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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Litas surištas su JAV 
doleriu 

Vilnius, kovo 30 d. (Elta) -
Vyriausybės atstovas spauda i 
informavo, kad vyriausybė, vyk
dydama 1994 metų kovo 17 die
ną priimtą Lietuv ;s Respubli
kos Lito pa t ik imumo įs tatymą, 
suderinusi su Lietuvos b a n k u , 
priėmė nutarimą dėl bazinės va
liutos ir oficialaus lito ku r so 
nustatymo. 

Bazine valiuta n u s t a t y t a s 1 
JAV doleris, o oficialus k u r s a s 
— 4 litai už 1 J A V dolerį. 

L ie tuva p r i i m t a į 
T a r p p a r l a m e n t i n ė s Są jungos 

v a k a r i e č i ų g r u p ę 

Šiandien per spaudos kon
ferenciją Seimo rūmuose Seimo 
pirmininkas Česlovas Ju r šėnas , 
grįžęs iš 91-osios Tarppar la
mentinės Sąjungos konferenci
jos Paryžiuje, pranešė, kad šioje 
konferencijoje Lietuva buvo pri
imta į vadinamąją „vakariečių' ' 
vidinę sąjungos g rupę ,,12 
plius". J a i priklauso Europos 
Tarybos narės ir JAV. K a n a d a . 
Australija, Naujoji Zelandija. 

Iš trijų Baltijos valstybių šiai , 
Česlovo Juršėno žodžiais, įta
kingai grupei taip pat priklauso 
Estija. 

Paryžiuje Seimo p i rmin inkas 
susitiko su Tarppar lament inės 
Sąjungos, Europos Tarybos Par
lamentinės Asamblėjos, k i tų 
t a r p t a u t i n i ų o r g a n i z a c i j ų 
vadovais, įvairių šalių dele
gacijų nariais . Česlovas Ju r š ė 
nas pasakė, kad įvairių šal ių 
politikai teigiamai vert ina Lie
tuvos užsienio politiką ir konk
rečiai — Lietuvos ir Lenkijon 
sutarties parafavimą. 

Seimo narys Valdas Pe t r aus 
kas, kar tu su J u r š ė n u daly
vavęs Tarppar lament inės Są
jungos konferencijoje Paryžiuje, 
spaudos konferencijoje pažymė
jo, kad Lietuvos p a s t a n g o s 
atgauti prieškarinį ambasados 
pastatą Prancūzijos sostinėje 
yra nepakankamos. Pokalbiai 
su Lietuvos atstove U N E S C O 
Ugne Karvelis, sakė jis, liudija, 
jog mūsų šalis galėtų ge r i au 
išnaudoti šios organizaci jos 
teikiamas galimybes. 

B r a z a u s k a s k a l b ė s E u r o p o s 
T a r y b o s sesi joje 

Šiandien, baigdamas oficialų 
vizitą Lietuvoje, spaudos konfe
renciją Seimo rūmuose su rengė 
Europos Tarybos general inio 
sekretoriaus pavaduotojas, P a r 
lamentinės Asamblėjos valdyto
jas Heinrich Klebės. A u k š t a s 
Europos Tarybos pareigūnas sa
kė esąs pa tenkin tas savo ke tu
r ių dienų vizito rezul ta ta i s . 

Be kitų susit ikimų su oficia
liais Lietuvos pareigūnais, s akė 
Klebės, su Lietuvos prezidentu 
aptartas jo būsimasis vizi tas į 
Strasbourgą. Algirdas Brazaus
kas yra pakviestas pasakyti kal
bą ET Parlamentinės Asamblė 
jos sesijoje balandžio 14 d ieną 
Sesijos dalyviai norėtų išgirst i 
Lietuvos prezidento nuomone 
apie Baltijos valstybių bend
radarbiavimą, požiūri į įvykius 
Rusijoje bei šios šalies norą tapt i 
Europos Tarybos nare , k i t a i s 
klausimais. 

H. Klebės spaudos konferen
cijoje pabrėžė, kad Lietuvos 
prezidentas sutiko a tsakyt i i r į 
sesijos dalyvių klausimus, no r s 

protokolas to daryt i neįparei
goja. 

A t s a k y d a m a s į žu rna l i s tų 
k laus imus , H. Klebės pareiškė 
asmenine nuomone, kad Lietu
vos n e k i s ter ii asoci juota 
Europos Sąjungos na re greitu 
la iku t u r ė tų bū t i realizuotas. 

L i e t u v o s l a i v y n o k a r i a i ga l 
m o k y s i s Švedi jo je 

Lietuvoje viešint is Švedijos 
Karališkojo laivyno vadas ad
mirolas Sten Svedlund šiandien 
Vilniuje susi t iko su Krašto ap
saugos min is t ru Linu Linkevi
č iumi . Lietuvos kar iuomenės 
vadu Jonu Andriškevičiumi, 
k i ta i s kraš to apsaugos minis
terijos, Lietuvos Karinių jū rų 
pajėgų flotilės vadovais. Susi
t ik ime admiro las S. Svedlund 
pasidalijo savo įspūdžiais apie 
Lietuvos Kar in ių jū rų pajėgų 
flotilę, kur ią j i s ka r tu su paly
d a ap lankė ant radienį , ap tarė 
Lietuvos flotilės kar ių apmo
kymo Švedijoje galimybes bei 
sąlygas. 

E l e k t r i n i s t r a u k i n y s 
V i l n i u s - K a u n a s 

Šiandien m ar š ru tu Vilnius-
K a u n a s bandomąją kelionę atli
ko elektr inis t r auk inys . J is 102 
k i lometrų a t s tumą nuvažiavo 
per 1 valandą 12 minučių. „Nuo 
gegužės paskutinio sekmadienio 
tokiu greičiu į K a u n ą važiuos 
per dieną du t r y s t r auk in ia i " , 
pasakė valstybinės įmonės „Lie
tuvos geležinkeliai" generalinis 
d i rektor ius Algirdas Kliorė. Iki 
šiol a t s tumą t a r p Vilniaus ir 
K a u n o e lekt r in ia i t r auk in ia i 
įveikdavo per 1 vai 30 min., ar
ba 1 vai. 40 min., o kartais ir dar 
per ilgesnį laiką, su pavėlavi
mais . 

M o k s l ų d a k t a r o d i p l o m u s 
L i e t u v o j e g a l ė s g a u t i i r 

u ž s i e n i e č i a i 

Šiandien a tv i rame išplėsti
n iame vyriausybės posėdyje nu 
t a r t a iš dalies pakeist i mokslo 
la ipsnių ir pedagoginių mokslo 
vardų teikimo bei diplomų (ates
ta tų) regis t ravimo tvarką. Leis
t a duoti ir registruoti mokslų 
kand ida to ir mok.-ių dak ta ro 
la ik inuos ius pažymėjimus Lie
tuvoje negyvenantiems užsienio 
pil iečiams ir asmenims be pilie
tybės , kur iuos j ie gavo apgynę 
disertaci jas Lietuvos mokslo ir 
studijų institucijose. 

Evangelikų ir katalikų grupių 
vadai siekia bendradarbiauti 

Meksikoje prezidentas Salinąs PRI partijos prezidentiniu kandidatu parinko 
Ernesto Zedillo Ponce de Leon užimti vietą nužudyto kandidato Luis Donaldo 
Colosio. Priimdamas kandidatyste Zedillo savo kalboje 38 kartus minėjo Colo-
sio ir žadėjo vykdyti jo rinkiminę programa. Zedillo tačiau nėra populiarus 
ir neturi patyrimo, vedant rinkiminę kampanija, turėtoms aukštoms 
pareigoms valdžioje visuomet buvo skirtas, neišrinktas. 

Kooperatyvų 
va idmuo socialinėje 

politikoje 
N e w Y o r k a s , kovo 25 d. — 

Jungt inėse Tautose įvyko Socia
l inės politikos ir vystymosi sky
r i a u s globojamas pas i tar imas 
d ė l koope ra tyv in io sąjūdžio 
va idmens tarp taut inė je sociali
nėje politikoje bei pažangoje. 
Lietuvos Misiją atstovavo pata
rė ja Gintė Damušytė . 

Koopera tyvams skat int i ir 
ke l t i komi te tas (COPAC) pa
informavo sus i r inkusius dip
l o m a t u s bei k r e d i t o unijų, 
ūk in inkų asociacijų, apdraudos 
koopera tyvų ats tovus apie rei
k i a m ą bei te ik iamą pagalbą 
t r anz i t inėse ekonomijose, ypač 
prekybos ir paslaugų srityje. 

Baltarusija patvirtino naują 
konstituciją 

M i n s k a s , kovo 15 d. — 
Baltarusijos par lamentas 236 
b a l s a i s p r i eš 6 pa tv i r t i no 
pagr indin į šal ies įstatymą, 
kur is pakeičia senąją sovietinę 
konstituciją ir respublikos sta
tusą. Aštuoni deputata i nebal
savo. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
naujoji konstitucija skelbia, jog 
Baltarusija yra unitarinė, demo
kratinė, socialinė, teisinė vals
tybė, kurios didžiausia vertybė 
yra žmogus. Taip pa t skelbiama, 
jog Baltarusija siekia tapti 
nebranduoline ir neutralia vals
tybe. Baltarusija buvo viena iš 
keturių buvusios Sovietų Są
jungos respublikų, kurios pa
veldėjo branduolini ginklą. 

Pagal konstituciją prezidentas 
yra vyriausiasis šalies vadovas. 

Anksčiau tokį statusą turėjo 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas . 

Aukščiausiosios tarybos depu
tatų skaičius sumažintas nuo 
360 iki 260. Pusė deputatų, dir
bančių nuolatinėse komisijose, 
bus profesionalai, $ k i t a pusė 
der ins savo pareigas parla
mente su ki tu darbu. 

Baltarusijos įstatymo leidžia
mosios valdžios atstovai nu
sprendė, jog ne vėliau ka ip iki 
šių metų pirmojo pusmečio pa
baigos būtina surengti preziden
to r inkimus ir ne vėliau kaip iki 
šių metų pabaigos — parlamen
to r inkimus. 

Pagrindiniame įstatyme ga
rantuojama teisė privatiems 
asmenims turėti žemės. 

New Y o r k a s , kovo 29 d. 
(NYT) — Grupė žymiu I i -nos 
katal ikų ir evangelikų protes
tantų mokslininku bei vadovu 
pasirašė bendrą pareiškimą, 
kuriame ryžtasi mažinti neretus 
konfliktus t a rp jų skirt ingų 
krikščioniškų tradicijų. J ie taip 
pat žadėjo bendradarbiauti vi
soms jų konfesijoms bendruose 
rūpesčiuose: priešinantis abor
tams, JAV-ose siekiant būdų 
gauti valdišką paramą parapi
jinėms mokykloms, kad tėvų 
pasirinkimo laisvė nebūtų ribo
jama ekonominių išteklių, stip
rinant ryšius šeimose. 

Pareiškimą pasirašiusieji 39 
mokslininkai ir vadovaujantys 
asmenys iš įvairių konfesijų 
New Yorke surengtoje spaudos 
konferencijoje pabrėžė, kad šis 
bendradarbiavimo pareiškimas 
n ė r a oficialus jų konfesijų 
susitarimas ir neįpareigoja jų 
konkretiems veiksmams. Dau
gelis pareiškimo punktų tačiau 
kilo iš 1970 ir 1980 dešimt
metyje vykusių dialogų ta rp 
evangelikų ir katalikų, kuriuos 
globojo Vat ikanas , Baptis tų 
Pasaulinis Aliansas ir JAV 
Pietinių Baptistų Konvencijos 
organizacijos bei kitos grupės. 

D o k u m e n t a s neof ic ia lus 

Šis dokumentas daro daug 
plačiau apimančius pareiški
mus, negu ankstyvesnieji kaip 
t ik dėl to , kad j is nėra oficialus, 
jį pasirašiusias bažnyčias įpa
reigojantis dokumentas . J i s 
tačiau y r a reikšmingas dėl to, 
kad iš evangelikų pusės jį remia 
ne tik jų mokslininkai, bet ir 
įžymybės, kaip Pa t Robertson, 
protestantų Christian Broad-
casting Network (Krikščioniš-

2 mil. dol. paskola Lietuvos 
Radijui ir Televizijai 

Vilnius , kovo 15 d. (BNS) -
Lietuvos vyriausybei paskyrė 2 
milijonų dolerių paskolą iš 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
valstybinei Lietuvos Radijui ir 
Televizijai. Kredito lėšos, pasak 
vyriausybe s kov i 11 dienos nu
tarimo, skiriamos įrangai įsi
gyti. Paskola turi būt i grąžinta 
per 10 metų iš Lietuvos Radijui 
ir Televizijai skiriamų valsty
binio biudžeto lėšų. 

Kaip pasakė Finansų minis
terijos valstybės skolos valdymo 
skyriaus viršininkė Rūta Sky-
rienė, šias lėšas tvarkys pati 
Finansų ministerija, perves-
dama pinigus tiesiai įrangos 
pardavėjams. Kadangi skola 
bus grąžinama iš biudžeto, 
vyriausybė skolina ne su 10%, 
kaip kitiems, o su maždaug 7% 
palūkanomis, t.y. kokias ima iš 
Lietuvos Tarptaut inis Valiutos 
Fondas. 

Televizijos direktorius Saulius 
Sondeckis paaiškino, kad apara
tū ra perkama „visiškai legaliu 
keliu", sąrašą pateikus Finansų 
ir kitoms ministerijoms. Pasak 
jo, televizijos apara tūra pase
nusi, todėl būtinąją atnaujinti. 

J a u žinomi beveik visi naujos 
įrangos pardavėjai, kurie pa
sirinkti atsižvelgiant į kokybę 
ir kainą. Saulius Sondeckis 
teigė, kad firmos pasirinktos ne 
konkurso keliu, nes jis čia nerei

kalingas, tuo tarpu Rūta Sky-
rienė sakė, kad įranga bus per
kama konkurso tvarka. 

Du trečdaliai skirtu lėšų bus 
skir ta televizijos, o v ienas 
trečdalis — radijo aparatūrai 
pirkti Pavyzdžiui, ketinama 
įsigyti naujausią „Digital" for
mato televizijos aparatūrą, ko
kios iki šiol Lietuvos televizija 
dar neturėjo. Bus perkama visa 
vienos studijos įranga, kainuo
janti mažiausiai 350,000 dole
rių, ta ip pat garso aparatūra , 
kameros, montažinių įranga, 
videografiniai ir kitokie kom
piuteriai. S. Sondeckis sakė, kad 
visa t a i „norėjo turėt i da r 
vakar". Tačiau siekiant išvengti 
klaidų, dabar nebus skubama. 

— L i e t u v o s Misijos prie JT 
patarėja Gintė Damušytė kovo 
24 d. dalyvavo specialiame pasi
tarime, surengtame JT Gyven
tojų programos (UNFPA), kur vėl 
buvo aptartas pasiruošimas š.m. 
Tarptautinei gyventojų konfe 
rencijai Kaire, Egipte. Lietuvos 
Misija J T išrūpino Lietuvos 
ekspertės, Lietuvos Statistikos 
departamento Gyventojų statis
tikos skyriaus viršininkės M. 
Karalienės, kelionės finansa
vimą į šios konferencijos m 
paruošiamąją sesiją, kuri įvyks 
New Yorke balandžio 4-22 die
nomis. 

kos radijo/televizijos i pirmi
ninkas, kuris atokiai laikosi 
nuo katalikų. 

Iš katalikų pusės, beveik visi 
pareiškimą pasirašiusieji atsto
vauja konservatyvesnes pažiū
ras Katalikų Bažnyčioje, bū
tent, pvz. New Yorko arkivysku
pas kardinolas John O'Connor 
ir kun. Richard John Neuhaus. 
katalikų teologas, vadovaujan
t is Religijos ir Visuomeninio 
Gyvenimo Institutui. Kun. Neu
haus pasakė, kad jis pastoviai in
formavo Vatikano pareigūnus 
apie šio projekto darbus ir kad 
šis projektas vykdomas su Vati
kano palaiminimu. 

„Viliamės, kad (ši deklaraci
ja) sukurs klimatą, skatinantį 
oficialesnių veiksmų", kur ie 
suartintų evangelikus ir kata
likus, padėtų jiems geriau vieni 
k i tus suprasti ir k a r t u bendra
darbiauti parapijiečių lygyje, 
pasakė kun. Neuhaus. Deklara
cija yra verčiama į ispanų, 
portugalų, lenkų ir rusų kalbas 
ir bus paskleista ir Lotynų Ame
rikoje bei Rytų Europoje. 

Projektą sukurti tokį doku
mentą 1992 m. rugsėjo mėnesį 
pradėjo k u n N e u h a u s ir 
Charles Colson, buvęs J A V 
prezidento Nizon patarėjas , 
kur is buvo pasodintas į kalė
j imą po VVatergate aferos ir t en 
būdamas įkūrė Prison Fellovv-
ship ministry — religinę tarnys
t ę kaliniams. 

S u s i r ū p i n o konfl iktais d ė l 
sektų 

Tiek C. Colson, t iek ir kun. 
N e u h a u s telefonu duotuose 
pasikalbėjimuose išreiškė savo 
ir savo kolegų susirūpinimą dėl 
dažnėjančių konfliktų, kylančių 

įtaigos rinkimus laimėjo dešiniųjų pažiūrų multimilijonierių? verslininkas 
Silvio Berlusconi, kampanijai naudojęsis savais, visą Italiją apimančiais 
iiniaflklaidos tinklais. Jo partijai nelaimėjus pakankamos balsų daugumos, 
tačiau teks jungtis į koalcija, o prie jo jungtis norinčių partijų mažai 

Pirmas rusas Estijos 
parlamente 

Tal inas , kovo 22 d. (RFE/RL) 
— Estijos Socialdemokratų par
tijos narys Sergej Zonov kovo 22 
d. pradėjo eiti Estijos parla
mento nario pareigas. Zonov, 
pirmasis ir vienintelis rusas 

— J u n g t i n ė s e T a u t o s e Lie
tuvos Misijos patarėja Gintė Da
mušytė kovo 22 d. susitiko su JT 
Moterų pažangos skyriaus ats
tove A. Gumapac. Susitikimo 
tikslas: painformuoti JT apie 
Lietuvos vyriausybės naują 
postą moterų klausimams, ap
tar t i tolesnį bendradarbiavimą 
šioj srity ir susipažinti su J T 
vykdomomis programomis, kaip 
pvz. teikiamą paramą moterims 
mažuose versluose. 

Estijos parlamente, užima Ardo 
Ojasalu vietą, kuris turėjo at
sistatydinti ,kai buvo paskirtas 
valstybinio Mokesčių departa
mento direktorium. 

Zonov pasakė, kad savo veikla 
parlamente sieks, kad būtų pra
vest i įstatymai, padedantys 
rusakalbiams integruotis į Esti
jos gyvenimą. Jis ta ip pa t 
pabrėžė būtinumą, kad Rusijos 
kariuomenė būtų kuo greičiau 
išvesta iš Estijos, tuo suma
žinant galimą įtampą. Nors j is 
pasakė esąs pasiruošęs bendra
darbiauti su Estijos rusakalbių 
organizacijomis, Zonov pabrėžė, 
kad nesileis jų manipuliuoja
mas . J is paminėjo, jog per savo 
ankstyvesne veiklą Estijos Po
puliariame Fronte ir Estijos Pi-
l.ečiųTaryboje jis susipažino su 
asmenimis i i visų frakcijų Esti
jos parlamente. 

cel sparčiai augančių evange
likų sektų tradiciškai katali
kiškuose Lotynų Amer ikos 
kraš tuose ir, paskut in iuoju 
metu , t radiciškai ka ta l ik iš -
k uose ar pravoslaviškuose kraš
tuose Centrinėje ir Rytų Euro
poje bei Rusijoje. 

Kitų pareiškimą pasirašiusių 
mokslininkų bei bažnytinių va
dų tarpe yra dr. Richard Land 
ir dr. Larry Lewis, du aukšt i 
pareigūnai Pietinių Baptistų 
Konvencijoje — didžiausioje 
JAV protestantų konfesijoje — 
ir žymus kata l ikų teologas 
kun . Avery Dulles. 

S u t a r i m a s iš p r a k t i š k o 
b e n d r a d a r b i a v i m o 

Bet projektas kilo ir iš prak
tiško bendradarbiavimo Jungti
nėse Amerikos Valstijose t a rp 
evangelikų ir katalikų organi
zacijų, kurios priešinasi abor
tams , seksualiniam laisvama-
niškumui televizijoje ir fil
muose, priešinantis mokykli
nėms švietimo programoms, 
skatinančioms teigiamai priim
ti homoseksualizmą. 

„Turime ir nesutar imų", te
lefonu pasakė Charles Colson. 
„Tačiau seniausiuose (pagrin
diniuose) krikščioniško tikėjimo 
dalykuose stovime kartu. Krikš
čionybė yra puolama iš visų 
pusių: kovingų islamiškų tautų, 
gamtos garbintojų, įsiveržusių į 
daugelį gyvenimo sričių imtinai 
ir per Naujojo Amžiaus judėji
mą, vakarietiško gyvenimo se-
kuliarizmo. Jei negalėsime kar
tu stoti, turėsime t ik mažą 
galimybę apginti savo tiesą ir 
pasaulėžiūrą". 

Lieka i r s k i r t u m ų 

Deklaracijoje rašoma: „Mes 
kartu, evangelikai ir katal ikai , 
prisipažįstame savo nusikalti
mus prieš vienybę, kurios Kris
tus nori visiems savo moki
niams". 

Pareiškime evangelikai ir ka
talikai yra raginami vengti 
„nesusipratimų, klaidingo vie
nas kitų apibūdinimo ir vienas 
kitų kar ika tūr in imo" . Nors 
dokumente pripažinta svarba 
evangelizuoti netikinčius a r 
tuos, kurių tikėjimas atšalęs, 
jame smerkiamas siekimas į 
savo konfesiją pritraukti j au 
aktyvius tikinčiuosius iš kitos, 
norint padidinti savo narių skai
čių. 

Pareiškime abi grupės pat
v i r t i n a , k a d , .Kr ikšč ionys 
privalo mokyti ir patys gyventi 
pagal Dievo įkvėptą Šventąjį 
Raštą, kuris yra neklystantis 
Dievo žodis". Tai buvo labai 
svarbus punktas evangelikams. 
Bet pareiškime taip pat pri
pažįstama, kad Naujojo Testa
mento raštai vystėsi ir kad 
kr ikščionių m o k y m a s apie 
Kristų ir Šventąją Trejybę 
krikščionių tikėjimo išpažini
muose vystėsi Šventosios Dva
sios įkvėpiamojoje Bažnyčioje. 
Šis punktas buvo svarbus kata
likams, kurie tiki. kad Bažnyčia 
yra Šventojo Rašto ir pagrindi
nių tikėjimo tiesų perdavėja. 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 31 d.: Didysis ketvirta 
dienis; Benjaminas, Kornelija, 
Ginas, Vartvilė. 

Balandžio 1 d.: Didysis penk 
tadienis; Teodora, Hugonaa. V e 
nancijus, Dainora. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

DETROIT, MI 
SVEČIAS IŠ URUGVAJAUS 

Dr. Alfredas Stanevičius iš 
Urugvajaus lankė savo gimines 
Detroito apylinkėje. Kovo 29 
dieną ..Lietuviškų melodijų" ra
dijo laidoje pranešė apie Urug
vajaus lietuvių veiklą. Dr. 
Alfredas Stanevičius yra vienas 
iš pagrindinių lietuvių veikėjų 
Urugvajuje. 

BOK. SAULIUS 
FILIPAVIČIUS DETROITE 

Detroito Šv. Antano ir Dievo 
Apvaizdos parapijose Gavėnios 
rekolekcijas pravedė Troškūnų 
parapijos klebonas kun. Saulius 
Filipavičius. kuris į Kauno 
Kunigų seminariją įstojo 1981 
m. ir kunigu buvo įšventintas 
1986 m. Kovo 18 d. kunigas 
Filipavičius kartu su prof. 
Vytautu Landsbergiu dalyvavo 
pokalbyje su Automobilių 
pramonės unijos vadovu Bloos-
tone. Pokalbio metu buvo pri
minta, kad dar neįgyvendintas 
prezidento Clintono pažadėtas 
Baltic Enterprise fondas 
Pabaltijo kraštams. Aplankė ir 
tautybių vedamą radijo stotį. 
WPON, kur buvo įrašytas vie
nos valandos pasikalbėjimas 
apie Troškūnų parapijos veiklą, 
vienuolyno atstatymo eigą ir 
planus įrengti Centrą, kuriuo 
galės naudotis, ne tik Lietuvos 
jaunimas, bet ir atvykę užsienio 
svečiai. Kunigas Filipavičius. 
lydimas Benedikto Neverausko, 
aplankė Dainavos Jaunimo 
stovyklą ir susipažino su sto
vyklos veikla. Kovo 26 dieną 
aplankė ..Žiburio" šeštadieninę 
mokyklą. Čia. kalbėdamas 
anglų ir lietuvių kalbomis, 
kunigas greit patraukė mokinių 
dėmesį ir įtraukė juos į bendrą 
pokalb}. 

Sekmadienį Dievo Apvaizdos 
parapijos Švietimo komitetas 
surengė kun. Filipavičiui išleis
tuvių pietus, kurių metu kuni
gas plačiau papasakojo apie 
savo ir Lietuvos dabartinius 
rūpesčius. Pranas Zaranka. Jur
gis Jankus. Benediktas Neve-
rauskas, Marija Jankauskienė, 
Jūratė Pečiūrienė ir Aldona 
Milmantienė supažindino kuni
gą su parapijoje veikiančiomis 
organizacijomis ir jų veikla 
parapijoje. Popietei vadovavo 
Ramutė Petruševičienė. Kuni
gas Filipavičius padėkojo vi
siems geradariams už jo globą, 
viešnagę, maldas, aukas ir kvie
tė visus aplankyti Troškūnų 
parapiją. 

BUS PAGERBTAS 
ČERĖKAS 

Macomb County taryba balan
džio 20 dieną rengia pokylį, 
kurio metu bus pagerbti 1993 
m. apskrities asmenys už jų 
veiklą labdarai. Jų tarpe bus 
pagerbtas ir Algis Čerėkas už jo 
veiklą, vadovaujant ir koor
dinuojant siuntinių siuntimą į 
Lietuvą ir kitus kraštus World 
Medical Relief įstaigoje. 

„LIETUVIŠKU MELODIJŲ" 
ŽINIOS 

Vytauto Landsbergio spaudos 
konferencijos eiga per „Lietu
viškų melodijų" radijo valan
dėlę buvo perduota kovo 29 d. 
laidoje. 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės talkininkė. Danutė 
Mičiūnienė po sunkios opera
cijos Beaumont ligoninėje, kovo 
26 dieną grįžo į savo namus ir 
sveiksta savo vyro Eugenijaus 
priežiūroje. 

Vysk. Baltakio Velykų šven
tei žodis bus perduodamas 
balandžio 1 d. laidoje. 

Edvardas Skiotys, kuris dalį 
programų perduoda žemai
tiškai, praves balandžio 5 dienos 

laidą. Valandėlės yra transliuo
jamos iš Walled Lake Michigan, 
banga 1460 AM. 

lm 

DETROITE LAUKIAMAS 
HAMILTONO „AUKURAS" 

Balandžio 16 dieną į Detroitą 
atvyks Hamiltono „Aukuras", 
gerai mums pažįstama teatro 
grupė, Detroite vaidinusi ne 
vieną veikalą. 

Hamiltono „Aukuras" ruošia
si švęsti jau 45-tąjį gimtadienį 
ir yra pastatęs per šį netrumpą 
laikotarpį daugiau 45 veikalų, 
kurių tarpe buvo I. Inčiūros 
„Vincas Kudirka", Z. B. Moljero 
„Šykštuolis", S. Čiurlionienės-
Kymantaitės „Aušros sūnūs" ir 
„Pinigėliai", V. Mykolaičio-
Putino „Valdovas", J. Grušo 
„Tėvas", K. Binkio „Atžaly
nas", ir kiti. Su A. Ruko kome
dija „Bubulis ir Dundulis" ir V. 
Alanto drama „Aukštadvaris" 
buvo pakviesti į Lietuvą. Spek
takliai buvo Rokiškyje, Pane
vėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, 
Kaune ir Vilniuje, o „Bubulį ir 
Dundulį" rodė per Vilniaus tele
viziją net kelis kartus. Salės 
buvo pilnutėlės ir susilaukė pa
gyrimų už gražią tartį. 1992 
metais Šiaulių teatras vėl pa
sikvietė režisierę Eleną Kuda
bienę ir aktorę Mariją Kalvai-
tienę vaidinti S. Čiurlio
nienės-Kymantaitės „Pini
gėliuose". Ši išvyka į Lietuvą 
sutapo su režisierės gimta
dieniu. Akademinio teatro 
scenoje, Vilniuje, buvo iškilmin
gai pasveikinta. 

Elena Kudabienė-Dauguvie-
tytė Lietuvoje mokėsi Jaunimo 
dramos studijoje. 1941-44 metų 
laikotarpyje vaidino net 12 
veikalų Kauno jaunimo teatre, 
o pasitraukusi į Vokietiją, ir 
gyvendama Augsburge, pri
klausė lietuvių dramos grupei. 
Atvykusi į Kanadą suorganiza
vo ,Aukuro" dramos kolektyvą, 
kuriame yra režisiere ir viena iš 
pagrindinių aktorių. „Nie
kuomet nebuvau patenkinta 
savo režisūrine veikla, nes vi
suomet norėjau būti tik aktorė", 
— savo darbą apibūdina Elena 
Kudabienė. Prieš 12 metų ji įsi
jungė į Kanados profesionalinį 
teatrą, televizijos ir reklaminę 
veiklą. Ne vienas iš mūsų 
esame išgyvenę malonią staig
meną, kai netikėtai televizijos 
ekrane pamatydavome aktorę 
Kudabienę. 

I Detroitą „Aukuras" atvyks
ta su F. Garsijos Lorcos „Ber-
nardos Albos namai" balandžio 
16 dieną. Spektaklio pradžia 7 
vai. vakare. Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos taryba malo
niai kviečia visus Detroito ir 
Windsoro apylinkių lietuvius 
atsilankyti į šį retą renginį, nes 
Detroite teatras jau kuris laikas 
nėra viešėjęs. Laukiami visi, 
kurie pasiilgo, ne tik teatro, bet 
ir gražiai tarto lietuviško žodžio. 

Liuda Rugienienė 

J U N O B E A C H , FL 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 
Lietuvos nepriklausomybės 

sukaktis buvo minima net tris 
dienas. Vasario 13 d., sekmadie
nį, Oceanview metodistų bažny
čios salėje susirinko arti 100 
lietuvių. Dr. V. Majauskas, 
Palm Beach L. B. apylinkės 
pirm., pakvietė savanorį — kū
rėja Juozą Andriusį į sceną, kur 
jis buvo pagerbtas kartu su žu 
vusiais už Lietuvos laisvę. Bu
vo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Kun. V. Pikturna su
kalbėjo invokaciją. 

Po to dr. Majauskas pakvietė 
kalbėtoją dr. Sigitą Ramanaus-

Vasario 16-tos minėjime Juno Beach. Iš k. — LB apyl. valdybos vicepirm. 
Alicija Solienė, solistė Laima Stepaitienė ir akomp. Ruth Jordan. 

kienę iš Daytona Beach. Ji yra 
psichologė, neseniai gavusi JAV 
stipendiją dėstyti Vilniaus uni
versitete. 

Dr. Ramanauskienė savo kal
bą pavadino „Ar mes jau tikri 
amerikiečiai?" Ji pastatė homo 
sovieticus prieš homo ameri 
canus, teigdama, jog Amerikos 
lietuviai pasidavė Amerikos 
liberalų įtakai ir pasidarė per
daug nuolaidūs komunistams 
Lietuvoje, per mažai reaguoja į 
įvykius tėvynėje, o turėtų 
spausti Lietuvos valdžią, kad 
Lietuva nesueitų į per daug ar
timus santykius su Rusija, ne
darytų nuolaidų. Amerikos lie
tuviai taip pat turėtų reikalauti 
daugiau informacijos, žiūrėti 
kad būtų laisva spauda ir radi
jas, ir TV. Dabar svarbiausias 
uždavinys Lietuvoje yra tiksli 
informacija ir būtinybė užsiau
ginti naujų vadų. 

Po dr. Ramanauskienės kal
bos, kurią publika šiltai sutiko, 
Vincas Salčiūnas perskaitė nu
matomas rezoliucijas, kurios bu 
vo pasiųstos JAV prezidentui, 
senatoriams, kongreso nariams 
ir Lietuvos prezidentui. 

Meninė dalis vyko Oceanvievv 
metodistų bažnyčioje. Čia sol. 
Laimutė Stepaitienė. akompa
nuojant Ruth Jordan. padaina 
vo M. K. Čiurlionio. St. Sodei
kos, K. Kavecko, St. Gailevi-
čiaus. Banaičio. Fr. Schuberto 
dainas ir bisui — dar porą dainų. 

Po koncerto L. B. vicepirm. 
Alicija Solienė sol. Laimutei 
Stepaitienei įteikė puokštę gė
lių. Dr. Majauskas visiems pa
dėkojo, pažymėdamas, kad nei 
dr. Ramanauskienė nei sol. Lai
mutė Stepaitienė neėmė hono
raro. Minėjimas buvo baigtas vi
siems sugiedojus „Lietuva bran
gi"-

Vasario 16 d. Lietuvos Nepri 
klausomybės sukakties minėji
mas buvo tęsiamas prie Juno 
Beach miesto rotušės. Čia. daly
vaujant lietuviams, amerikie
čiams ir miestelio burmistrui p. 
Harris, buvo pakelta Lietuvos 
vėliava. Suskambėjo JAV ir Lie
tuvos himnai ir lėtai pakilo tri
spalvė. Vėliavą kėlė Algis Au-
gūnas, garbės sargyboje — Jani
na Šalnienė ir savanoris-kūrėjas 
Juozas Andriušis. Pakėlus vė
liavą trumpai kalbėjo dr. Ma
jauskas ir Juno Beach miestelio 
burmistras p. Harris. 

Pakėlus vėliavą visi suėjo į 
rotušės svetainę pasisvečiuoti ir 
pasivaišinti lietuvių keptais py
ragais, kava ir pabendrauti su 
amerikiečiais. 

Ta pačia proga lietuviai galėjo 
pamatyti ir vietinių menininkų 
parodą, kurių darbai buvo iška
binti rotušės salėje, i arpjų bu
vo ir keturi dail. Rimgailės Zo-
tovienės paveikslai. 

Sekmadienį, vasario 20 d., 
buvo aukojamos iškilmingos šv. 
Mišios St. Paul of the Cross 
bažnyčioje, kuriose dalyvavo lie
tuviai ir amerikiečiai. Lietuvės 
buvo pasipuošusios tautiniais 
drabužiais. Bažnyč •-• gj< dojo 
sol. Ona Jameikienė. 

LIETUVOS DUKTERŲ 

Sausio 15 d. Juno Beach jvyko Juno Beach iietuvo:, Dukterų pa 
Lietuvos dukterų ruošta madų rodoje modeliuoja Larą Zarr. 

paroda. Sutelktos lėšos skiria
mos daugiavaikėms šeimoms, 
našlaičiams ar vyresnio am
žiaus paramos reikalingiems as
menims šelpti. 

Dr. Antanas Lipskis laimėji
mams padovanojo savo tapytą 
paveikslą. Staigmena buvo gau
tų iš Lietuvos švarkų mode
liavimas, kuriuos parūpino 
valdybos sekr. Aldona Urbienė. 
Kiti drabužiai buvo gauti iš 
..Camille" ir „Barbara Worth-
ington" krautuvių. Buvo mode
liuojami ir pačių narių siūti 
drabužiai 

Madų parodą atidarė L. D. 
skyriaus pirm. Dalia Augū-
nienė, pasveikindama gausiai 
susirinkusius svečius (arti 140» 
ir pasidžiaugdama darnia sky
riaus veikla, narių darbštumu. 
Pradėti programą pakviesta 
Roma Mildažienė apibūdino dr. 
Antano Lipskio knygą „Kai 
saulė liepė" ir jautriai pa
deklamavo keletą jo eilėraščių. 

Madų parodoje, kurią modera-
vo Dalia Augūnienė. buvo mo
deliuojami sportiniai ir išei
giniai drabužiai. Modeliavo na
rės ir svečiai: Linda Karosienė, 
Vanda Majauskienė, Irena Ma-
nomaitienė, Elena Damijonai-
tienė. Alicija Solienė, Janina 
Šalnienė. Elena Janušienė. Mei
lutė Rulienė, Aldona Urbienė. 
Gina Seebauer. Rimgailė Zoto 
vienė ir Irena Žilinskienė. 

Modeliuojančias išeiginius 
drabužius lydėjo Algis Augūnas, 
Petras Strazdas ir Marius Sodo-
nis. Ypač gražūs pačios siūti 
drabužiai buvo Janinos Šalnie-
nės. 

Madų paroda buvo gausi ir 
mažųjų pasirodymais. Modelia
vo: Logan Johnson, Raimundas 
Johnson. Lidija Johnson. Leah 
Staškūnas (Apolonijos Staškū-
nienės vaikaičiai). Chelsea 
Seebauer (Stankūnų vaikaitė). 
Larą ir Tomas Zarr (Liusės Ber 
žinskienės vaikaičiai). 

Parodai pasibaigus svečiai 
stiprinosi šeimininkės Birutės 
Ciurienės, kuriai padėjo Rožė 
Barienė ir Dana Mošinskienė. 
paruoštomis vaišėmis. Prie baro 
bealkoholiniais gėrimais aptar
navo Rapolas Valodka. o kava 
rūpinosi Jonas Garla. 

Laimingąjį bilietą traukė Al
dona Lipskienė. Dr. Antano 
Lipskio paveikslą laimėjo Balfo 
pirmininkė Marija Rudienė. 

Negalime nepaminėti drabu
žių gavimu ir jų transportacija 

besirūpinančių Alicijos Solie-
nės ir Janinos Šalnienės, užku
lisio „chaosą" tvarkančios Da 
nutės Volodkienės, salę puošu
sių Vandos Majauskienės, Aldo
nos Urbienės ir Rimgailės Zoto-
vienės. Lietuvos Dukterys dė
kingos visiems atsilankiusiems 
ir savo narėms, kurios taip dar
niai dirbdamos remia Lietuvą. 

NAUJAS LIETUVIUKAS 
Aras Mykolas Paulauskas. 

Rozitos ir Beno Paulauskų sū
nus, gimė š.m. sausio 16 d. 
Vaikaičiu džiaugiasi Aldona ir 
Vytautas Biliūnai. Juno Beach 
lietuviai sveikina tėvus ir se
nelius, linkėdami jaunajam 
Arui gražiai augti ir būti geru 
lietuviu. 

D. A. 

DAYTONA BEACH, FL 

MINĖJOME KOVO 
VIENUOLIKTĄJĄ 

Prieš mėnesį prasmingai 
paminėjome Lietuvos neprikl. — 
Vasario 16-tosios šventę, o kovo 
13 d. šventėme Kovo 11-tąją, 
Lietuvos neprikl. atkūrimo 
ketvirtąsias metines. 

Minėjimas, ruoštas Lietuvių 
klubo, pradėtas lietuviams skir
tomis pamaldomis, Prince of 
Peace bažnyčioje, Ormond 
Beach. Šv. Mišias ui Lietuvą 
aukojo kun. Ričardas Grasso, 
pamoksle prisimindamas Lietu
vos istorinę praeitį ir lietuvių 
tautos ryžtą siekiant laisvės. 
Skaitymus ir savo kūrybos ti
kinčiųjų maldą skaitė Gedi
minas Lapenas. Aukas nešė 
Daržinskių šeima. Pamaldas 
giesmėmis praturtino „Sietyno" 
choras, vadovaujamas muz. An
tano Skridulio. 

Po pamaldų salėje, minėjimą 
pradėdamas trumpą žodį tarė 
klubo p i rmin inkas Jonas 
Daugėla, primindamas Vasario 
16-tosios ir Kovo 11-tosios aktų 
svarbą Lietuvai. Tautos ryžtą 
okupacijų metais siekiant lais
vės. Paminėjo Kovo 11-tosios 
tuometines tautos nuotaikas, 
džiugesį, kuris laikui bėgant 
dalinai ėmė keistis. Jonas 
Daugėla kvietė vieningam dar
bui ir skatino viltingu tikėjimu 
Lietuvos šviesesne ateitimi. Po 
jo žodžio dalyviai sugiedojo 
Lietuvos himną. 

LB visuomeninių reikalų vi
cepirmininkės dr. Sigitos Rama
nauskienės paskaita skyrėsi 
nuo daugelio girdėtu. Ji lietė iš 
esmės pokyčius išeivijoje 
santykiaujant su Lietuvos 
žmonėmis, institucijomis. Tai 
buvo atviras, kritiškas žodis šių 
dienų išeivijos problemoms 
spręsti. Paskaita akademiškai 
paruošta, ke l ian t i naujus 
siūlymus ateities darbams. Po 
paskaitos buvo įvairūs komen
tarai, tai natūralu, ypač, kai 
paliečiami jautrūs reikalai. 

Po paskaitos, Jonas Daugėla 
šiltai padėkojo prelegentei už 
naujų minčių paskaitą, palin
kėjo viltingos ateities švenčiant 
šią prasmingą šventę ir pakvie
tė visus minėjimo dalyvius 
pasivaišinti klubo valdybos 
narių paruoštais sumuštiniais ir 
kava. Vaišių metu pirm. Jonas 
Daugėla pristatė gana nemažą 
būrį iš įvairių šiaurės kraštų 
atvykusių svečių ir pranešė apie 
klubo ateities veiklos planus. 

Džiugu, kad mūsų telkinyje 
prasmingai minimos mums 
brangios šventės. 

LAUKIAME KONCERTO 
Klubo valdybos pastangomis, 

balandžio 10 d., sekmadienį, 
tuojau po lietuviams skirtų 
pamaldų Prince of Peace bažny
čioje, par. salėje bus koncertas. 
Programą atliks svečiai iš St. 
Petersburgo, Vyrų dainos ok
tetas, vadovaujamas muz. Re
ginos Ditkienės. Girdėsime 
gražias dainas ir pasigėrėsime 
grupės trumpu vaidinimu. 

'Vieš koncertą kurr. Ričardas 
Grasso bažnyčioje aukos šv. Mi 
šias, pamaldose giedos choras 
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,,Sietynas", vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio. 

Po koncerto klubo valdyba pa 
vaišins užkandžiais ir kava. 
Toks koncertas mūsų telkinyje 
pirmas. Tikimasi, kad Daytona 
Beach ir plačiųjų apylinkių lie-
viai parodys prideramą dėmesį 
ir gausiai dalyvaus pamaldose 
ir koncerte. Klubo energingajai 
valdybai vadovauja Jonas 
Daugėla. 

Jurgis Janušaitis 

• Lietuvos kunigaikštis Vy-
tautas Didysis apsikrikštijo 
1383 m. spalio 21 d. 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akig Chirurgas 
Chicago Ridge Med. Center 

9830 S. Rldgeland Ave. 
Chicago Ridge. IL 60415 

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

312-735-7709 
Chicago. IL 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oik Lawn, IL 

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

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

7915 W. 171st 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

K a b . tel . ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - - ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kedzio A v e . , 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDlNG 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls. Ltd. 
Marquatta Medical Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W 99 St. Tai. (709) 422-0101 
Valančios pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
treča uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeitd 9 v r 12 v p p 
6132 S. Kedzie Ave.. Chicago 

(312) 778-6969 a-sa (312) 469-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Tel. (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgin III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

90S5 S. Roberts Rd., Hickory Hills. IL 
1 mylia j vakarus nuo HaHem Ave 

Tel. (708) 598 4055 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St. 
Paios Hgts lll Ketv v-ai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 
3315 W 55th St "cago 

Tel. (312) 476-2112 
9525 S 79tn Ave HiCkO'y H'!l$ Ii. 

Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas be' crvyrgiia 
5635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tel. 312-565 1955 
172 Schiller S t . Elmhurst, IL 60126 

708941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ' savaitgalis te* 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 t t Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penki 2-7 

Kab. tel. (312)585 0348: 
Rez. (312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir kpiv i?-*. 

' . 9 antr 1? r> p*>rikt 10 12 1 h 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

Vtzjtai aomokamt Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708 448 5545 
Priklauso Holy CrOSS .r 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviška' 
6165 S. Archer Ave. ipne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585 7755 

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1312 ) 586 .1166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS :^ r~H|OMQ(5AS 

6745 We*t 63-
Val pirm. antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



BRANGIEJI 

„Šią dieną mums Viešpats sukūrė! Džiaukimės ir būkime 
linksmi, Aleliuja!" 

Šie Velykų liturgijos žodžiai vėl netrukus nuskambės ir 
krikščioniškasis pasaulis paskelbs, kad Kristus kėlės. Gyvenimas 
nugali mirtį, visa žmonija džiaugiasi — net tose vietovėse, kur šiaip 
nedaug kasdieninio džiaugsmo, — nes Velykų Naujiena atneša viltį 
kiekvienam, tikinčiam tuščio Kristaus kapo faktu, tikinčiam, kad 
Jėzus tikrai yra visų Išgelbėtojas. 

Šias mintis ir aš noriu jums pabrėžti Evangelijoje pastebime, 
kad daugumas apaštalų jautė tą baime, kurią išreiškė ir Tomas: 
galbūt prisikėlimo pažadas neįvyks... Naujajame Testamente 
apaštalai net devyniolika kartų išreiškia baimę ir susirūpinimą, 
septyniolika kartų yra pilni abejonių bei netikėjimo, o tik keturis 
kartus tikrai džiaugiasi. Evangelistas šv. Morkus apaštalų 
džiaugsmo nei karto nepamini, bet kelis kartus pažymi jų baimę 
ir abejones. 

Apaštalas Tomas norėjo pamatyti Kristaus žaizdas, atvedusias 
Jį į Garbę. Galbūt Tomas vylėsi, kad tų žaizdų nėra ir todėl jam 
pačiam nereikės pakeisti savo gyvenimo. Bet žaizdas jis matė ir 
suvokė jų prasmę. Supratęs sušuko: „Mano Viešpats ir mano 
Dievas!" 

Ar mes kartais nepanašūs į apaštalą Tomą? Norime tikėti Kris
taus prisikėlimu, bet kartu ir nenorime, nes tuomet ir mes turėtume 
Jėzų sekti kančioje, kad tikrai suprastume ir įvertintume Jo 
Prisikėlimą. 

Visus, kurie mums yra taip brangūs, Tėvų marijonų vardu 
sveikinu Velykų proga, linkėdamas linksmų švenčių. Tegul 
prisikėlęs Viešpats ateina į jūsų tarpą ir kiekvienam ištaria: 
„Ramybė tau". Tegul visas abejones nugali tikėjimas, liūdesys 
pavirsta džiaugsmu, o sielvartas — viltimi, kad visi galėtume su 
šv. Augustinu tarti: „Mes esame Velykų žmonės. Aleliuja yra mūsų 
giesmė". 

Žadėdamas visus prisiminti savo maldose prie altoriaus, 
pasilieku jūsų Kristuje. 

Kun. Donald S. Petraitis, MIC 
Marijonų Provinciolas 

AR LIETUVOJE VYKDOMAS 
GENOCIDO ĮSTATYMAS? 

Dail. Veronikos Švabienės margučiai. 

1940 m. Lietuvą jėga okupa
vus Sovietų Sąjungai, liepos 
mėn. Lietuvos komunistų parti
jos vadovas A. Sniečkus, bū
damas vidaus reikalų minis
terijos saugumo departamento 
direktorium, pasirašė įsakymą 
deportuoti iš Lietuvos 2,000 
valstybės pareigūnų ir organiza
cijų veikėjų. Tuo būdu buvo pra
dėtas valstybės griovimas ir 
genocidas, sunaikinęs daugiau 
kaip pusę milijono gyventojų. 

1944 m. grįžus bolševikams, 
Lietuvoje gyvenimas virto pra
garu. Daugiausia lietuviai 
patriotai kentėjo nuo NKVD ir 
jiems talkininkavusių savų par
sidavėlių — stribų ir milicijos. 
Čia susitelkė visos padugnės, 
tinginiai, girtuokliai, nusi
kaltėliai, ieškodami lengvo gy
venimo. Jie, būdami vietiniai, 
pažinojo gyventojus, žinojo jų 
nusiteikimą; jie už judošišką 
grašį, talkindavo sovietiniams 
komunistams, padėdami nai
kinti ir kankinti savo brolius 
lietuvius. 

Kaip žiauriai NKVD ir kolo-
borantai elgėsi su politiniais 
kaliniais, parodo atvejis Adolfo 
Ramanausko — Vanago, kuris 
buvo atgabentas į kalėjimo 
ligoninės chirurginį skyrių la
bai sunkioje padėtyje: 

„Be sąmonės, periodiški kūno 
galūnių ir raumenų traukuliai. 
Pulsas vos juntamas. Ligonis 
visas kruvinas. Lytinių organų 
srityje masyvus raištis, persi
sunkęs šviežiu raudonu krauju. 
Nuėmus raištį, matosi didžiuliai 
kraujo krešuliai. Dešinė akis 
padengta hematoze, ant viršu
tinio voko šešios durtinės žaiz
dos, padarytos plonu laidu ar 
vinimi, siekiančios akį. 
Daugybė mėlynių pilvo srityje. 
Kairės rankos trečio piršto žaiz
da. Savęs sužalojimas". („Lais
vės kovų archyvas", Nr. 9). 

Akte parašyta, kad pats save 
sužalojo. Tai klastotė, norint 
panaikinti nusikaltimų pėd
sakus. Faktas tik parodo, 
kokius žiaurius metodus nau
dojo NKVD ir jų parankiniai. 
Daugelis jų turbūt dar tebe
vaikšto gyvi ir, žinoma, gauna 
geras pensijas už „sąžiningą" 
darbą. Bet tai aiškūs nusikal
timai prieš žmogų ir žmoniją. 
KGB archyvuose yra daugybė 
medžiagos, įrodančios nusi
kaltėlių žiaurius veiksmus. 
Daug šiurpių paslapčių slepia 
KGB archyvai. Likę gyvi nusi
kaltėliai norėtų, kad likę 
dokumentai būtų sunaikinti, 
nes jie rodo jų atliktus kruvinus 
darbus, šaukiančius dangaus 

IGNAS MEDŽIUKAS 

keršto! 
Jau ketveri metai, kai Lietu

va atstatė savo nepriklausomy
bę. Lietuvos respublikos Aukš
čiausioji Taryba 1992 m. balan
džio 29 d. priėmė įstatymą „Dėl 
atsakomybės už Lietuvos 
gyventojų genocidą" ir prisi
jungė prie Tarptautinių kon
vencijų. Bet iki šiol genocido nu
sikaltimai netiriami, juos vyk
džiusios organizacijos ir 
asmenys nepatraukti baudžia
mojon atsakomybėn. Ką veikia 
Lietuvos prokuratūra ir sau
gumas? 

Paskelbus Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą, spau
doje pasigirdo balsų ir 
nuomonių, kad pagal krikščio
nybės mokslą reikia atleisti 
skriaudėjams bei kankintojams. 
Kažin ar tai nėra pačių ko
munistų ir kagėbistų sukurta 
schema jų nusikaltimams 
sušvelninti. Einant tokiu keliu, 
pirmiausia reiktų laukti, kad 
tie skriaudėjai, padarę žalą savo 
broliams, parodytų atgailą ir 
prisipažintų klydę. Deja, tokios 
atgailos nematome, jie tik 
stengiasi savo veiksmus patei
sinti buvusiomis aplinkybėmis, 
kuriose jie kitaip negalėję pasi
elgti. Bet tai ne atgaila, o dargi 
kai kurie parodė didelį 
agresyvumą bei akiplėšiškumą. 

Štai Gorbačiovo blokados 
metu prieš Lietuvą ir vėliau, 
vykstant Maskvos pučui, tokie 
grasino sąjūdiečiams, saky
dami: „Dabar jūsų jau neveši
me, bet varysime pėsčiomis arba 
likviduosime vietoje". Beje, 
kaltinant okupantus, nereikia 
pamiršti ir jų bendrininkų, jeigu 
jie yra išdavę savo brolius. 
Žinoma, tenka atsižvelgti indi
vidualiai į kiekvieną asmenį. 
Galima pateisinti tuo atveju, 
jeigu kas išdavė okupantams 
savo brolį lietuvį, pats būdamas 
suimtas ir neatlaikęs žiaurių 
kankinimų Bet tokių atvejų ne
buvo daug. 

Genocido konvencija — tarp
tautinis įstatymas, priimtas 
Jungtinių Tautų vienbalsiu nu
tarimu. Tikslas — užkirsti kelią 
tautinių, religinių, rasinių 
grupių naikinimui. 

Genocidas Lietuvoje reiškėsi 
okupacijų metais. Vos užėmę 
Lietuvą, bolševikai vykdė geno
cidą suėmimais, kalinimu 
deportacijomis, žudymu. Jau 
pirmaisiais okupacijos metais, 
prieš pradedant masinius 
birželio vežimus, buvo paliesta 
12 tūkstančių gyventojų. Kalė

jimai buvo perpildyti. Tardant 
vartojamas smurtas, teroro 
priemonės. Paskutiniuoju metu 
vis daugiau atrandama vietų, 
kur suimtieji nukankinti ir 
nužudyti buvo slapta palaido
jami. Negalima užmiršti ir 
vokietmečiu vykdyto genocido 
prieš žydus ir lietuvius patrio
tus. 

Beje, daugelis nukankintų ir 
nužudytų režimo laikais vėliau 
buvo reabilituoti. Bet tai menka 
paguoda kankiniui ar jo šeimai, 
nes mirusio jau nebeatgaivinsi 
ir jo artimųjų skausmo nenura
minsi. 

Danutė Bindokienė 

Kančių istorija ir 
Titaniko likimas 

LIETUVOS ORO LINIJŲ 
POSŪKIAI 

Valstybinė aviakompanija 
„Lietuvos avialinijos" (LAL) per 
30-36 mėnesius ketina rvsiškus 
lėktuvus pakeisti „Boeing 
737-200". Gegužės mėnesį LAL 
išsinuomos du tokius lėktuvus. 
Jų nuoma kainuos apie 2 mili
jonus dolerių per metus. Pra
dėjus skraidyti „Boeing", 
tikimasi pritraukti daugiau 
keleivių. 

Šiuo metu kiekvienam skry
džiui parduodama vidutiniškai 
apie 40% bilietų. Daugiausia 
keleivių skrenda į Frankfurtą, 
Maskvą ir Kopenhagą. Nuosto-
lingiausi skrydžiai yra į Ams
terdamą, Sankt Peterburgą ir 
Varšuvą. Pernai LAL skraidino 
209,000 keleivių. 

Pasak LAL direktoriaus, į 
Lietuvos rinką labai energingai 
veržiasi SAS, „Lufthansa" ir 
„Finnair". LAL reikalavo, kad 
vyriausybė apribotų jų veiklą. 

Kauno aviakompanijos „Lie
tuva" vadovai nenori jungtis, 
nes, jų manymu, jie turi savo 
rinką ir maršrutus, be to, nepra
šo pinigų iš valstybės. Pernai ši 
kompanija pervežė 13,500 kelei
vių. Kompanija turi šešis nedi
delius rusiškus lėktuvus, kurie 
skraido į Helsinkį, Hamburgą, 
Budapeštą, Prahą, Kristiansta-
dą Švedijoje per Palangą. 
„Lietuva" perėmė Palangos 
rinką. Ten mėgsta skraidyti 
vokiečiai. 

Lėktuvo bilietas į Hamburgą 
Lietuvos piliečiui kainuoja apie 
250 dolerių užsieniečiui — kelis 
kartus brangiau. Tačiau, kaip 
tikina kompanijos vadovai, jų 
aptarnavimas neprastesnis kaip 
Vakaruose, todėl apie 60% šio 
maršruto keleivių — užsienie
čiai. Vidutiniškai kiekvienam 
skrydžiai parduoda apie 50% 
bilietų. (AGEP) 

Amerikiečiai dar ir šiandien 
tebesidomi tragišku keleivinio 
laivo Titaniko likimu. Tai buvęs 
prabangiausias, didžiausias ir 
moderniausias (pagal savo laiko 
standartus) laivas, koks bet 
kuomet anksčiau paleistas 
plaukti tarp Europos ir Ameri
kos. Anuomet plačiai kalbėta ir 
rašyta, kad Titanikui neįma
noma nuskęsti, kad pagaliau 
žmogaus techniški sugebėjimai 
nugalėjo vandenynų grėsmę ir 
Atlantą jau galima perskrosti 
saugiai, greitai, be pavojų. 
Tačiau džiaugsmas ir per didelis 
savimi pasitikėjimas atnešė 
skaudžias pasekmes, kai Titani
kas pirmosios savo kelionės per 
Atlantą metu susidūrė su led
kalniu ir nuskendo, parei
kalavęs kone visų keleivių 
gyvybių. Nuostabaus keleivinio 
laivo sąvoka buvo puiki, bet 
galbūt jos įgyvendinimas per 
daug neapdairus, neištirtas, per 
daug palikęs nežinomųjų. Gali
me teigti, kad Titaniką pražu
dė per didelis ir aklas pasitikė
jimas savo jėgomis. 

Ši istorija vis ateina mintin 
pastarųjų dienų laikotarpyje, 
kai pagaliau pasirodė Pasaulio 
Lietuvių bendruomenės pastan
gomis išleistas pirmasis „Lietu
vos kovų ir kančių istorijos" to
mas (Mokslo ir enciklopedijų lei
dykla, Vilnius, 1994i. 

Tai pirmoji iš 16 tomų serijos 
knyga, skirta Lietuvos gyven
tojų trėmimams 1941, 1945--
1952 m. Ją sudaro 165 doku
mentų, surinktų iš slaptų archy
vų ir kitų šaltinių, verstų į lietu
vių kalbą. Rinkinys su dviem 
trumpais įvadais: PLB pirm. 
B. Nainio ir knygos sudarytojo 
Gedimino Rudžio. Knyga ne
kantriai laukta, daug rekla
muota, ne? projektas neeilinis, 
vertas dėmesio ir lietuvių visuo
menės paramos. Kaip ne kartą 
rašyta mūsų spaudoje, šiuo 
milžinišku užmoju norima su
rinkti į 16 tomų mūsų tautos 
Golgotos kelio „kruvinus 
akmenėlius", kad ateities kar
toms liudytų, ką jų tėvai ir pro
tėviai turėjo iškentėti nuo sve
timųjų rankos. 

Pirmoji tos kančių istorijos 
knyga neseniai išplaukė į pla
čiuosius lietuvių visuomenės 
vandenis, bet, deja. jos likimas 
— Titaniko likimas, apie kurį ir 
mes daug kalbėsime, rašysime, 
mėtysime kaltinimų. Šiais 

keliais sakiniais iš anksto nori
me perspėti, kad tai nepapras
tai opus reikalas, kuris į mūsų 
tarpusavio santykius šiapus ir 
anapus Atlanto įneš dar dau
giau nesantaikos, susikaldymo 
ir žalos. 

Čia nenagrinėsime knygos tu
rinio ir priežasčių, dėl kurių jos 
negalime vadinti tiksliu Lietu
vos kančių istorijos veidrodžiu. 
Ateinančią savaitę spaus
dinsime išsamų istoriko Jono 
Dainausko straipsnį, kuriame 
jis įprastu kruopštumu šiuos 
trūkumus nurodo. Tereikia 
pasakyti, kad knygoje pateiktie
ji dokumentai greičiau pavaiz
duoja tvarkingą ir kultūringa 
tam tikro Lietuvos gyventojų 
skaičiaus perkraustymą iš 
tėvynės į Rusiją, bet ne barba
riškus trėmimus. Dokumentuo
se tie trėmimai daugiausia va
dinami humanišku „iškeldi
nimo" vardu, o sąlygos, vykdant 
tuos „iškeldinimus" tikrai nėra 
tokios, kaip esame įpratę tikėti. 
Žinoma, ir iš šių dokumentų 
galima susidaryti vaizdą, kad 
tuo metu vyko prievartinis tau
tos dalies išvežimas į svetimą 
kraštą, bet tas vaizdas nelabai 
tikslus. 

Tai kas gi pagaliau liudys 
tiesą: autentiški dokumentai, ar 
pernelyg emociški buvusių 
tremtinių, jų šeimų narių ir ki
tų liudininkų, savo akimis ma
čiusių trėmimų siaubą, pasako
jimai? O kuo tikės ateities isto
rikai — lietuviai ir nelietuviai 
— kai nebeliks gyvų liudininkų, 
tik dokumentai knygoje? 

Kančių istorijos pirmąjį tomą 
būtų išgelbėjęs išsamus įvadas 
su smulkiais komentarais, skai
čiais, duomenimis, parodančiais 
dokumentuose skelbiamą ne
tiesą, {vadas — trumpai sakant 
— skystas ir tuščias, tokios rū
šies leidiniui bevertis. Pagaliau 
kaip galime patikėti ir paskelb
tais dokumentais, jeigu išspaus
dinti tik jų vertimai? Kodėl 
nepateiktos autentiškųjų do
kumentų faksimilės (įvade 
rašoma, kad tai bus išleista 
atskiru leidiniu), kaip daroma 
rimtose mokslinėse knygose? 

Ši „Kančių istorija" tikrai at
neš nemažai kančios ir lei
dėjams, ir tremtiniams, ir lietu
vių visuomenei. Ar šis „titani-
kas" paskui save nutrauks į ne
būtį visą 16 tomų projektą, 
pamatysime ateityje. 

ŠEKIT PASKUI MANE 
JURGIS JANKUS 

14 
- O gal Jėzus Kristus vėl surinko visus į vieną 

krūvą ir vėl kur nors nuvedė? Aš jau labiau patikėčiau 
Stasiulių Vytauto pasakai, kad visi partizanai tebėra 
savo miške. Kad jie apgavo rusus. Tie ieškojo sulindusių 
į krūmus, pasislėpusių už kelmų, ieškodami žiūrėjo į 
žemę, o partizanai tik sulipo į medžius ir laukė, kol tie 
pravėžlios. Kai neradę nieko išsiskirstė, jie išlipo ir nau
jas slėptuves kasasi. 

- Matau, kad netiki. 
- Jeigu žinočiau, kad iš manęs nesijuoki, gal ir tikė

čiau, bet dabar negaliu. 
- Negali, tai negali ir aš negaliu kitaip pasakyti, 

kaip buvo. Kitas gal pasakytų, bet aš negaliu. Ir širdies 
negaliu išimti ir parodyti. 

- Kam taip. Negali sakyti, nesakyk. Sakyk negaliu, 
ir užteks. . 

_ Bet aš negaliu. Man širdis liepia sakyti, kaip 
buvo. Tu netiki, gal atsiras, kas patikės. Kai jie pasta 
tys kryžių, į ji įpjaustys visą stebuklą. Kas nors radęs 
vidury miško tokį kryžių gal patikės. Kas nors patikės. 

- Tai gali net j krūtinę muštis, kad taip buvo? 
- Galiu ir muštis ir visais šventaisiais prisiekti. 
- Ir manai, kad tau galvoj viskas kaip reikia? 
_ Kad mano troba būtų visiškai sveika ir kad joje 

viskas būtų savo vietoje, kad nebūtų ir tave pačią gąs
dinę, galėčiau pagalvoti, kad sapnavau, bet pati matai, 
kas padaryta. Ką mačiau, ką sakei, o ką dar padare, ko 
nepasakei ir ko pati nežinai. Aš tikiu, kad ir čia buvo 

stebuklas. Kad tas vyresnis ir paršiuką apgynė ir 
trobelę. Atrodo, kad jis buvo ne viską naikinančių 
vyresnis, bet tavo angelas sargas, bet aš tikiu, kad gali 
atsirasti ir toks, o tu netiki, ką Visagalis gali padaryti, 
Juk kiekvieną vakarą ir rytą tebekalbi, kad tiki Viešpa
tį Visagalį Dievą. 

— Kalbu tai kalbu, bet... — ir įtempė akis j langą, 
kuris buvo tiesiai prieš ją. — Žiūrėk, kas ten dabar. 

Ties Skirpstūno degėsiais sustojo mašina, o paskui 
ją atvažiavo kitos, didelės kaip kerėplos. Iš automobilio 
išlipo du vyrai, pradėjo rankomis rodyti, mosuoti, viena 
iš kerėplų nuvažiavo nuo kelio, tiesiai per likusią dar 
nenudegusią tvorą žemyn. Nuvažiavo, pasidairė, nulei
do didelį samtį-nesamtį ir ėmė kasti griovį, gal kūdrą. 
Kitas atvažiavo pirmiausia prie beržo, įrėmė snukį, su
burzgė, beržas pasviro ir Žnektelėjo, tik šaknys pakilo 
į viršų, paskum klevus, paskum sodelį su nuo karščio 
iškepusiomis vyšniomis ir nokimo tebelaukiančiais 
obuoliais. 

— Taip, kaip visur, kaip visur, — iš gilumos atsi
duso Paulina. 

— Ryja gyvatė Lietuvą. Ryja ir nepaspringsta. Va 
žiūrėk, — paėmė lazdą. — Miške, neturėdamas ką veikti, 
išpjausčiau. Radau patogiai išaugusią guobutę ir išpjaus-
čiau. Nereikėjo nė atskirai durstyti, iš vieno viskas išėjo. 
Žiūrėk, čia paukščiukas. Tai mes, tai visa Lietuva, o čia 
matai gyvatė. Raitosi, lipa artyn. Dar tik liežuviu te
siekia, tai kas dabar darosi, bet vieną dieną tik pasi-
spirs, mukt paukščiuko ir nebėra. Paukščiuko vietoje 
tik gyvatės galva. Kiek laiko turės praeiti, kai niekas 
nebežinos, kad čia mūsų būta? 

— Dievas žinos, - pro atodūsį pratarė Paulina. 
— Žinos, kad mūsų nebėra. Tik tiek. 
— O ar girdėjai, ką aną sekmadienį kunigas pasakė? 
Skirpstūnas tik pakėlė akis. Jis žiūrinėjo į savo lazdą 

ir gailėjosi, kad nepadarė gyvatės jau pradėjusios ryti 
paukščiuką. 

— Sakė, kad ateis diena, kai Dievas surinks mus 
vėl į vieną vietą. Iš visur. Iš šiaurės ir iš pietų, iš rytų 
ir vakarų parves visus namo, ir mes vėl būsim viena 
šeima. Bet žiūrėk, ar ten ne kolūkio pirmininkas? 

— Atrodo, kad jis. Ko jam čia? Ar jau kas pranešė, 
kad ir aš čia? — pasuko akis į langą ir Skirpstūnas. 

— Turbūt ateina sakyti, kad kelčiaus pas juos. 
Seniai spaudžia, bet kam aš kelsiuos į jų kamšalynę, kad 
man ir čia gerai. Čia bent ramu. Bet gal nueik į kama
rą, kol jis čia bus. Tavęs ieškojo ir tebeieško. Manau, 
kad tebeieško. Kai į ką įsi tyžta, tai kaip ta tavo gyvatė. 

— Kam slėptis? Jis ne stribas ir ne milicininkas. 
— Žinau. Kiekvienas žino, bet niekas nežino, ką ir 

geras žmogus gali padaryti, save saugodamas. 
— 0 man jau vis tiek. Kad tėvo sodintą beržą iš 

šaknų išvertė, kad sodelį su nespėjusiais prinokti vai
siais laidoja, tai kas, kad ir mane palaidotų. Kiek čia 
man beliko. Kas, jeigu kokią dieną ir anksčiau, negu 
Dievo raštininkai prieš amžius įrašė. Kaip tau atrodo, 
kaip būtų, jeigu jie iš čia išsiųstų anksčiau, negu ten 
įrašyta. Ką tenai pasakytų? Pažiūri į knygas ir sako: 
tau dar ne laikas. Ateik po metų ar po kiek. Ką reikėtų 
daryti? Aš manau, jeigu tik leistų, tai sugrįžčiau ir apsi 
gyvenčiau pas tą, kuris išsiuntė. Jeigu būtų ne vienas, 
tai pas visus iš eilės. Bloga nedaryčiau, bet ir ramybės 
neduočiau. 

— 0 ką darytum? — jau nusišypsojo ir Paulina. 
— Visokius niekus. Miegantiems apklotus nutrauk

čiau, reikalingus daiktus kur nors nukiščiau. Nieko 
pikta, ne taip, kaip man būtų darę, ne. O jeigu galėčiau 
kalti, tai į duris, į stalus, visur, kur tik jie gali matyti, 
iškalčiau žodžius: „Niekada nesiųsk žmogaus iš čia į ten, 
kol tenai jam vietos nėra". 

— Eik, jau eik. Dabar šneki, o jeigu mirtis į akis 
pažiūrėtų... 

Bet minties nebebuvo kada baigti. Kolūkio pirmi
ninkas jau buvo priemenėje. 

— Užėjau pasižiūrėti, gal jau savo užsispyrimą su
minkštinai, — ir pamatęs Skirpstūną: O ir pats čia? 
Valdžia visus pakraščius aukštyn kojom apvertė, o jis 
čia sėdi ir vaišinasi. Manėm, kad kokiam bunkery 
užvertė. 

— Bunkery? Ko man į tą bunkerį, kad ir savo tro
belės užteko. 

— Nesakyk, kad... — Visi jau žino, kad Juriukas vi
sas žinias per tave miškiniams pranešinėjo. 

— Juriukas? O Viešpatie! Ar jiem galvos atbulos 
atsisuko? — net šūktelėjo Skirpstūnas. 

— Pats prisipažino. 
— Pats? Suprantu, kaip jis prisipažino. Visi supran

tam. Ar liko nors vienas kaulas sveikas? Kaip jis galėjo 
prisipažinti, kad nei apie miškinius nieko nežinojau, nei 
jis manęs neklausinėjo. 

— Jie sako, kad banditai tik už paslaugas tau kryžių 
atstatė. 

— Man? Viešpatie, jeigu tavo gai.estingume dar yra 
vietos, atleisk jiems. Jie tą kryžių atstatė Dievui, ne 
man. Girdėjau, ką jie tą naktį padarė. Bet sakyk, ar ku
rį nors kankino? Ar kurį užmušė? Nė vieno. Sugėdinti 
tai sugėdino. Visą stribų įgulą sugėdino. Gal tik todėl, 
kad nieko nekankino, kad nieko neužmušė, pats Jėzus 
Kristus parodė savo gailestingumą. Pats atėjo ir išvedė 
iš tikros mirties. 

— Pats Jėzus Kristus? — pirmininkas ir nustebo, ir 
šyptelėjo, o kreiva akim žvilgtelėjo į Pauliną. 

— Žinoma, kad pats. 

(Bus daugiau) 
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APMĄSTYMAI IS 
TURNIŠKIŲ 

J U O Z A S GAILA 

Šį rytą, tik įžengus į rašt inę 
Seime, į duris pasibeldė vyres
nio a m ž i a u s moter i s . J i 
atvažiavusi iš kaimo, turėjo 
leidimą įeiti į Seimo rūmus 
susit ikti su savo rajono Seimo 
nariu, bet paklydusi rūmų 
koridoriuose. Man bebandant 
telefonu susisiekti su tuo Seimo 
nariu, pastebėjau, kad moteris 
verkia. Atvykusi ji ieškoti 
teisybės, nes įsitikinusi, kad jos 
duktė buvo žento ir jo giminių 
nužudyta ligoninėje. Ši istorija 
atrodė neįt ikėtina, tad nesilei
dau į ilgesnį pokalbį ir nuve
džiau ją į žemutinę salę laukti 
atstovo. Už valandėlės, grįžda
mas po pusryčių, pastebėjau ją 
v i s d a r t ebe lauk ianč ią ir 
tebeverkiančią. Sustojau pa
guosti. Moters rankos buvo 
raukšlėtos, veidas — daugelio 
metų vėjo ir saulės išvagotas, 
burnoje t ik keletas dantų, bet 
stebino jos iškalba. Netekusi ji 
ir savo vyro: jis nusiskandinęs. 
nes nervai neišlaikę ginčų ir 
kliūčių, bebandant atgauti savo 
žemę. Žiūrėjau į šią vargšę 
moterį tiesiog netikėdamas, kad 
žmogų gal i ištikti tokios nelai
mės ir kad mūsų žemėje gali 
bū t i t i e k žiaurumo. Maty t 
pastebėjusi mano veido išraišką 
i r suž inojus i , kad a š iš 
Amerikos, moteris tęsė: „Ko jūs 
stebitės? Juk mes, būdamos 
nėščios, vogėme, melavome, 
apgaudinėjome. girtavome. Argi 
galėjome pagimdyti ne vagis, ne 
melagius, ne apgaudinėtojus, ne 
gir tuoklius? Juk mes žudėme 
negimusius. Pastoję svarstėme. 
a r juos išnešioti, ar žudyti, tad 
i r ga lė jome pagimdyt i ne 
žudikus? O kas pasikeitė? Ar ne 
t ie patys sėdi mūsų kaime, 
mieste? Tie patys, kurie ėmė 
kyšius, apgaudinėjo, melavo 
anais laikais. Jie pasiliko prie 

A S A U L 

Landsbergio, jie tebesėdi ir 
dabar". 

Palikau ją gerokai sukrėstas. 
Sunki lietuvės moters dalia. 
Važiuodamas ryte į darbą su 
Seimo n a r i a i s . m<_tau j a s 
gatvėse kasant sniegą. Vos 
kelios išrinktos į Seimą ir 
posėdžiauja Seimo rūmų salėse, 
bet rūmų kieme ir aplink juos 
jų seserys, gana senyvo amžiaus, 
kasa sniegą, šluoja grindinį. 
Rytais jos sušalę laukia autobu
sų. Po darbo skuba su krepšiais 
į krautuves, džiaugdamosios, 
kad krautuvės pilnos prekių, 
nors Amerikos mastu, jos skur
džios, kai kur ir nešvarios, ir 
reikia bėgioti į kelias, kad 
apsipirktų vakarienei. 

..Lietuvos aido" kovo 22 
dienos numeryje Dalia Teišer
skytė, užklausta apie skau
džiausias Lietuvos moterų pro
blemas, atsako: ,,Vyrų subobė
jimas. Ypač tų. kurie ką nors 
valdo (ne savo* arba dalija (irgi 
ne savo). Tokie dabar , ,tvarko" 
Lietuvėlę. Moterys tapo antra
rūšės. Jos nedalyvauja, leidžiant 
įstatymus ir ta i labai jaučiasi". 
Tektų pastebėti, kad šių žodžių 
autorė, vieno poeto pavadinta 
talentinga Žmoge, yra pirmoji 
populiariausių Kauno moterų 
dešimtuke. Nors jos svajonė yra 
keliauti, bet j i , laimėjusi turis
tinės agentūros dovaną — kelio
nę į Paryžių, padovanojo ją kitai 
kaunietei Raimondai Miškinie
nei, auginančiai 14 ne savo vaikų, 
tapusių savaisiais. Tai tokios 
mūsų moterys, kurioms LDDP 
grąžino, anot dešiniųjų. Tarybi
nės moters dieną — kovo aštun
tąją. Neatrodo, kad visas mote
ris pradžiugino ta šventė, nes ji, 
girdi, tapusi girtų vyrų, grįžtan
čių namo su nuvytusiom gėlėm, 
šventė. O kai kurioj spaudoj ma
čiau tokių liaupsinimų mote

riai: moteris ta i minkšta ir 
drėgna... 

Ant savo padėjėjos Virginijos 
stalo pastebėjęs žurnalą „Mo
teris" , pradedu jį vartyt i . Mano 
nuostabai „Moters" vyriausias 
redaktorius — vyras. I š 13 re
dakcinio kolektyvo, n e t keturi 
yra vyrai. Pasidaro įdomu, kaip 
tie „subobėję vyrai" šviečia 
moteris. Štai per du puslapius 
sraipsnis apie kažkokį Azanovą, 
kuris turįs ryšį su kosmosu ir 
galįs pasakyti žmogui apie jo 
ateitį. Be to, j is santykiauja su 
medžiais. Apkabina pasitaikiusį 
beržą ir klausia: „Kodėl tu, 
medi, čia stovi? O medis atsako: 
„Aš ne medis, a š — žmogus, vir
tęs medžiu. Prasikaltau, nubau
dė likimas". Pasirodo, kad tas 
beržas — tai moteris, pereitame 
gyvenime nužudžiusi savo vyrą, 
dabar ji atliekanti taip bausmę. 
Ir ta i ne viskas. Vėliau ji virs 
gyvuliu ir t ik po to vėl taps 
žmogum. Reikės išsikirpti ir, 
grįžus į Ameriką, parodyt i 
žmonai, kad sužinotų k a s lau
kia, j e i sus igundytų mano 
gyvybės draudimu. Randu ir 
kitą straipsnį, t a i „Horoskopai 
Moterims", o antr inė antraštė — 
„Moteris Avinas". Maniau, kad 
tai ta žudikė at l iekant i bausmę 
antroje stadijoje, bet tai Zodiako 
ženklas moterims. Daug ten pa
tar imų moteriai — avinui, kaip 
dirbti, santykiaut i , ka ip elgtis 
su vyru ir t.t. S t ra ipsnio auto
rius ir ne bet kas . Jis — filosofi
jos magistras. Mes vargšai išei
vijoje didžiavomės savo raa-
ceinomis, girniais ir dejavome, 
kad Lietuvoje t ik marksis t inė 
filosofija dėstoma, o čia štai 
kokių garsenybių esama. Keis
ta, kad autorius tik magistro 
l a ipsn į b e t u r į s . J u k t ie 
patar imai moteriai — avinui, 
kurių bus daugiau ki tuose žur
nalo numeriuose, tai t ik ra diser
tacija dabar t inės Lietuvos filo
sofijos doktoratui. 

Po šios išvykos į kosmosą — 
apie ką daugiau ateity, vėl grįž
tu į kasdienybę. „Lietuvos 
aido", kovo 16 d. laidoje yra 
aprašymas apie dešimties vaikų 

Laimutės ir Valdimaro Deksnių 
šeimą. Tai nuostabiai šeimai 
Berlyno verslininkas Francas J. 
Sveiceris padovanojo autobusiu
ką. K u r jie pirmiausia su juo 
važiuos? Į Kryžių kalną. Visi. 
Kartu. Kaip jie gyvena, pasako
ja Laimutė. „...Pagimdau — trys 
mėnesiai — ir vėl į darbą. Ačiū 
Dievui, jokių nelaimių, žmonės 
buvo ger i . Viena bėda — dantys 
ištrupėjo — vaikams atidaviau". 
Kaip suduria galus? Visada sko
loj. Draugai padeda. Kai t ik litą 
kitą p a s t v e r i a , tuoj skolą 
sugrąžina. Mėsos jau seniai 
n e p e r k a . P i e n a s , d u o n a , 
margar inas , kartais sviestas, 
košės, daržovės. — ir visas 
maistas. Iš valdžios — jokių 
pašalpų... Neatmena Laimutė, 
kad ji pirkusi sau kokius balti
nius, viską pravalgo. 

Nors kar ta i s iš Lietuvos tele
vizijos ir šaipausi, bet joje būna 
ir neužmirštamų valandėlių. 
Teko ma ty t i vieną moterį, kuri 
paėmusi augint;, berods, keturis 
vaikus. Visi jie ne visai norma
lūs. Ji baigusi pedagogiką ir me
diciną, užuot dubusi savo pro
fesijoje, pašventė gyvenimą tų 
vaikų auginimu; Pokalby su re
portere ji kukli, nesiskundžianti 
ir atrodo tiesiog nustebusi, kad 
kas jos tokiu gyvenimu stebisi. 
Kitame vaizdely — jauna pora. 
persikėlusi gyventi j kaimą. 
Naujakurių gyvenimas sunkus, 
bet jie myli gamtą, gyvulius, 
žemę. Moteris, paklausta ar ji 
ištvers, atsako, kad su savo vyru 
ji viską ištvers Ji savo vyrą 

E T U V K O N G R E S A S 

Ar žinote, kas įvyks 
ateinančią vasarą? 
1994 metų vasara bus ypatingai svarbi lietuvių jaunimui - tiek Lietuvoje, tiek u/ jos 

ribų. 1 .Aštuntąjį Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresą rinksis jaunimas iš viso pasaulio 

apsvarstvti jam rūpimos klausimus. Trijų savaičių bėgyje, aplankvsime Lietuvą 

susipažinti su dabartine Lietuvos jaunimo padėtimi: keliausime laivu Baltijos Jūra 

**PS a P ' a n ^ l>t%fuviujauninu. gyvenant] Latvijoje ir Estijoje: ir kelionę ui-

SC$ jLrtiC fl-'4Mm< Londone, kur wks Studijų Dienos - Jaunimo Kongreso 

trurorJ akademinė dalis. Lietuva. laivas. Londonas - 1994 m. vasara! 

ATSTOVAI: 
• 6-dienos Lieiuvojr. 

dahvaujam seminaruose, 
programose. r>ei švvkose 

• 5-dienų, 4-naktn kelionė 
Baltijos Jura (Klaipėda. 
Riga. Tallinn ir Helsinki' 

• Skrulis iš Helsinkio Į Londoną 
• 8-nios Studijų Dienos Londone 
• Apgyvendinimas, maitinimas 

ir transportas tarp miestu. 

us$l,850.00 

DALYVIAI: 
• fv-dienos Lietuvoje. 

dahvaujant seminaruose. 
programose, bei išvykose 

• "i-dienti Lnaktu kelionė 
BaltijosJūra (Klaipėda. 
Riga. Tallinn ir Helsinki) 

• Skrydis iš 1 lelsinkio i Londoną 
• Ekskursijos po Did/. Britaniją 
• Apgyvendinimas, maitinimas 

n transportas tarp miestu. 

us$l,990.00 

TURISTAI: 
• "Klienų 4-naktų kelionė 

BaltijosJura (Klaipėda. 
Riga. Tallinn ir Helsinki) 

isS790.00 
stfJjyUfe. 
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LJ TAIP! Norėčiau paremti jaunimo pastangas 
išlaikvti lietuvybę už Lietuvos nf>ų. Pridedu auką. 

PAVARDĖ. Vardas 

ZJi tAIP! Norėčiau gauti VIII Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongreso registracijos info. ir anketas. 

PAVARDE Vardas- _ _ _ ^ _ 

Adresas 

Miestas 

Valstija Pašte Kodas 

us$50 Q 

JSSIOO G 

us$500 Q 

kita: 

Pra*>m<- <>kius r»«wi: 
LrTHUANlAN YOUTH CONGRESS 1994 

c/o Taupa. P.0.Box 95. S.Boston. MA 02127 
Tr* InKiaruar Youfr Conqr<>ss" s 3 trr t'o<-' /MP7a* v 

Pašto Kodas 

Gimimo Data 

• Atstovas M J 1 /pil.lM., ,,t,k,-l.i p,.,som< MiiMi 
• Dalyvis Into £ j PLJK/PLJS Informacija 
• Turistas info J P.O Box 2812 Springfieki VA 22152-0812 

Pat#*los kainos gali keistis be pranešimo Nurodytos karnos į s k a i t o skrydžiu is kitu kraštu •, Lietuva art>a atgal • namus Papigintus lėktuvo bilietus galima 
užsakyti per PUK-o keliones agentūra (Transeair tnc ten -800-666-4901) "Tunstu' kana neiškarto skrydžiu atgal i Lietuva arba i kitas vietoves 
KONGRESO ATSTOVU. DALYVIU ir TURISTU SKAIČIUS RIBOTAS Prašome užpildyti ir išausti anketa smulkesnei PLJK-c ir skrydžiu kamu lentelei gaut; 

idealizuojanti ir su juo jai viskas 
lengva. Žiūri ji į jį su tokia meile 
i r pasididžiavimu, kad jokia 
filmų žvaigždė, net ir Oskarą 
gavusi, to nepakartos. Štai kita 
daugiavaikė šeima. J i e tiesiog 
negali įsivaizduoti, kaip motina 
gali negimusį žudyti. Kiekvieną 
kartą, kai ji tapdavo nėščia, 
eidavusi į bažnyčią ir paaukoda
vo nešiojamą kūdikį Marijai. Su 
paskutiniuoju sušlubavusi svei
kata. Nuėjus pas i t ikr in t i , suži
nojo, kad šį kar tą neišnešiosian
t i . Eidama iš l igoninės, pradėjo 
su kūdikiu šnekėti: „Tu, vaike
li, laikykis. Nepasiduok. Aš 
tave išnešiosiu". Ir išnešiojo. 
Gimė šeštas sūnus — sveikas, 
normalus. 

Keletą vaikų auginant i ir bu
vusi Marijampolėje matemat i 
kos mokytoja. Vyras ją pal ikęs, 
ji su vaikais apsigyvenusi ūkyje. 
Laiko gyvulius, dirba visus ūkio 
darbus. Vyras palikęs, nes bu
vęs vienturtis, išlepintas, nemė
gęs vaikų, t r iukšmo. Reporterė 
klausinėja, kaip ji viena apsidir
banti , a r nesunku, kokia jų 
šeimos ateitis? Aiškiai maty t i , 
kad norima iš moters išgauti 
skundą gyvenimu, ašaras . Mo
teris ne tik neverkia , bet ir 
nesiskundžia. Tik jos akys to
kios liūdnos, liūdnos. Negal iu 
supras t i , kaip vyras galėjo 
palikti tokią puikią moterį. Ak, 
kad jis ki tame gyvenime tap tų 
kokiu nuskurus iu pakelės me
džiu, ku r io j o k s š u v a ne
aplenktų... 

Lithuanian Mercy Lift nariams lankantis Vašingtone paramos Lietuvai 
tikslais, buvo susitikta su Senato ir Kongreso atstovais. Čia Kongreso nario 
Christopher Smith raštinėje apsilankė (iš kairėsi Birutė Vindašienė, Aušrinė 
Karaitytė. Su jomis kartu kun. Stan De Boe. 

EASTER GREETINGS 
HapDy Easter From 

MARZANO'S 
128 Lanes — Open Bovvling Most Anytime 

Marzano's Mlaml Bowl — 5023 S. Archer Ave — Phona: (1-312) 585-8787 
Marzano's CiMrlng Bow1 — 5523 W. 63rd St. — Phone: (1-312) 585-4200 

Coctall Loungas — Grll ls — Banauat Rooms 
Bllllards and Gama Room — Ampla Fraa Parfclng 

Happy Easter To Ali Our VVonderfuI Lithuanian 
Friends 

May You Alvvays Enjoy Your Freedom Alvvays! 
Courtesy of 

INDEPENDENT PAVING CO. 
Bellvvood, Illinois. Phone : (708) 544-7120 

Happy Easter 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaskl 

Chlcago, IL 
(312)582-2525 

Open Bovvling Easter Sunday 

Happy Easter 
To Our Friends and Patrons 

IDEAL AUTO PARTS 
4639 S. Callforola 

Chlcago, IL 
(312) 523-S277 

Automotive Parts Ali Cars 

Happy Easter 
From 

SENTINEL PAINT 8 
VARNISM CO. 

Phone: (312) 342-1272 
2301 North Pulaakl Road 

Cntcago, IL 
Happy Easter 

To Our Many Friends 
Courtesy of 

LOYAL CASKIT CO. 
Phona: (312) 722-4088 
134 S. Callfomia Ava. 

Cnteafp, IL 

Best VVishes On This 
Easter Day 

From 
ST. TMICLA CMUftCM 

«av . OaraM Regata 
8728 W. Davon Ava. 

Chlcago, IL 

Linksmų šv Velykų! 
IAMA STATIONERS 

6238 S. Kedzle 
(312) 776-9102 ar (312) 778-9341 

Viskas įstaigoms! Raštinės, braižybos ir 
mokyklos reikmenys, sveikinimo kortelės 
įvairiomis kalbomis 

OLD PASHIONED CANDIES 
6210 Cermak 

Barwyn, IL 
(708) 788-6689 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

Ali Types of Boxed Candies 

EOENS OPTICIANS 
4143 W. 63fd St., Chlcago, IL 

(312) 585-7800 
5S69 W. 95th St., Oak Lawn. IL 

(708) 499-3656 
Prescriptions filled 
Frames repaired 

TATRA INN 
6040 S. Pulaakl, Chlcago, IL 

(312) 882-8313 
POLISH & AMERICAN CUISINE 

Open Tuesday thru Sunday 
For Lunch & Dinner 

Call For Reservations 

CLASSIFIED GUIDE 

REAL ESTATE REAL t 5TATE 

PARDUODAMAS 
ST. PtrrE BEACH, FL 

Nauja i at remontuotas , ,dup lex" . Belle 
V is ta apy l . arti vandenyno ir krautuvių 
G a l i m a išnuomot abu bu tus , a rba vie
ną, o k i tame gyvent. S I 2 7 , 0 0 0 . Infor
mac i ja i ar apž iū rė j imu i skambint i : 
P a u l T r a x l o r , 8 1 3 - 8 6 4 - 9 6 5 5 (Flori
da) . Kalbėt i ang l iška i . 

New Smyrna Boach, FL 
Sav. parduoda citrus vaisių sodą (orange 
grove) ant 5 akrų žemes su 4 mieg.. 2 vonių 
geru namu Neseniai ši nuosavybė buvo 
„rezoned' kaip komercinė, todėl ją galima 
laikyti tokią, kaip yra. arba planuoti bizni 
Kvalifikuotus pirkėjus finansuotų svmin-
kas. Kreiptis: Joa Stanaitis, ta i . 904 
428-2412. 

*k ty 
GREIT 

rARDUODA 

MISCELLANEOUS 

10%—20%—30<y«p ig iau mokė
sit už apdraudą nuo ugn ies ir auto 
mob i l i o pas mus. 

F R A M K Z A P O U S 
3 2 0 S Va W a s t 9 5 t h S t r o o t ' 

T o l . — (708 ) 4 2 4 - 8 6 8 4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

E L E K T R O S . 
Į V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 

Tur iu Chicagos miesto tadĮmą. 
D i rbu ir užmiesty . D i rbu g r e i t i , 
ga ran tuo ta i ir. sąž in inga i . ' 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kiauras stogas? Norite uždėt 
naują ..siding". perdažyti namą, 
pakeisti lietaus nutekėjimo vamz
džius ..gutters", sudėti „dry-wall"? 
Kreipkitės į Romą. tel. 
708-969-2658. 

, "(P REALMART>tNC. 
•M.0? S. Pulasii, 

CMom, lt 6062S 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
J^rr.eniškai patarnauja įvairiu nuosavy-
•1>ių pirkim* bei- pardevirrM», mieste ir 
prfcmies^iuo«e. Suinteresuoti skam
binkite BL'DRAIČiUl 
Bu? 31*2-585* 10O*r«>4 312-778JĮ971* 

Gtrtiuy, 
21 

KASCCK REALJORS 
792_> S. Pulas!.i Rd. 

4^6" S. Archer \vr . 

DANUTĖ MAYEK 
284-1900 

Jei nori te parduoti ar pirkt i namus, 
kreipkitės į Danute Mayer. Ii profe
sionaliai, sąžiningai ir asmemsl ..i 
patarnaus. įkainavimas veltui . 

T A I S O M E 
S K A L B I M O IR DŽ IOVIN IMO MA
Š I N A S , Š A L D Y T U V U S , Š I L D Y M O 
S I S T E M A S . V I R Y K L A S . O R O VĖ
S I N T U V U S 

H. Oeckys 
Tel. 585-6624 . 

FOR SALE 
Cedar ranch home on V2 
aere; 7 rms.; pvt related rm. 3 
baths; hot vvatet heat; city 
vvater; 2 % car garage; fruit 
trees; Palos, IL, area. Call 
708-448-6147. 

Sv. Velykų proga, ALIAS linki visiems 
Lietuvos žmonėms ir Amerikos lietuviams pava
sariško džiaugsmo. 

Tegul skamba Laisvės Varpas Velykų rytą 
mūsų ir mūsų vaikų protėvių žemėje, nuo Tau
ragės upės Jūros, nuo Palangos Birulės kalno 
— per visą Lietuvą, budindamas žmones krašto 
kūrybiniam darbui. 

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA 

t CENTRO K U B A S " 

T i k r u l i e t u v i ų 
nekilnojamojo t u i t o b iuras iš 
Vi lniaus "Centro kubas" priima 
u ž s a k y m u s pa r ink t i u įsigyti 
g y v e n a m u o s i u s n a m u s ir 
b u t u s Vilniuje . K i e k v i e n a m 
b e s i d o m i n č i a m a s m e n i š k a i 
s u t e i k s i m e informaciją. 

"Cen t ro k u b a s 
P y l i m o g a t v ė Nr. 12 
2001 V i l n i u s 
L i t h u a n i a 

teL (3702) 22-70-90. 
22-7&-41 

JB* VAIRUOTOJO 
• Pas i ruoš imas ir e g z a m i n a s - LIETUVIŠKAI, nebtį t ina anglų kalba1 

• Vai ruoto jams iš L ietuvos—teisės per vieną dieną 
A n t P R O F E S I O N A L O 
V / U L V A I R U O T O J O TE ISĖS 
• Išmoksi vairuoti sunkvežimi. 
• Mokymasis ir visi testai— 

LIETUVIŠKAI! 
• Papildomai: pavojingų krovinių 

pervežimas, autotraukinių ir 
cisternų vairavimas. 

• Pagalba susirandant darbą 

Plrmd. 4-7 v.p.p. Ketvd 3-6 v.p.p. 

K r e i p t i s [ R e m i g i j ų 
L I E T U V I Š K A I 

5215 S. Archer (312) 735-1199 

Blue Hori70n Co. Inr 
Driv ing School 

3253 N. Pulaski (312) 202-8303. 



Kariūnas Adolfas Eidimtas (šviesiu kostiumu) vasaros atostogų metu Kojelių ūkyje 1936, klie
rikas (vėliau mokytojas, ilgai kalėjęs Sibire) Jonas Bielskis, studentas (vėliau kunigas) Lionginas 
Kemėšis, viršuje balta suknele Gabrielė Milvydaitė (vėliau Eidimtienė). 

LEITENANTAS 
ADOLFAS EIDIMTAS 

JUOZAS KOJELIS 

Raudonosios lavos bangai iš 
rytų 1944 m. ri tantis per Lietu
vą, didelis skaičius žmonių 
judėjo v a k a r ų k r y p t i m i . 
Bolševikai pabėgėlius koliojo 
pačiais pikčiausiais žodžiais, 
nors bėgome nuo k r u v i n o 
okupanto teroro. Gelbėti gyvybę 
yra natūrali žmogaus teisė. Tik 
kiek nejauku girdėti žodžius kai 
kurių išeivių, jog jie bėgę, kad 
laisvajame pasaulyje galėtų 
kovoti dėl Lietuvos laisvės. Bi
joti praras t i gyvybę tu rbū t 
nereikia gėdytis, bet tikrai gėda 
baimę prilyginti didvyriškumui. 

Teisingai kartą pasakė prof. 
Mykolas Biržiška, kad herojai 
likę Lietuvoje. Bet ne visi, 
kurie liko, buvo herojai. Didžioji 
dauguma laikėsi įsikibę gimto
sios žemės ir tikėjosi kaip nors 
išsilaikyti. Bet kartu su herojais 
liko ir stribų (kuriuos dabar kai 
kas nori didvyriais paversti) ir 
kitokios veislės išsigimėlių. 
Ta rp pabėgėl ių pa t r io t inės 
aukos dvasia išryškėjo vėliau, o 
Lietuvoje likę didvyriai, kai mes 
bėgome, išėjo ,,nuogom krū
t inėm", parafrazuojant poetą 
Aistį, sulaikyti kruvinos ko
munistų bangos. 

Pabėgti su j auna žmona ir 
mažyte dukrele galėjo ir husa
rų leitenantas Adolfas Eidim
tas , bet j is šeimą palydėjo iki 
Vokietijos sienos, o pats grįžo 
kovoti. Kovoti drauge su Lietu
vos Laisvės armijos vadu Kaziu 
Veverskiu. Adolfu Kubiliumi, 
generolu Motiejumi Pečiulioniu 
ir kitais bendražygiais. Jų auka. 
kad ir skirtingose sąlygose, 
panaši į Juozo Lukšos-Dau
manto, kur is galėjo palikti 
Vakaruose, bet iškeliavo kovo
ti ir žūti. palikęs žmoną, kurią 
buvo vedęs vos prieš savaitę. 

Veverskis. Eidimtas, Kubi
lius. Pečiulionis iš partizaninių 
kovų rikiuotės buvo išvesti 
anksti, laisvės kovų pradžioje: 
Veverskis žuvo 1944 pabaigoje, 
Eidimtas. Kubilius ir Pečiu
lionis i priešo nelaisvę pateko 
1945 pavasa r į . Pečiul ionis 
dešimčiai metų buvo išsiųstas į 
Sibiro lagerius, išliko gyvas ir 
mi rė L ie tuvo je . E i d i m t a s 
Vi ln iu je n u ž u d y t a s 1946. 
Kubilius taip pat. Kodėl taip 
įvyko, kai ką paaiškina tuome
tinio LLA Šiaulių apygardos 
š tabo žvalgybos v i rš in inko 
G e n a d i j a u s M i k n e v i č i a u s 
laiškas, rašytas 1988.111.17 į 
Ameriką anų dienų pogrindi
ninkui Pranui Pakalniškiui. 
Miknevičius 1944 buvo nuteis
tas 10-čiai metų Sibiro ir iki šiol 
ten pasilikęs. Laiške jis rašo: 

„Eidimtas (slapyvardis „Pa
purus", vė l iau , ,Senis") 
persikėlė į Kauną su Karaliumi 
Cbuv. gen. štabo karininkas) 
organizuoti LLA... Šiauliuose 
buvome sudarę Šiaulių apy
gardos štabą. I jį įėjo J. Šlepe
tys ir J. Stankūnas. Mane 

Eidimtas paskyrė žvalgybos 
viršininku". Toliau jis rašo, kad 
p a r t i z a n a i buvę neblogai 
ginkluoti, tik partizaniniam 
karui neparuošti: „Per Atvelykį 
turėjo atvažiuoti Eidimtas ir 
duoti mums paskutinius parė
dymus išeiti su suformuotais 
daliniais (o jų buvo nemaža) į 
miškus ir pradėti veikti. Deja, 
vietoj jo atvažiavo provoka
torius ir ... per vieną vakarą 
visą Šiaulių apygardos štabą 
likvidavo. Jeigu žvalgybos vir
šininkas būtų buvęs bent kiek 
gudresnis, to nebūtų įvykę". 
Vėliau laiško autorius supratęs, 
kad „prieš mus buvo galingas, 
žiaurus, gudrus ir klastingas 
priešas, praėjęs puikiausią po
grindžio ir partizaninio karo 
mokyklą". 

Partizaninio karo strategiją 
Lietuvos partizanai įsisavino 
jau kovodami, nes tokio ap
mokymo nepriklausomos Lietu
vos kariuomenėje nebuvo. 

Su Veverskiu ir Eidimtu bu
vau pažįstamas dar prieš okupa
ciją ir kiek bendravome okupa
cijų metu. Eidimtas kilęs iš tos 
pačios Telšių apskrities, o Ve
verskis kiek tolėliau, nuo 
Veliuonos. Apie Veverskį esu 
kiek rašęs 1963 „Darbininke" 
ir Lietuvių enciklopedijoje 
(XXXVI tomas). Jaučiu pareigą 
kai ką parašyti ir apie Eidimtą. 

Adolfas Eidimtas gimnaziją 
1935 baigė Telšiuose ir tais 
pačiais metais įstojo į karo 
mokyklą. Aš tą rudenį įstojau į 
VDU Kaune. Telšių gimnazijoje 
mokėsi dvi Milvydaitės, kurių 
tėvas buvo Telšių taikos teisėjas 
ir netoli mano tėviškės turėjo 
dvarą. Vasaros atostogų metu 
gimnazi jų ir univers i te to 
jaunimas bendraudavo. Taip ir 
mes apsilankydavome Milvydų 
dvare. Milvydaitės — mano tėvų 
ūkyje. Viena Milvydaičių, 
Gabrielė (dabar Dzirvonienė, 
gyv. Čikagoje) buvo Eidimto 
simpatija, vėliau sužieduotinė ir 
galiausiai žmona. Taip suėjome 
į pažintį su Eidimtu. 

Baigęs karo mokyklą 1938, jis 
buvo paskirtas į husarų pulką 
Kaune. Rusams okupavus Lie
tuvą, pulkas buvo išformuotas 
ir Įeit. Eidimtas perkeltas į 
Vilnių. 1941 pradžioje NKVD 
išaiškino slaptą, prieš sovietus 
veikiančią karininkų organiza
ciją. Prasidėjo karininkų areš
tai. Suėmė šiltine susirgusį 
Eidimtą, nes tuo metu Vilniuje 
ir Vilniaus krašte siautė šiltinės 
epidemija. Už kelių dienų jį 
perkėlė į apkrečiamų ligų ligo
ninę Antakalnyje. Sužadėtinei 
Gabrielei padedant, jis nakčia 
pabėgo ir atsidūrė Ukmergėje 
pas Rimavičius. Sustiprėjęs pro 
Balbieriškį spruko į Vokietiją. 

I Lietuvą parvyko, prasidėjus 
karui. 

Manau, 1943 m., Gavėnios metu, 
vykstant Kretingos gimnazijos 

m o k i n i ų r e k o l e k c i j o m s , į 
bažnyčią įėjo du l ietuvių apsau
gos dalinių uniformomis kari
ninkai, ir aš tuoj pažinau, kad 
ta i Veverskis ir E id imtas . J i e 
s u k l a s t o t a i s d o k u m e n t a i s 
važinėjo po Lietuvą, organizuo
dami LLA. Turėjome ilgesnį 
pokalbį mano kambarėlyje. J a u 
seniau į LLA buvau įstojęs, 
tačiau aktyviai LLA dal in ių or
ganizuoti nesut ikau, nes ges
tapo buvau sekamas (vienas 
mokinys buvo man prisipažinęs, 
kad gestapas pr iver tęs jį m a n e 
šnipinėti), mokinius į kovos 
dalinius telkti nesijaučiau tu r į s 
teisę, o ir visuomenė m a n buvo 
mažai pažįstama. Pažadėjau ir 
toliau iš Telšių a tgabent i slap
tos spaudos ir palaikyt i ryšį su 
LLA vadovaujančiu a smen iu 
Palangoje. Kai ges tapas m a n e 
areštavo ir išvežė iš Kre t ingos , 
ryšiai su LLA nu t rūko . 

1983 „Švyturio" žurna le oku
puotoje Lietuvoje pasii odė seri
ja straipsnių apie LLA veiklą ir 
jos vadus. Daugiausia k a l b a m a 
apie Veverskį ir Eidimtą. Sovie
t inis žurnalistas Balys Bara
nauskas pripažįsta, kad „LLA 
buvo stambiausia buržuazin ių 
nacionalistų hi t ler inės okupa
cijos meto ir nuo okupantų išva
duotoje Tarybų Lietuvoje or
ganizacija". Ir toliau tęs ia apie 
Eidimtą: „Didelį vaidmenį LLA 
suvaidino Adolfas E i d i m t a s , 
okupacijos metais padėjęs K. 
Veverskiui plėsti ir s t ipr in t i 
o rgan izac i j a s , o v ė l i a u iš 
hit lerininkų išvaduotoje Lietu
voje pasiskelbęs LLA vadu" . 

Straipsnių autor ius B. Bara
nauskas turbūt v ienas labiau
siai kvalifikuotų part iečių isto
rijai klastoti. Pagal t a ryb inę 
enciklopediją, turėdamas 20 me
tų jis pasidaro Sovietų sąjungos 
komunistų partijos n a r i u ir 
Lietuvos pogrindyje d i rba iki 
okupaci jos . I š d a v i k i š k a m e 
darbe turėjo būti itin nusipel
nęs, nes okupantai tuoj jį pasky
rė NKVD viršininko pavaduo
toju. Paskui visą laiką sk landė 
partijos viršūnėse.o nuo 1958 iki 
mirties, 1975 m., buvo archyvinių 
dokumentų skelbimo įstaigos 
vyriausias redaktor ius . 

Kokiom spalvom Baranaus 
kas piešia Lietuvos laisvės kovo
tojus a r kokius „prisipažini
mus" įdeda į jų lūpas, n ieko ne
reiškia. Neturi mažiausios isto
rinės reikšmės. Gal t i k surašy
tos pavardės, datos ir kai kurios 
s i tuaci jos padeda l e n g v i a u 
orientuotis anų dienų įvykiuose. 

Žymiai nemalonesnį j ausmą 
palieka buv. politinis kalinys 
Liudas Dambrauskas, perskai
čius jo prisiminimų knygos 
„Gyvenimo akimirkos" 264-295 
puslapius. Čia jis pasakoja, kaip 
būre l i s vyresnių ir jaunesnių 
in te l igentų — Juozas Keliuotis, 
Juozas Rainys, dr. An tanas 
Juška , Mindaugas Bloznelis, jis 
pa t s ir dar keletas kitų 1944 
lapkričio mėn. įkūrė Lietuvos 
Išlaisvinimo Tarybą, LIT ir vė
l iau suda rė santarvę su LLA, 
p a s i s k i r s t ę pareigomis; LIT 
vadovaus politiniam sektoriui, 
LLA — ka r in i am. Už LLA pasi
rašęs A. Eidimtas , slapv. „Žy
b a r t a s " . (Žuvus LLA vadui K. 
Veversk iu i , slapv. „Senis", Ei
d i m t a s naudojo ir „ S e n i o " 
slapyvardį), LIT tarpe ar aplink 
maišės i ir daugiau žmonių: 
doc. K. Baršauskas , P. Nevar-
daitis, Z. Staneika, S. Šinkūnas, 
J . Antanai t is , A. Bendinskas, P. 
S a s n a u s k a s ir kiti , LIT Molėtų 
gatvėje K a u n e turėję konspira
cinį butą su radiju, žemėlapiais, 
nelegalia spauda, LIT dokumen
ta is . Žemiau jų, ant rame aukš
te , gyvenusi namo savininkė ir 
2 a r 3 k l i e r i k a i ; apačioje 
v iename bu te gyvenę nepažįs
t ami žmonės, o an t rame — 
„viena iš Sniečkaus žmonų", 
pas kur ią bent kartą savaitėje 
S n i e č k u s a t v a ž i u o d a v ę s ir 
nakvodavęs . Aišku kaip dieną, 
kad ši LIT grupė apie pogrindžio 
veiklą mažiausio supratimo ne
turėjo. 1945 m. iš balandžio 6 į 7 
nakt į N K V D namą apsupo ir 
konspiraciniame bute buvusius 
t r i s pogrindininkus, ta ip pat 
še imin inkę ir klierikus suėmė. 
M i n ė t a s Š iau l ių apygardos 
štabo žvalgybos viršininkas G. 
Miknevič ius dėl neapdairumo 
ka l t ina save . o Dambrauskas 
lyg iš šautuvo šauna: „Nelaimė 
atėjo per LLA — per Eidimtą". 

Pasigilinus į pavaizduoto epi
zodo detales , galima matyt i , 
kaip Dambrauskas ruošia skai
tytoją, kad pat ikėtų jo kalti
nimu. Pvz., 3r. Jušką j is laiko 
t ik ru saugumo agentu, kur is 
,.ne vieną savo pažįstamą pa
aukojo, kol užsi tarnavo savo 
naujųjų š e i m i n i n k ų pas i t i 
kėjimą". Bet J u š k a negalėjęs 
LIT išduoti , nes manąs , kad į 
saugumo pinkles įsipainiojęs 
1945, j au po šio įvykio. Bet 
nepasako, kodėl taip manąs . 
Tas pa t s ir su pas „vieną iš 
žmonų" a tvykstančiu Snieč
kumi. Reikia būti daugiau negu 
naiviu, kad pa t ikė tum, kad 
Sniečkus, vyriausias enkavedis
t a s ir komunistų partijos gen. 
sekretorius, vadovaująs kovai 
su lietuviais partizanais, vienas 
p a t s n a k č i a i p a l i k t ų p a s 
neaiškios reputacijos moterį, 
net gerai nepatikrinęs, kas kiti 
t ame name gyvena ir lankosi. 

Už dviejų dienų nuo arešto, 
rašo Dambrauskas , t a rdymo 
metu saugumiet is į t a rdymo 
kambarį įvedė . jauną vyriškį". 
Tai. jo nuomone, buvo Eidimtas. 
Ne akistaton, bet pagąsdinimui: 
matyk, kad Eidimtas yra pas 
mus . Eidimto arešto la ikas 
tu rbū t yra užfiksuotas KGB ar
chyvuose, tačiau iš G. Mikne
v ič iaus la iško, B a r a n a u s k o 
rašymų ir kai kur ių nuogirdų 
gal ima spėti, kad jis galėjo būti 
areš tuotas tuo pačiu metu kaip 
ir Dambrauskas , kažkada apie 
Velykas. Kiekvienas saugumas, 
ne t ik sovietų, konspiracijų 
dalyvius nerankioja po vieną, 
nes kiti galėtų išbėgioti ir 
pasislėpti. Stengiasi išlaukti, iš-

LINKSMU ŠVENTU VELYKU 

LABANAUSKAS FUNERAL HOME 
3307 So. Lituanica Avenue 

Chicago, IL 60608 

Tel.: 312-927-3401 

aiškinti platesnius tinklus ir 
vykdyti, jei ne masinius, tai 
grupinius areštus. Taigi galima 
prileisti, kad jie pasirūpino kar
tu likviduoti Šiaulių ir Kauno 
LLA centrus. 

Pamatęs , jauną vyrą", Damb
rauskas kategoriškai netvir
tina, kad tai tikrai buvęs Eidim
tas . Autorius, dažnai menknie
kiams skiriąs ištisus puslapius, 
nė karto nepamini fakto, kad 
asmeniškai būtų susitikęs su 
juo. Netgi prisipažįsta: „Iš tikro 
Eidimto gerai nepažinojau". 
Taip pat Dambrauskas nebando 
net spėti, ar Eidimtas tuo metu 
atrodė kaip kal inys ar kaip 
kolaborantas. Bet jo knygoje yra 
užuominų, kad galėjęs būti ir 
kolaborantas. 

Toliau Dambrauskas smulk
meniškai aprašinėja tardymus. 
tiesiogine kalba cituodamas tar
dytojų k l aus imus , savo at
sakymus ir pareiškimus. Esu 
linkęs tikėti, kad daugelį jų gali 
prisiminti. Ir aš pats gestapo 
tardymus gan tiksliai prisi
menu, nors datose, praėjus 50 
metų, kai kada ir pasiklystu. Ir 
kai pirmojo tardymo pačioje pra
džioje mane paklausė, ar X per
davė LLA instrukcijas, kaip 
minėti 1943 Vasario 16-ją. žaibo 
greitumu susiorientavau, per ką 
pakliuvau, nes niekas daugiau 
pasaulyje, tik mudu du, apie tas 
instrukcijas žinojome. (Aš visai 
ant to asmens nepykstu. Jam 
teko daug daugiau už mane 
kentėti). Tuoj apsisprendžiau tą 
faktą paneigti, nors grasino aki
stata. 

Pagaliau, kaip Dambrauskas, 
apka l t inęs Lietuvos laisvės 
kovotoją išdavyste, galėtų pa
aiškinti faktą, kad „Adolfui Ei-
dimtui, sūnui Boleslovo... 1946 
vasario 18 mirties nuosprendis 
įvykdytas Vilniuje". Tai patvir
t ina oficialus 1992 balandžio 10 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siojo teismo raš tas , atsiųstas 
buv. Eidimto žmonai Gabrielei 
Dzirvonienei Čikagon. 
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„Gyvenimo akimirkų" auto
r ius Liudas Dambrauskas kny
gos pratarmėje rašo kalbąs 
„lūpomis tų, kurie už Tiesos, 
Gėrio ir Laisvės idealus atidavė 
gyvybę". Už tuos pačius idealus 

gyvybę atidavė ir leitenantas 
Adolfas Eidimtas. Tie, kurie jį 
pažinome, nė truputį tuo ne
abejojame. 

Ar Liudas Dambrauskas kal
ba ir Adolfo Eidimto lūpomis? 

A.tA. 
ONA KAČINSKIENĖ 

Mirė 1994 m. kovo men. 14 d., sulaukusi 98 metų amžiaus. 
Gyveno 46 metus Hamilton, Ontario; gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: sūnus Henrikas, anūkai Audrius su šeima, 

Raimundas ir Loreta; sūnus Stasys, duktė Emilija Kybartienė 
su vyru Alfonsu, anūkai Ramoną ir Raimundas su šeimomis; 
anūkė Dana Butvydiene su šeima; Lietuvoje — anūkė Nijolė 
Širvinskienė su šeima ir kiti giminės. 

Palaidota Mississauga, Ontario, lietuvių kapinėse. 

Nuliūdusi šeima 

Miškininką ir savanorį kūrėją 

A.tA. 
JUOZĄ A. SNIEČKŲ 

palydėjus Amžinybėn, Lietuvos miškininkai išeivijoje, 
kar tu liūdėdami, nuoširdžiausiai užjaučia kolegos 
dukrą, mielą RAMUTE ir sūnus VYTAUTĄ bei 
GINTAUTĄ čia Amerikoje ir seserį GRAŽINĄ 
Lietuvoje. 

Jonas Žebrauskas 
Valdybos pirmininkas 

Mūsų mielai Sesei 

A.tA. 
ADELEI STANIULIENEI 

iškeliavus į Amžinybės Sodus, nuoširdžiai užjaučiame 
pasil ikusius giliam skausme — dukrą GINĄ ir sūnų 
ARĄ su šeimomis. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

CityCenter GT-International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

KAINOS ( DAINŲ ŠVENTĘ IŠ SEKANČIŲ MIESTŲ 
ATLANTA $990.00 BOSTON $890.00 CHICAGO $950.00 
DALLAS $1050.00 HOUSTON $1050.00 LOS ANGELES $1150.00 
MIAMI $995.00 NEW YORK $890.00 WASH'NSTON D.C. $890.00 

RIBOTAS SKAIČIUS VIETŲ IŠ VISŲ MIESTŲ: birželio 30. liepos 2, liepos 3, liepos 5 

GRĮŽIMAS: liepos 17. liepos 19. liepos 20. liepos 22. liepos 24, ar jūsų pasirinkta data. 

EKSKURSUOS SU PILNU APTARNAVIMU... Apžiūrėkite visas tris Pabaltijo respublikas 
su ,.Draugo" kelione... National Geographic Society maršrutu, pasirinkite iš mūsų populia
rių 7. 10 ir 14 dienų maršrutų Lietuvoje 

TURISTINIS PATARNAVIMAS: 

* Automobilių nuomavimas 
* Viešbučių užsakymas įvairiuose Lietuvos miestuose 
* Pasitikimas aerouoste 
* Tarpmiestiniai pervažiavimai 

IR VISA TAI IŠIMTINAI SAVOMIS, MŪSŲ FIRMOS TARNAUTOJŲ, PASLAUGOMIS 

Mūsų Vilniaus raštine — jūsų paslaugoms' 

KELIONĖMS 1$ LIETUVOS: rašome savo raštinėje Vilniuje kompiuterine sistema bilietus į visus 
pasaulio kraštus Bilietų apmokėjimas gali būti Lietuvoje arba Amerikoje — kaina nesiskiria. Rašome 
LUFTHANSA, SAS. FINNAIR bilietus ir netrukus galėsime pasiūlyti bilietus amerikietiškomis 
aviakompanijomis. 

Mūsų personalas Vilniuje greitai sutvarko tranzitines Vokietijos vizas keliautojams ir padeda pasi
ruošti Amerikos vizos dokumentų pndavimui. organizuoja ekskursijas Į Ameriką bei Meksiką, konsul
tuoja ir rezervuoja viešbučius užsienyje 

PROFESIONALIAI IR TVARKINGAI APTARNAUSIME ABIEJOSE ATLANTO PUSĖSE. 

Q. T. INTERNATIONAL, INC. 
9S28 SOUTH 79TM AVENUE 
HICKORY MILLS, ILLINOIS 
80487 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAK: (708) 430-5783 

Mer-ioe' 

ASTA 
American Society 
of Travel Agents 

3 City 8 — OT-l 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 
VILNIUS, UETUVA 

37 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-184 

TELEFAK (376) 2-223-148 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Draugo fondo rėmėjams 

šiandien yra paskutinė proga 
pasidaryti nariais su 200 dole
rių įnašu, kad laimėjus „Trans-
pak" Romo Pukščio siuntinių į 
Lietuyą firmos dovanas. Tos 
dovanos yra 5 maisto siuntiniai 
po 100 dolerių vertės ir 5 siun
tinių persiuntimo apmokėjimai, 
kiekvienas iki 100 dolerių ver
tės. Loterijai kvalifikuoja visi 
nuo 1994.H. 16 pasidarę Draugo 
fondo nariais iki kovo mėn. 31 
dienos imtinai, ir visi nauji na
riai, kurių įnašai bus gauti kovo 
31 d. ar ir po to su kovo 31 die
nos pašto antspaudu. Iš anksto 
visiems Draugo fondas širdingai 
dėkoja ir linki geriausių šv. 
Velykų. 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje — balandžio 6 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
povelykinė muzikos popietė. 
Programą atliks prof. Anicetas 
Arminas ir sol. Algimantas Bar-
niškis. Maloniai kviečiame at
vykti ir linksmai praleisti popie
tę. Po programos bendri pietūs. 

Jaunimas, nuo 16 metų am
žiaus, kviečiamas balandžio 3 
d., 8:30 v.v. ats i lankyti į 
J a u n i m o centre ruošiamus 
Velykų šokius. Bus apsauga 
viduj ir lauke. Visus maloniai 
kviečia Čikagos studentai atei
tininkai. 

A.a. Bronė Labanauskienė 
mirė ne kovo 22 d., kaip išspaus
dinta trečiadienio laidoje, bet 
kovo 28 d. 

Lietuvių Moterų klubų fede
racija ruošia įdomią vakaronę 
balandžio 8 d., 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. 

Sol. Virgilijus Noreika gie
dos Prisikėlimo Mišiose, Velykų 
sekmadienį, 6 vai. rytą, Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 

V.s. fu. Liuda Rugienienė, 
gyv. Detroite, atvyksta daly
vauti skautiškos veiklos 75 
metų minėjime, kuris įvyks ba
landžio 10 d., 2 vai. Jaunimo 
centre. 

Velykų dieną Marijos Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje Brigh-
ton Parke per 10 vai. lietuviškas 
Mišias giedos solistai Virgilijus 
Noreika ir Irena Milkevičiūtė, 
akompanuojant — Alvydui 
Vasaič iui . Šiedu žinomieji 
Lietuvos solistai yra atvykę į 
Čikagą dainuoti operoje „Pilė
nai" , kurios premjera bus ba
landžio 17 d. Morton audito
rijoje. 

Antanas ir Ramoną Mili-
šauskai iš Kenoshos, WI, prie 
, ,Draugo" p renumera tos 
mokesčio dar prijungė ir 100 
dol. auką laikraščio išlaikymui 
padėti. Jiems nuoširdžiai 
dėkojame už paramą. 

x A.a. Motiejaus Miknaičio 
atminimui, Adolfas ir Teresė 
Merkevičiai paaukojo $50 
„Saulutei", Lietuvos našlaičių 
globos būreliui. „Saulutė" ir 
Lietuvoje vargstantys vaikai 
dėkoja ir reiškia užuojautą 
artimiesiems. 

(sk) 

x Pasaulio lietuvių centro, 
Lemont, IL rengiamas „Velykų 
stelas" balandžio 10 d., sekma
dienį, 12 vai. tuoj po šv. Mišių, 
centro didžiojoje salėje. Kvie
čiame dalyvauti. Stalus ar 
pavienes vietas užsisakykite iš 
anksto pas V. Marchertienę 
teL 706465-7216. Auka asme
niui 10 dol. 

(sk) 
z Parduodame bilietus ke

l ionėms i Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les* 
niausldenei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 7066960773. 

(sk) 

Naujos lietuvių kartos meno 
paroda, vykstanti Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, pra
tęsiama iki gegužės 1 d. Galerija 
atidaryta šeštadieniais ir sek
madieniais nuo 10 vai. r. iki 1 
vai. p.p., arba pagal susitarimą, 
skambinant tel. 312-778-7500. 
Visuomenė kviečiama šią turi
ningą parodą aplankyti. 

Dienos išvyka autobusu į 
Garfield Park gėlyną pamatyti 
pavasarinių gėlių parodą 
ruošiama balandžio 8 d., penk
tadienį, 9:30 vai. r. Išvykstama 
nuo Seklyčios. Išvyką ruošia 
Vyresniųjų lietuvių centras, ku
riame prašoma registruotis 
asmeniškai arba telefonu 
312-476-2655. 

Liet. Vyčių 112 kuopa bal 
24 d., sekmadienį, 11 vai. r. ruo
šia priešpiečius Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje, į kuriuos kviečia visus 
vyčius ir ne vyčius. Pelnas ski
riamas parapijos išsilaikymui. 
Vietas rezervuoti pas Julie 
Zakarką arba Terri Waitkus. 
Bus taipgi trumpa meninė 
programa. Kartu bus proga 
arčiau pabendrauti su vyčiais. 

Frank Zapolis, State Farm 
draudimo bendrovės atstovas, 
per „Saulutės", Lietuvos naš
laičių globos būrelio programa 
pasirinko vieneriems metams 
remti invalidą berniuką Lietu
voje. Vaiko paramai aukojama 
20 dol. per mėnesį (t.y. tik 66 
centai j dieną). Galima mokėti 
metiniai, du kartus arba keturis 
kartus per metus. Gale metų 
įsipareigojimą galima nutraukti 
arba pratęsti. „Saulutė". 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, TAX I.D. #36 3003339. 
Aukojant ..Saulutei" prašome 
neužmiršti pasinaudoti savo 
boviečių „Matching Funds" pro
grama. 

Raimundas Ošlapas, Liber-
tyville, IL, kartu su prenumera 
ta atsiuntė ..Draugo" išlai
kymui ir 100 dol. auką. Nuošir
džiai jam dėkojame už šią 
paramą. 

Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje Brighton Parke 
Didžiosios savaitės pamaldos 
vyksta šia tvarka (lietuviškai): 
Didįjį ketvirtadienį Kristaus 
Paskutinės vakarienės Mišios 
bus 7 vai. v. — koncelebruo-
jamos anglų, ispanų ir lietuvių 
kalba; Didįjį penktadienį 12 vai. 
dieną Kryžiaus keliai lietu
viškai; Didįjį šeštadienį Velykų 
vigilijos liturgija 8 vai. v. — 
anglų, ispanų ir lietuvių kalba. 
Velykose Mišios 10 vai. r., kaip 
ir kitais sekmadieniais. 

Per „Saulutę", Lietuvos 
našlaičių globos būrelį, Regina 
ir Rimantas Griškeliai pasi
rinko globoti našlaitėlį Žemai
tijoje. Džiaugiamės, kad vienas 
vaikutis jau turės nuolatinius 
globėjus, bet dar daug globėjų 
reikia kitiems našlaičiams. 
Suinteresuotieji gali kreiptis į 
„Saulutę", 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL. 60089. 

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

(sk^ 

x TALPINTUVAI PER 
' TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St , Cbicago, 
IL 60629, teL 812-436-7772. 

(sk) 

Lietuvių fondo suvažiavime kovo 26 d. Jaunimo centre (iš kairės): JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Vytas Maciūnas, prel. Juozas Prunskis, Vytautas Kamantas, LF tarvbos pirm Marija Remienė 
PLB pirm. Bronius Nainys, LF valdybos f>irm. Stssys Baras ir Povilas Kilius. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

MALONI ATGAIVA 

P. Vaičiūno „Nuodėmingas 
angelas" 

Ši penkių veiksmų melo
drama buvo pastatyta kovo 26 
d. Jaunimo centre. Tik kiek 
gaila, kad teatriniam menui pa
sišventusiųjų pastangos nesu
silaukė didesnio čikagiečių 
dėmesio, o šis pastatymas buvo 
to vertas. Manyčiau, kad pasku
tinieji teatriniai pastatymai dalį 
lankytojų atbaidė. Neinant į per 
daug tolimą praeitį, tepami
nėsiu: „Patriotus", kuriuos reži
savo pagarsėjęs rež. Povilas 
Gaidys; ir liūdnos atminties 
.,Barakudos". Kuomet režisie
r iai , besivaikydami pigų 
humorą, visai nebesiskaito su 
žiūrovais ir jie iš salės išeina ap
vilti, tad galima tikėtis, jog kurį 
laiką jie teatro nelankys. 

Su šiuo pastatymu, „Vaidilu
tės" teatras pasirodė naujoje 
šviesoje. Ne vien tik beveik nau
jas kolektyvas, bet ir jo siela, 
rež. Irena Leonavičiūtė-Brat-
kauskienė, su pasigėrėjimu savo 
roles ir pareigas atliko. Galbūt 
dėl to, kad, priešingai buvu
siems režisieriams, ji ne tik myli 
teatrą, bet ir jo žiūrovus. Ka
dangi pats veikalas yra melo
drama, tad ir muzikiniam fonui 
buvo panaudotos to periodo 
populiarios D. Dolskio melodijos 
be jokios kakofonijos. Tarp 
kolektyvo ir žiūrovų užsimezgė 
šiltas ryšys, kuris buvo jau
čiamas per visą spektaklio eigą. 
Matant tokį atjaunėjusį entu
ziastų kolektyvą ir girdint 
pesimistinę gaidą, būtų labai 
gaila, jei ir ši grupė, nesulau
kusi paramos ir didesnio dėme
sio, į visas puses išsivaikščiotų. 

Dabar nenoriu reikšti savo 
nuomonės, bet tik konstatuoti 
faktą, kaip žiūrovai šį spektakli 
priėmė. Esu beveik pastovus te
atrų lankytojas ir negaliu at
siminti tokio atvejo, kuomet, 
spektakliui pasibaigus, visi žiū
rovai atsistojo, taip ilgai ir nuo
širdžiai plojo. Po spektaklio di
džioji dalis žiūrovų ėjo į kavinę, 
kur jaukioje žvakių šviesoje 
buvo progos pasiklausyti poezi
jos, pasivaišinti ir su draugais 
pasišnekučiuoti. Kiek mažai te
reikia, tik vaizduotės, kad būtų 
sukurta jauki aplinka ir nuotai
ka. O šiam meno kolektyvui lin
kėtina ištvermės ir sėkmės. 

J. Žygas 

Juozas Kregždys, „Lietuvos 
našlaičių globos" komiteto na
rys, išvažiavo į Lietuvą, kur 
praleis 3 mėnesius. Ten bū
damas, a p i a k s komiteto 
šelpiamus vaikus, susitiks su 
Lietuvos komiteto nariais, 
komiteto pirm. Gražina Lands
bergiene, Viduklės klebonu 
kun. V. Aukštakalniu, kurio 
globojamus vaikus komitetas 
šelpia, ir kitais Lietuvoje 
esančiais, komitetui reikalin
gais asmenimis. Visas išlaidas 
J. Kregždys pats asmeniškai 
užsimoka. 

MARQUETTE PARKO LB 
VEIKLA 

Kad negalvotumėt, jog Mar-
ąuette Parke jau nėra Lietuvių 
bendruomenės ir visi lietuviai 
išsikėlė į priemiesčius, noriu 
pabrėžti, kad dar tol i gražu. Čia 
dar stipriai veikia lietuviškos 
valgyklos, krautuvės, bažnyčia, 
net ir Seklyčioje verda didelis 
lietuviškas darbas Labai dar 
dažnai pasiklausai, kai sustoję 
gatvėje lietuviškai šneka. Dar 
yra daug lietuvių ir Marųuette 
Parko Lietuvių bendruomene 
veikia. Gal ne visai, kaip pirmi
ninkė norėtų, bet po truputį 
juda. Palaikome ryšius su Lietu
voje esančiais našlaičiais, se
nelių prieglaudomis. Sten
giamės jiems padėti. 

I Seklyčią geraširdė išeivija 
buvo sunešusi tikrai gerų 
vaikiškų, moteriškų ir vyriškų 
drabužių. Nepaisant, kad paka
vimo darbas nelengvas, bet jį at
likti pirmus du kartus atvyko 
visa Marąuette Parko LB 
valdyba. Paskutiniuosius paka
vimus atliko tik pirmininkė ir 
da pora žmonių. Svarbu darbas 
padarytas. 

Dviejų mėnesių laikotarpyje 
supakuota ir išsiųsta 65 siun
tiniai, apie 1,500 svarų, kurie 
jau pasiekė Lietuvą. Siuntiniai 
pasiųsti į Klaipėdos vaikų glo
bos namus, Alytaus kūdikių 
namus , p. Sukackienei J 
Varėną, SOS Lietuvos vaikams 
ir Vytauto Landsbergio fondui. 
Iš dviejų gavome nuoširdžias pa
dėkas ir kalėdinius sveiki
nimus. 

Seklyčioje vasario ir iki kovo 
mėn. vidurio buvo renkamos 
aukos ir LB nario — solidarumo 
mokestis. Nebuvo didelio dė
mesio, nes vos 26 asmenys 
atliko šią pareigą. Dabar 
ruošiamės dideliam darbui, 
JAV LB XIV Tarybos rin
kimams, kurie vyks balandžio 
30, gegužės 1 ir 7-8 d., nuo 10 
iki 3 vai. p.p. Seklyčioje, E. Siru
tienės kambaryje. Rinkimams 
vadovaus Marąuette Parko LB 
pirmininkė Aldona Palukai-
tienė ir pagalbininkai-sava-
noriai. Dana Gerštikienė, Lilija 
Kizlaitienė, Jonas Levickas, 
Herkulis Strolia, Aldona 
Smulkštienė. 

Vaikų globos namelių direk
torės Vidos Giedrimienės laiške 
yra pažymėta, kad trūksta 
skalbimo bei kitų asmens hi
gienos priemonių. Man atrodo, 
kad ir čia geraširdė išeivija gali 
lengvai padėti. Rinkimai artėja. 
Kurie ateis balsuoti, o gal ir tie, 
kurie nenorės balsuoti, gali 
užsukti ir atnešti išsiuntimui 
vieną ar du rankšluosčius, arba 
skalbimui muilo, dantų šepe
tėlių, plaukam muilo 'shampoo) 
dantų pastos, prausimosi muilo, 
šveitimo miltelių ir kas dar ką. 
Visi šie reikmenys nėra bran
gūs. Jeigu per savo savaitinį 
apsipirkimą pridėtumėt po 
dešimkę, esu tikra, kad net 
nepajustumėt, o vaikų globos 
nameliams Lietuvoje būtų 
didelė parama. Marąuette 
Parko LB yra neįmanoma viską 
supirkti ir pasiųsti, bet visų 
atneštas gėrybes mes prižadame 
pasiųsti į Lietuvą. 

A'dona Palukaitienė 

KRISTUS GYVAS SU MUMIS 
Velykų šventės kasmet mums primena ir skelbia, kad Kristus 

prisikėlė ii numirusiųjų. Viešpats Jėzus savo apaštalams daug 
kartųyra kalbėjęs, kad Jis turės daug kentėti ir numirti, bet trečią 
dieną kelsis iš numirusiųjų. Jie negalėjo to suprasti, nes Kristus 
kitus įmones prikeldavo. Taigi Jis yra Dievas ir negali numirti. 
O kad numiręs savo galia vėl atgytų ir prisikeltų iš numirusiųjų, 
tai pasaulyje dar taip niekad nebuvo atsitikę. Kristus apie tai apaš
talams aiškino paprastu pavyzdžiu: „Jei kviečių grūdas nekris į 
žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių 
vaisių" (Jn. 12, 24). 

Panašiai ir mums nėra aišku, kaip mūsų kūnai kelsis iš dulkių, 
nes jie po mirties pavirs į dulkes. Mes tikime, nes pats Kristus tai 
pažadėjo, bet savo protu negalime suvokti. 

Velykų šventės mums primena, kad ir mūsų gyvenimas su 
liūdna mirtimi išlydi mus į amžinybę, kur kelsimės iš numirusiųjų 
amžinai garbei ir džiaugsmui Kristaus karalystėje. 

Linkėdamas Velykų džiaugsmo, sveikinu visus „Draugo" 
skaitytojus, rėmėjus, redakciją ir administraciją, „Draugo" 
renginių komitetą. Visiems linkiu, kad Kristus, prisikėlęs iš 
numirusiųjų, pasiliktų su mumis per visas mūsų dienas. 

Kun. V. Rimšelis, MIC 

IŠ ARTI IR TOLI 

Ii „Nuodėmingo angelo" spektaklio 
Dobrovolskis. 

Agnė Sakalytė ir Teodoras 
Nuotr. Jono Tamulalčio 

JAV 

Dr. Marius Laniauskas va
dovauja Clevelando rėmėjų 
komitetui, kuris paruošė ir pla
tina Dainavos jaunimo stovyk
los loterijos bil ietėlius. 
Traukimas įvyks balandžio 10 
dieną. 

Steponas Smalinskas, Dai
navos stovyklos iždininkas, 
džiaugiasi, kad „Draugo" 
pastangos telkti lėšas išeivijos 
kultūriniams stogams lopyti, 
pernai pozityviai atsiliepė ir j 
aukas Dainavai. Šiuo metu yra 
platinami loterijos bilietėliai 
Dainavos valgyklos stogui 
lopyti. 

Marius ir Sheila Gražuliai 
susilaukė dukrelės. Tai pirmas 
kūdikis, gimęs Dainavos 
stovykloje gyvenančiai šeimai. 
Marius yra stovyklos administ
ratorius, kuris savo pareigas 
pabaigs š.m. gegužės pradžioje. 

Taura Underienė sutiko ir 
šią vasarą tvarkyti svetainę 
Dainavos jaunimo stovykloje. 
Svetainė veiks liepos ir rug
pjūčio mėnesių sekmadieniais. 
Šiuo metu Dainavos direktorių 
taryba platina loterijos bilie
tėlius. Laimėtojai paaiškės 
balandžio 10 d. Traukimai vyks 
Clevelande. 

Kun. Leonas Jakimavičius, 
naujai statomos bažnyčios Aly
tuje klebonas, nuo vasario vidu
rio iki kovo 15 lankėsi Filadel
fijoje ir padėjo kun. kleb. Bur-
kauskui Šv. Andriejaus parapi
joje. Kun. Jakimavičius, gimęs 
Simne, prieš kunigų seminariją 
baigęs statybą, paliko labai 
malonų įspūdį. Tai jaunas žmo
gus, vos 32 metų amžiaus. Ir jo 
statoma bažnyčia yra labai įdo
mios architektūros. Ji bus prie 
Seirijų plento, šalia Vidgirio 
miško. 

E. Šmulkštienei, dr. Albino 
Šmulkščio žmonai, padaryta la
bai sunki širdies operacija. Fila
delfijos ligoninėje ji jau pralei
do ištisus du mėnesius. 

Lietuvių Fronto bičiulių 
stovykla įvyks Dainavoje ir 
prasidės sekmadienį, rugpjūčio 
21. Visus stovyklos administra
cinius reikalus tvarko V. Nau
džius ir jau dabar galima pas jį 
registruotis: V. Naudžius, 5733 
N. Sheridan Rd., Chicago, IL 
60660, tel. 312-275-4222. Tai 
poilsio ir studijų laikas, kai 
pasikeičia nuomonėmis ir žinio
mis kultūriniais ir politiniais 
klausimais. Į stovyklą kvie
čiami bičiuliai ir jų draugai bei 
nepikti priešai. 

„Pasakų atošvaistos" yra 
Paparonio Lietuvoje išleistas 166 
puslapių eiliuotas pasakojimas, 
pavadintas Tautiniu epu. Tai 
kun. Antano Šmulkščio kūryba, 
pradėta gal šio šimtmečio ant
roje dešimtyje ir baigta 1950 m. 
Kun. A. Šmulkštys yra buvęs 
Lietuvos seimų narys. Knyga 

išleista 1993 m. dr. Albino 
Šmulkščio brolvaikio lėšomis. 
Ruošiama ir antroji kun. 
Šmulkščio raštų knyga. 

Kazys Razgaitis, turįs ma
gistro laipsnius chemijoje ir 
kompiuterių srityje, Filadelfijos 
lietuviams dažnai padeda spaus
dinimo reikalinguose daly
kuose. Savo kompiuteriu jis pa
ruošia spausdinimui reikalin
gus tekstus. 

Vincas Šalčiūnas, visą savo 
gražiausią amžių praleidęs Fila
delfijoje, o dabar gyvenas Flo
ridoje, leidžia Lietuvių biule
tenį. Tai rytiniam Floridos pak
raščiui skirtas žiniaraštis, 
liečiąs daugiausia LB reikalus. 
V. Šalčiūnas buvo pagrindinis 
akstinas, kurio skatinimu ir 
darbu buvo gražiai atremon
tuoti Lietuvių namai. Tai darbš
tus ir kūrybingas lietuvis. 

A.A. AGR. J. VALIŪNAS 
Pranešama, kad š.m. vasario 

17 d. Brocktone mirė seniausias 
Lietuvos agronomas Juozas 
Valiūnas, sulaukęs 97 m. 
amžiaus. 

ASPIRANTŲ DĖMESIUI 
Š.m. birželio 8-11 d. Čikagoje 

vyks XP7-ji Pabaltijo studijų 
konferencija. „Association for 
the Advancement of Baltic 
Studies" studentų sekcija ieško 
paskaitininkų, kurie svarstys 
problemas/idėjas susijusias su 
Pabaltijo studjomis, naudojant 
studentų požiūrį. Tie, kurie 
dalyvaus konferencijoje arba 
turintys idėjų, prašomi kreiptis 
į Guntis Smidchens — Internet: 
guntiss@u. washington.edu. 

AMBASADORIAUS 
ANICETO SIMUČIO 

PAGERBIMAS 

Lietuvos Respublikos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose Ani
cetas Simutis šiemet švenčia 
savo 85 metų amžiaus ir 60 
metų konsularinės bei diploma
tinės veiklos sukaktį. 

New Yorko lietuvių specialiai 
sudarytas komitetas, vado
vaujamas Lilės Milukienės, 
rengia iškilmingą popietę 
jubiliatui pagerbti birželio 5 d., 
2 vai. popiet, Lietuvių Kultūros 
Židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. Ta proga bus 
išleistas specialus, gausiai 
iliustruotas, leidinys apie šio 
nusipelniusio veterano diploma
to veiklą. Leidinį apsiėmė reda
guoti Paulius Jurkus ir Kęstu
tis Miklas. Leidinio spaus
dinimo išlaidom padengti i ji 
bus dedami apmokami sveiki
nimai ir linkėjimai ambasado
riui. Vieno puslapio dydžio svei
kinimo kaina — $100, pusės 
puslapio — $60, trečdalio — $40 
ir ketvirtadalio - $30. Pasku
tinis viršelio puslapis — $200, o 
priešpaskutinis - $160. Tekstus 
ir čekius siųsti; Mr. Vacys 
Steponis, c/o Lithuanian 
Catholic Religious Aid, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. 

http://washington.edu

