

8 vai. r., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marųuette Parke, bus auko
jamos Mišios „Pagalba Lietu
vai” konferencijos dalyviams ir 
svečiams. Visi kviečiami kartu 
pasimelsti, kad mūsų pastangos 
padėti vargstantiems Lietuvoje 
būtų tikrai sėkmingos. Uždaro
masis konferencijos posėdis ir 
konferencijos darbų apžvalga 
vyks 9:30 vai.r. Šv. Kazimiero 
vienuolyno patalpose.

Kun. Romualdas Rama- 
šauskas, Krakių parapijos 
klebonas, Šv. Mergelės Marijos 
Vaikų globos namų vadovas, 
trumpam yra atvykęs į Čikagą 
ir padarys pranešimą apie savo 
veiklą bei vargstančius vaikus 
Lietuvoje. Visi kviečiami ketvir
tadienį, gegužės 18 d„ 7:30 vai. 
vak., į Pasaulio lietuvių centro 
didžiąją salę pasiklausyti, kaip 
naudojamasi gaunama iš užsie
nio labdara, pamatyti nuo
traukas iš klebono Ramašausko 
globojamų vaikų gyvenimo. įėji
mas nemokamas. Šia reta pro
ga pasinaudoti visus kviečia 
„Saulutė”, Lietuvos vaikų glo
bos būrelis.

Žurn. Jurgiui Janušaičiui
ilgesnį laiką viešint Čikagoje po 
„Dainavos” ansamblio 50 metų 
sukakties minėjimo ir koncerto, 
lietuviškos spaudos darbuo
tojams atsirado proga su svečiu 
susitikti ir pabendrauti. 
Gegužės 3 d., „Seklyčioje”, 
dalyvaujant Broniui Nainiui, 
Teodorui Blinstrubui, Antanui 
Juodvalkiui, Mečiui Valiu
kėnui, Broniui Juodeliui, Juozui 
Žygui ir Stasiui Džiugui, buvo 
su Janušaičiu susitikta prie vai
šių stalo, gražiai pabendrauta ir 
pasidalinta įvairiomis nuotai
komis. J. Janušaitis gavo ir pa
gyros iš kolegų, kadangi jam 
lietuviški reikalai ir žurnalis
tikos etiką visuomet buvo ir yra 
pirmoje vietoje. Atsisveikinant 
palinkėta ir toliau plunksnos 
nepadėti ir laimingai sugrįžti į 
namus Floridoje.

A.a. dr. Kazio Oželio ir a.a. 
Sofijos Tyrulytės Oželienės
paminklas bus pašventintas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse 
gegužės 20 d. Buvusieji a.a. 
Oželių draugai ir pažįstami 
prašomi rinktis 11:15 vai. r. prie 
kapinių koplyčios. Iškilmėse 
dalyvauti maloniai kviečia 
dukterys: Sofija Oželytė-Blu- 
menfeld ir Dalia Oželytė-de la 
Cuesta.

x A.a. Jono Žadeikio pa
minklo šventinimas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse bus š.m. 
gegužės 20 d., šeštadienį po šv. 
Mišių už a.a. Jono sielą, kurios 
bus atnašaujamos Tėvų Mari
jonų koplyčioje 10 vai. ryto. 
Draugus ir pažįstamus nuošir
džiai prašome dalyvauti šv. Mi
šiose ir paminklo šventinime. 
Žmona Valerija ir šeima.

(sk)
x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti našlaičiams, invalidams 
vaikams ir tvarkingoms daugia
vaikėms šeimoms: J. ir G. De
veikis $25 a.a. Marijos Macke
vičienės atm.; A. Jesmantienė 
$25, J. Kalvaitis $25, AUan ir 
Barbara Dombra $200. Labai 
ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL 60089.

(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. 
Lilįja ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)

„Perlų žvejai” jau prie 
„Čikagos krantų”. Sekmadienį, 
t.y. rytoj, gegužės 14 d., 3 vai. 
popiet, skubėkime jų pasitikti 
Morton aukštesniosios mokyk
los auditorijoje. Bilietų dar bus 
galima gauti prie kasos, jeigu 
pasistengsite nuvykti anksčiau. 
Paprastai tokie reikšmingi 
kultūriniai renginiai sutraukia 
publiką net iš labai tolimų vie
tovių, tad čia gera proga pasi
matyti su žmonėmis, kurių 
nematėme daug metų. Tai dar 
viena gera priežastis, kad reikia 
į „Perlų žvejų” premjerą 
nuvažiuoti dar gerokai prieš 
trečią valandą. Iki pasimatymo!

Dr. Ona Daugirdienė ir dr. 
Pranutė Domanskienė vado
vauja ruošai JAS — jaunučių 
ateitininkų stovyklos, pava
dintos „Per pasaulį keliauja 
žmogus”. Stovykla vyks Daina
voje š.m. liepos 9-22 d.

Registracija Čikagos skau
tuos vasaros stovyklai bus
vykdoma šeštadienį, gegužės 20 
d.: Jaunimo centre, Čikagoje, 
nuo 1 iki 3 vai. p.p. ir Lietuvių 
centre, Lemonte, nuo 1 iki 2:30 
vai. p.p. Registracija bus priima
ma ir birželio 3 d. vyksiančioje 
savaitgalio iškyloje. Stovykla 
vyks š.m. liepos 22 — rugpjūčio 
5 d. Rako stovyklavietėje, Cus- 
ter, Michigan. Išsami informa
cija apie ?2gistraciją buvo iš
spausdinta šios savaitės „Skau- 
tybės kelio” laidoje.

Adv. Povilas Žumbakis kal
bės Cicero rengiamame Tragiš
kųjų birželio įvykių minėjime, 
kuris įvyks birželio 11 d. Šv. An
tano parapijos salėje 12 valan
dą. Minėjimą rengia Lietusių 
Bendruomenės Cicero apylinkės 
kartu su Amerikos Lietuvių Ta
rybos Cicero skyriaus valdyba.

Lietuvos vyčių 112 kuopa, 
daugelį metų prisiglaudusi Švč.
M. Marijos Gimimo parapijoje 
Marųuette Parke, rūpinasi pa
rapijos bei apylinkės ateitimi. Šį 
pavasarį savo rūpestį sukon-' 
centravo į šūkį: „Apšvieskime 
Marųuette Parką!” Vėliau bus 
kreipiamasi į apylinkės gyven
tojus, kad į projektą įsijungtų. 
Daugiau informacijos bus 
pateikta kitą kartą.

„Žiburėlio”, Montessori mo
kyklėlės gegužinė bus sekma
dienį, gegužės 21 d., nuo 12:30 
vai. iki'4:30 vai. p.p., Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. 
Lietaus atveju gegužinė vyks 
viduje. Gegužinė — tai maloni 
proga tėveliams ir vaikučiams 
pabendrauti, drauge pažaisti. 
Gėrimai nebus pardavinėjami, 
tad prašome atsivežti savo at
gaivą. Norintieji dalyvauti, 
prašome pranešti Gintarei 
Thaus tel. 708-920-7773 iki 
trečiadienio, gegužės 17 d. Visi 
laukiami gegužinėje.

x Rugpjūčio 6 d. 10-ties die
nų kelionė iš Chicagos ir New 
Yorko. Lankysime: Prahą, 
Vieną, Budapeštą ir Zalcbur
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, tel. 708422-3000 
arba 1-800-422-3190.

- (sk)
x „PENSININKO” žurna

lą, kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil- 
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenume
rata metams: JAV-bėse $15, ki
tur $25. Išeina 8 kartus per 
metus. Tai vertinga dovana 
įvairiomis progomis.

(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)

„Bingo” žaidimų talkininkės PLC Lemonte. Iš kairės: Karolina Lieponytė, Rima Sėli, Vida 
Jonušienė, Kleopatra Buinevičienė; stovi — Laima Glavinskienė.

PAVASARIO VAJUS 
DRAUGO FONDE

Pavasariui vis smarkiau 
skleidžiant gamtoje žiedus ir 
lapus, pamažu skleidžiasi ir 
Draugo fondo pavasario vajus, 
atsiliepiant su čekiais „Draugo” 
skaitytojams. Dar daug pa
vasario vajaus vokelių nėra 
sugrįžę su parama Draugo fon
dui. Ojų labai, labai reikia, kad 
fondas artėtų prie milijono.

Milijono siekimas nėra leng
vas uždavinys, tačiau visiems 
„Draugo” draugams atsilie
piant su didesniu ar mažesniu 
pavasario vajaus įnašu, tas 
„Laimės žiburys” priartės.

„Negaliu iš karto atsiųsti DF 
nario įnašą 200 dolerių, bet kas 
mėnuo atsiųsiu po 50 dolerių”, 
— rašo viena „Draugo” skaityto
ja, atsiųsdama čekį. Jai ir vi
siems Draugo fondo nariams, 
rėmėjams ir garbės nariams (su 
$1,000), atsiuntusiems įnašus 
pavasario vajui, labai, labai 
dėkojame.

Pavasario vajaus dalyviai

Su 500 dolerių:
Kun. Anthony Bertašius, Pa- 

terson, N.J.

Su 200 dolerių:
Apolinaras ir Nijolė Skopai, 

Cicero, IL.
Apolinaras Varnelis, Dowa- 

giac, MI.
Jūrų šaulių „Klaipėdos” kuo

pa, Cicero, IL.
Petras Dirda, a.a. žmonos Liu

dos atminimui, Oak Lawn, IL.
Vincas ir Lydia Dovydaičiai, 

Los Angeles, CA.
JAV LB Washington, D.C. 

apylinkė.
Dr. Julius ir Lydia Ringus, 

Palos Hgts, IL.
Vytautas ir Birutė Čypai, 

Hilton, N.Y.
Benediktas Stonkus, Delhi, 

Canada.
Jonas ir Marcela Šimutis, 

Carmichael, CA.
Kostas Ramonas, Chicago, IL.

Mamytei Dainai Siliūnienei — dešinėje, pyragaičius kepti talkina Daivutė 
Siliūnaitė, Nida Tijūnėlytė ir Aleksiukas Siliūnas.

Su 100 dolerių:
Aldona Lesevičiūtė, Chicago, 

IL.
Birutė Lesevičiūtė, Chicajy, 

IL.
Irmina Lesevičiūtė, Chicago, 

IL.
Dr. Alfonsas ir Enna Kisieliai, 

Sidney, OH.
Aušra ir Algirdas Saulis, 

Clarendon Hills, IL.
Viktorija ir Algirdas Karaitis, 

Union Pier, MI.
Stasė ir Vytautas Mažeika, 

Colbert, GA.
Julė Šileikis, a.a. Edvardo 

Šileikio atminimui, Toronto, 
Canada.

Dr. Laimutė Griniūtė, Mel- 
rose, Park, IL.

Dr. Arnoldas Grušnys, Wichi- 
ta, KS.

Lietuvos Dukterys, Florida, 
a.a. Jono Purtulio atminimui.

Kun. John Tamulis, Cadilac, 
MI.

JAV LB Auroros apylinkė per 
Juozą Vizgirdą.

Edvardas ir Elena Čižinaus- 
kai, Orland Park, IL.

Ona ir Petras Jasulaitis, 
Chicago, IL.
Alfonsas Alkas, Tampa FL.

Kun. Vytautas Pikturna, 
Riviera Beach, FL.
Su 50 dolerių:

Lietuvių skautų sąjunga, per 
K. Ječių, Vilią Park, IL.

Leonas Daukus, Chicago, IL.
Marija Valiukevičienė, Sun 

City, CA.
Aldona Andriušis, Dorchester, 

MA.
Aldona Masiulionis, Batavia,

N.Y.
Ona Adomaitienė, Sunny 

Hills, FL.
Povilas Vaičekauskas, Chica

go, IL.
Genė Čyvienė, St. Petersburg 

Beach, FL.
John Radas, Livonia, MI.
Laima ir Albinas Ruigys, Los 

Angeles, CA.

Stasė Bublienė, Birmingham, 
MI.

Jane Gerdvilis, St. Petersburg 
Beach, FL.
Su 40-30 dolerių:

Zita Visockis, Chicago, IL.
Taiyda ir Ričardas Chiapetta, 

Chicago, IL.
Bronius Jasevičius, Dearborn, 

MI.
Su 25 doleriais:

Indrė Toliušis, New Buffalo, 
MI.

Marija Noreikienė, Putnam, 
CT.

Algimantas ir Teresė Lands
bergiai, Upper Marlboro, MD.

Aldona Baltch, Menands,
N.Y.

Marija Graužinis, Chicago, IL.
B. Stangenbergas, Cicero, IL.
Lidija ir Darius Polikaičiai, 

Dovvners Grove, IL.
Su 20-10 dolerių:

Antanas Sereika, Ona Ba
rauskienė, Kazys Krivickas, 
Ona Rūkštelė, Joana Mika
lauskas, Petras Čelkis, Bronius 
Underys, Sofija Palionis, Algir
das Boreišis, Nelė Mockuvienė. 
Monika Steikūnienė ir Elena 
Vabalienė.

Fondo iždininkas

PASITARTA IR 
PADĖKOTA

Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų rėmėjų valdyba ir talki
ninkai susirinko „Seklyčioje” 
pasidalinti įspūdžiais ir numa
tyti ateities darbus po sėk
mingai praėjusios metinės va
karienės kovo 26 d.

Pirmininkė Birutė Jasaitienė 
pakvietė ižd. Aldoną Ankienę 
pranešti apie vakarines paja
mas ir išlaidas. Pirmininkė 
dėkojo valdybos nariams bei 
talkininkams už bilietų pla
tinimą ir kitus darbus. Dėkojo 
Izabelei Stončienei už stalų pa
puošimą gėlėmis, už gėles solis
tams. Gėlės buvo jos auka. Taip 
pat dėkojo ilgametei parengimų 
šeimininkei Onai Norvilienei. 
Jai buvo įteikta kukli dovanėlė. 
Reiškė padėką ir šeimininkės 
talkininkėms: Adelei Lietuvnin- 
kienei, Viktorijai Valavičienei 
ir Emilijai Kantienei. Padėko
ta Ankų šeimos kepyklos savi
ninkams už pyragus ir Antanui 
Valavičiui už bufeto tvarkymą.

Pirmininkė pranešė, kad me
tinis narių susirinkimas įvyks 
birželio 4 d. y £

Roman Kasparaitis, Dow
ners Grove, IL, atsilankęs 
„Draugo” knygyne, nusipirko 
vertingų leidinių. Meilė lietu 
viškom knygom yra pagerbimas 
tų knygnešių, kurie jas nešdami 
į tėvynę, rizikavo savo gyvybe. 
Nuoširdus ačiū.

Vytenis Statkus, North Ri- 
verside, IL, apsilankęs „Drau
go” knygyne, įsigijo leidinių už 
didesnę sumą, tuo parodydamas 
savo pagarbą spausdintam lie
tuviškam žodžiui.
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