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Lietuva dar negauna 
Vokietijos kompensacijų 

nacių aukoms
Vilnius, balandžio 6 d. 

(AGEP) — Lietuvos gyvento
jams, kurie tikisi Vokietijos 
kompensacijos už nacių lage
riuose praleistus metus, gali 
tekti laukti neapibrėžtą laiką. 
Tačiau greičiausiai Vokietijos 
siūloma 2 milijonų markių kom
pensacija nebus dalijama in
dividualiai, o virs ligonine ar 
senelių prieglauda.

Vokietijos sprendimas skirti 
bilijoninę kompensaciją Sovietų 
Sąjungos piliečiams, likusiems 
gyviems po Antrojo pasaulinio 
karo nacių koncentracijos sto
vyklų, praktiškai sutapo su So
vietų Sąjungos subyrėjimu. 
Kompensacijos lėšas tuomet 
pasidalino Ukraina, Baltarusi
ja ir Rusija, kuri pasiūlė iš savo 
dalies mokėti kompensacijas ir 
Baltijos šalių gyventojams. 
Tačiau Lietuva šio pasiūlymo 
atsisakė politiniais motyvais, 
pareiškusi, jog tai neleistinai 
išplėstų svetimos šalies juris
dikciją jos teritorijoje.

Tačiau netrukus prasidėjusios 
derybos dėl tiesioginės Vokieti
jos kompensacijos Lietuvos gy
ventojams nebuvo tokios sklan
džios, kaip tikėtasi. Kaip tei
giama Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje, Lietuva pradėjo 
derybas, kalbėdama apie 50 mi
lijonų Vokietijos markių kom
pensaciją, vėliau nusileido iki 
30 milijonų, tačiau Vokietija 
tvirtai laikėsi savo pozicijos: 2 
milijonai arba nieko.

Vokiečiai tokią nuostatą, be 
kita ko, grindė tuo, kad da
bartinė jų valstybė neatsako už 
nacių nusikaltimus, ir kompen
sacijų skyrimas tėra geros 
valios ženklas, bet jokiu būdu ne 
privalomas įsipareigojimas.

Lietuvai teko susitaikyti su 
tokia nuostata, ir užsienio rei
kalų ministras Povilas Gylys 
pernai vasarą nusiuntė į Boną 
laišką, kuriame pareikštas suti
kimas priimti 2 milijonų mar
kių kompensaciją.

Tačiau Vokietija sutiko skir
ti tuos 2 milijonus markių ne 
grynoms išmokoms likusioms 
gyvoms nacių aukoms, o kolek
tyviniam panaudojimui, pavyz
džiui, ligoninės, sanatorijos ar 
senelių prieglaudos statybai. 
Konkretų projektą, kaip bus pa
naudotos kompensacijos lėšos, 
turėjo pateikti Lietuva.

Tačiau kompensacijos reika
lais besirūpinantis Lietuvos Ge
nocido ir Rezistencijos aukų

Žudynės Čečėnijos kaime
Sernovodsk, Rusija, balan

džio 10 d. (AP) — Į Samašky 
kaimą, Čečėnijoje, įleista Rau
donojo Kryžiaus pareigūnė pir
madienį sakė, kad matė 20 
nužudytų civilių lavonus ir cita
vo gyventojus, kurie sakė, kad 
rusų daliniai nužudė 200 žmo
nių praėjusį savaitgalį vykdy
tame puolime. Pabėgėliai sakė, 
kad rusų daliniai mėtė granatas 
į gyvenamus namus ir sušaudė 
senus vyrus. Samašky yra 18 
mylių į vakarus nuo Grozno.

„Pagrindiniai žmogiškumo 
dėsniai buvo pažeisti”, pasakė 
Jean Corboz, Raudonojo Kry
žiaus koordinatorė, Samašky 
kaime praleidusi kelias va
landas.

Šalpos organizacijų darbuoto
jai bei reporteriai, norintys 
įvažiuoti į Samašky, buvo 
sustabdyti rusų dalinių bloka-

Rėmimo Fondas to iki šiol 
nepadarė, vis tikėdamasis gauti 
iš Vokietijos pinigus išmokoms 
konkretiems asmenims. Vis 
dėlto, kaip sakė fondo vadovas 
Stasys Stungurys, sprendimą 
dėl konkretaus kompensacijos 
panaudojim'o projekto greičiau
siai teks priimti per artimiau
sius porą mėnesių.

Stasys Stungurys sutinka, 
kad fondui greičiausiai teks 
priimti pinigus kolektyviniam 
panaudojimui, tačiau pabrėžė, 
kad nacių aukos norėtų ne 
„ligoninės ar sanatorijos”, o 
grynų pinigų.

Negalutiniais duomenimis, į 
kompensaciją galėtų pretenduoti 
apie 1,000 Lietuvoje tebesančių 
gyvų buvusių nacių lagerių 
kalinių. Apytiksliais skaičia
vimais, jie galėtų tikėtis iki 
1,000 markių vienkartinės kom
pensacijos, mano S. Stungurys.

Savo ruožtu Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija yra pasiū
liusi fondui kitą kelią — gauti 
vokiečių pinigus iš Rusijos, dėl 
Lietuvos dalies susitarus su pa
našiu Rusijos fondu. Tačiau prie 
vyriausybės veikiantis Lietuvos 
Genocido ir Rezistencijos Aukų 
Rėmimo Fondas iki šiol juo 
nebandė pasinaudoti dėl poli
tinių sumetimų.

Pasak Stasio Stungurio, vis 
tikėtasi pinigų tiesiai iš Vokieti
jos, todėl Lietuvoje gauti nacių 
aukų pareiškimai nepersiun- 
čiami į Rusijos fondą, taip pat 
neprašoma iš jo ir pinigų tiems 
pareiškimams patenkinti. Tuo 
tarpu kai kurie Lietuvos gyven
tojai yra gavę kompensacijas iš 
Rusijos fondo, nes kreipėsi 
tiesiog į jį.

Kaimyninėje Latvijoje tokios 
kompensacijos išmokamos jau 
kurį laiką, nes, kaip paaiškino 
nepanorėjęs skelbti savo pavar
dės Lietuvos diplomatas, latviai 
atsisakė politinių ambicijų ir 
tyliai priėmė kompensacijos 
pinigus iš Rusijos.

Latvijoje pareiškimus Vokieti
jos kompensacijoms pateikė per 
2,200 gyventojų, ir per 800 jų 
kompensacijas jau gavo.

Nacių aukos suskirstytos į 
keturias kategorijas. Didžiau
sios pašalpos Latvijoje moka
mos, skaičiuojant 400 Vokietijos 
markių už įkalinimą ir po 30 
markių už kiekvieną mėnesį la
geryje. Mažiausios kompensaci
jos išeina, skaičiuojant 100 mar
kių už išsiuntimą ir po 10 mar
kių už kiekvieną mėnesį.

dos apie mylią į vakarus nuo 
kaimo. Poste atmosfera buvo 
įtempta po to, kai iš kaimo at
vyko pabėgėlės, vesdamosios 
vaikus, pasakodamos apie 
kaimo užpuolimą. Pabėgėlių 
tarpe nebuvo vyrų.

„Atneškit mums vaistų”, 
šaukė Jacha Alpatova, 32 metų, 
klūpčiodama iš sielvarto. „Su
žeistieji guli namuose, niekas 
mums nepadeda. Tris dienas 
esame nevalgę”. J. Alpatova 
sakė, kad jos tėvas ir teta žuvo 
rūsy, kur šeima slėpėsi, kai 
rusai į jį įmetė granatą.

Rusų kariuomenės pareigūnai 
sakė, kad Samašky kaime 130 
sukilėlių užmušti ir 124 paimti 
nelaisvėn. Čečėnijos pareigūnai 
sakė, kad 28 sukilėliai ir 700 
civilių buvo užmušti. Nebuvo 
galima patikrinti nei vienų, nei 
kitų teiginių.

Bosnijos sostinė Sarąjevo paskutinėmis dienomis vėl yra stipriai bombarduo
jama. Balandžio 11d. 14-metė Maria Bilos verkė sekmadieni užmuštos savo 
draugės Maja Djokič laidotuvėse. Tą pačią dieną Jungtinės Tautos iš pareigų 
atleido rusą mąj. generolą Aleksandr Pereljakin, kuris buvo Rytinio 
sektoriaus JT pajėgų vadas. Jis naudojo savo tarnybą sudaryti laisvą kelią 
iš Serbijos į Bosniją siunčiamiems pabūklams ir tankams ir varė 
kontrabandinę prekybą JT daliniams skirtais degalais. Rusija Jungtinėse 
Tautose pareiškė stiprų protestą dėl šio atleidimo. Generolas iš savo pareigų 
nesitraukia.

Rusai puolė sukilėlius 
Tadžikistane

Dušanbė, Tadžikistanas, 
balandžio 11 d. (Reuters) — 
Rusijos šaudomieji malūnspar
niai įvykdė du stambius puoli
mus raketomis prieš musulmo
nus sukilėlius Tadžikistano pa
sienyje su Afganistanu. Penktą 
dieną besitęsiančioje kovoje už
mušti 47 sukilėliai, praneša 
rusų pareigūnai.

Rusų vadovaujamų Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos (NVS) dalinių pasienio 
gynybos štabo atstovas sakė, 
kad pirmame puolime 17 sukilė
lių buvo užmušti, ir iki 30 žuvo 
antrame.

Abu puolimai, netoli Chorog 
miesto kalnuotoje Gorno-Ba- 
dachšan srityje, buvo atsaky
mas į nuolatinius, balandžio 7 
d. prasidėjusius musulmonų 
sukilėlių puolimus šiame NVS 
šalies pasienio poste.

Pasienio sargybos štabas pra
nešė, kad 29 NVS kareiviai dau
giau kaip 170 sukilėlių buvo 
užmušti praėjusio savaitgalio 
susirėmimuose. Tų skaičių 
nebuvo galima patikrinti kitais 
šaltiniais.

Jungtinių Tautų įgaliotas 
derybininkas šio konflikto 
sprendimui Ramiro Piriz-Ballon 
sakė, kad jis prašęs visų pusių 
vykti į Maskvą deryboms, ban
dant išgelbėti taikos derybas 
tarp tadžikų vyriausybės ir su
kilėlių, pabėgusių į Afganista-

— Socialdemokratai mano, 
kad rinkimų į savivaldybes re
zultatai yra „normalūs, pagal 
galimybes”. Socialdemokratų 
partijos taryba uždraudė savo 
deputatams savivaldybėse su
daryti koalicijas su LDDP, 
Lietuvos Lenkų Rinkimų Akci
ja ir Jaunalietuvių partija. Su 
kitomis partijomis socialde
mokratų deputatai gali jungtis 
savo nuožiūra. (R-AGEP)

ną, kai 1992 m. pralaimėjo 
civilinį karą.

R. Piriz-Ballon, diplomatas iš 
Urugvajaus, sakė, kad Maskva 
ir Tadžikistano prezidentas Imo- 
mali Rachmonov priėmė jo pa
siūlymą ir tebelaukia atsakymo 
iš tadžikų opozicijos.

Rusija dislokavo tūkstančius 
taikos palaikytojų Tadžikistane 
pagal 1992 m., baigiant civilinį 
karą, pasirašytą tarpvalstybinę 
taikos sutartį. Rusija ir kitos 
NVS šalys taip pat yra pasiun- 
tusios sienos sargybinių saugoti 
ilgą, kalnuotą pasienį su Afga
nistanu.

Pernai buvę Tadžikistano ko
munistai vadovai ir sukilėliai 
buvo sutarę paliaubas, bet šie
met jos vėl suiro, kai opozicija 
boikotavo parlamento rinkimus, 
sakydama, jog jie neteisingi.

Dabartiniai mūšiai užduoda 
sunkų galvosūkį Maskvai. Rusi
ja, kurios pajėgos šiuo metu 
įklimpusios Čečėnijoje, turi ap
sispręsti, ar gali vesti dar vieną 
karą.

Lietuva kaltina
Latviją suverenių
teisių pažeidimu

Vilnius, balandžio 7 d. (LR- 
AGEP) — Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija balandžio 4 d. 
įteikė Latvijos ambasadoriui 
Vilniuje Albert Sarkanis notą, 
kurioje reiškiamas protestas dėl 
latvių derybų su trečiųjų šalių 
firmomis eksploatuoti naftą Lie
tuvos kontinentiniame šelfe 
(Lietuvai priklausančios Bal
tijos jūros teritorijoje), rašo 
„Lietuvos rytas”.

Vykstant Lietuvos ir Latvijos 
dvišalėms deryboms dėl Baltijos 
jūroje Lietuvos ir Latvijos sienos 
nustatymo, Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos žiniomis, 
jau nuo 1992 m. Latvijos insti
tucijos, neinformuodamos Lietu
vos vyriausybės, derasi su JAV 
bendrove Amoco dėl naftos tel
kinių tyrimų ir eksploatavimo 
ginčytinose teritorijose, taip pat 
ir Lietuvos kontinentiniame 
šelfe.

Latvija jau kelerius metus 
platina informaciją, kurioje ji 
Lietuvos kontinentinio šelfo 
dalį skelbia savo nuosavybe. 
Lietuva savo notoje pareikalavo 
nutraukti neteisėtus veiksmus, 
nukreiptus prieš jos suverenias 
teises ir pareiškė, kad nepri
pažins jokių Latvijos susitarimų 
su trečiosiomis šalimis dėl Lie
tuvos kontinentinio šelfo tyrimų 
ir jo eksploatavimo.

Ryšių sistemos
modernizavimas
brangiai atsieis *.

Vilnius, balandžio 6 d. 
(AGEP) — Tarptautinės Teleko
munikacijų Sąjungos (Interna
tional Telecommunications 
Union) duomenimis, norint, kad 
Lietuvos ryšių sistema pasiektų 
Vakarų lygį, ryšio priemonių 
modernizavimui šalyje reikia 
kasmet iki 2000 metų investuo
ti 123.8 milijonus dolerių.

Mažiausiai investicijų, paly
ginti su kitomis Vidurio ir Rytų 
Europos šalimis, reikia Estijoje 
ir Latvijoje. Tam, kad iki 2000 
metų telefono tinklų tankumas 
pasiektų Vakarų šalyse vidutinį 
40-ies linijų 100-ui žmonių 
rodiklį, Estijoje kasmet reikia 
investuoti 20 milijonų dolerių, 
Latvijoje — 42.5 milijonų 
dolerių. Iš viso visose buvusio 
Rytų bloko šalyse šiuo tikslu 
reikia investuoti 21 bilijoną 
JAV dolerių per metus.

Leidinio „Central European 
Economic Review” duomenimis, 
100-ui Lietuvos gyventojų tenka 
22.91 telefono linijos, Estijoje — 
23.18, Latvijoje — 26.83.

Daugiausia investicijų reikia 
didžiausioms regiono šalims — 
Rusijai, Ukrainai ir Lenkijai.

Balandžio 6 d., Vilniuje sningant, Lietuvos premjeras Adolfas Šleževičius 
oficialiai pasitiko i Lietuvą su oficialiu vizitu atvykusį Šveduos ministrą Ing- 
var Carlsson (kairėje). Nors Švedijos gynybos doktrina neleidžia kariauti už 
Švedijos ribų, Švedija užtikrino, jog teiks visokią politinę paramą, jei būtų 
grėsmė Lietuvos saugumui.

Lietuva Maskvoje 
pasisakė už NATO 

plėtimą
Vilnius, balandžio 7 d. (LR) — 

Maskvoje tris dienas vyko Šiau
rės Atlanto Asamblėjos Politi
kos komiteto ir Rusijos Šiaurės 
Atlanto Asociacijos renginys, 
kuriame dalyvavo ir Lietuvos 
delegatai į šią asmablėją: Gedi
minas Kirkilas (LDDP) ir Aud
rius Rudys (socialdemokratas). 
Asamblėjos atstovų diskusijų 
tema su Rusijos parlamento 
nariais ir Užsienio reikalų bei 
Gynybos ministerijų atstovais 
buvo Rusijos ir NATO santy
kiai, rašo Violeta Gaižauskaitė 
„Lietuvos ryte”.

„Rusija ir Vakarai išryškino 
savo požiūrį į NATO plėtimąsi”, 
„Lietuvos rytui” sakė Gedimi
nas Kirkilas. „Visuose susiti
kimuose Rusijos atstovai pa
brėžė prieštaraują NATO plė- 
timuisi į Rytus”. Tačiau, jo 
nuomone, reikšminga tai, kad 
Vakarų šalių atstovai Baltijos 
valstybių neišskyrė iš bendros 
su Vidurio Europos šalimis geo
politinės erdvės.

Kaip teigė Rusijos gynybos 
ministro padėjėjas karinės po
litikos klausimais generolas 
leitenantas Genadij Ivanov, 
NATO plėtimas — mėginimas 
atgaivinti priešpriešą bei tam 
tikra prasme izoliuoti Rusiją 
nuo likusio pasaulio. Tai gali 
baigtis nauju Europos padali
jimu. Jis taip pat sakė, kad tai 
pažeistų įprastinės ginkluotės 
mažinimo Europoje sutartį ir 
kitas nusiginklavimo sutartis.

Pasak G. Kirkilo, panašių ar
gumentų pateikdavo Rusijos 
parlamento deputatai. Pavyz
džiui, Federacijos Susirinkimo 
tarptautinių reikalų komiteto 
pirmininkas Vladimir Podo- 
prigora sakė, jog Vidurio Euro
pos ir Baltijos valstybėms integ
ruojantis į NATO, Rusija neten
ka ginklų rinkų, todėl Vakarai 
turėtų tai kompensuoti.

Gediminas Kirkilas sakė, jog 
kai kurie Rusijos atstovai buvo 
tos nuomonės, jog NATO reiktų 
likviduoti, tačiau tokiam po

Seimas leido įmonėms 
atidėti mokesčių mokėjimą

Vilnius, balandžio 7 d. (LR) — 
Seimas balandžio 6 d. priėmė 
įstatymą „Dėl įmonių, esančių 
sunkioje finansinėje būklėje, bet 
turinčių galimybių stabilizuoti 
ir plėtoti gamybą, atsiskaitymų 
su biudžetu”. Pagal šį įstatymą 
vyriausybės nutarimuose nusta
tytais terminais ir sąlygomis 
gali būti atidedami iki 1995 m. 
sausio 1 d. apskaičiuotų ir ne
sumokėtų į valstybės biudžetą 
privalomųjų įmokų ir delspini
gių išieškojimo terminai kai 
kurioms įmonėms. Seimo na
riams buvo išdalytas kai kurių 
įmonių, kartu skolingų valsty
bės biudžetui beveik 303 mili
jonų litų, sąrašas.

LDDP frakcijai priklausantis 
Seimo narys Julius Veselka 
sakė, kad šiame sąraše daug 
įmonių, kuriose nėra valstybės 
kapitalo, — jos savininkams 
teko veltui. „Sakykite, kurioje 
pasaulio valstybėje yra nuostol
ingas naftos verslas? O mes no
rime nuo mokesčių atleisti vals
tybinę įmonę „Nafta”, kalbėjo
J. Veselka. Jo nuomone, mokes
čius išgali mokėti ir Panevėžio 
valstybinis stiklo fabrikas, ir 
kailių pramonės akcinė bendro
vė „Vilkas”. Seimo narys Alek

žiūriui Šiaurės Atlanto Asamb
lėjos deputatai kategoriškai 
prieštaravo. Nebuvo pritarta 
Rusijos siūlymui visas saugumo 
problemas spręsti Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Or
ganizacijoje.

Pasak Kirkilo, Šiaurės Atlan
to Asamblėjos delegacija aiškiai 
išdėstė savo poziciją: iš esmės 
aišku, kad NATO plėsis, dabar 
pagrindinis diskusijos klausi
mas — kada šis procesas prasi
dės.

„Tačiau Šiaurės Atlanto 
Asamblėjos generalinis sekre
torius Peter Corterier pareiškė 
nuomonę, jog iki busimųjų Rusi
jos prezidento rinkimų NATO 
nesiplės”, sakė G. Kirkilas.

Pasiteiravus, kokį požiūrį 
diskusijose išdėstė Lietuvos de
legacija, beje, vienintelė iš tri
jų Baltijos valstybių dalyvavusi 
šiame renginyje, G. Kirkilas sa
kė pabrėžęs, kad NATO plėti
mąsi Baltijos valstybės trak
tuoja kaip saugumo erdvės didi
nimą. Jis atkreipė dėmesį, jog ir 
Rusija plečia bendros gynybos 
erdvę, įtraukdama į ją Nepri
klausomos Valstybių Sandrau
gos šalis.

Apžvelgdamas Baltijos jūros 
regiono šalių santykius, Kir
kilas akcentavo didelę Danijos 
paramą Lietuvai. Ir Maskvoje 
Danijos delegacijos Šiaurės 
Atlanto Asamblėjos vadovė 
Anet Just rėmė Baltijos vals
tybių poziciją, pabrėžė aktyvų 
Lietuvos dalyvavimą „Partne
rystė taikos labui” programoje.

Rusijos atstovai būgštavo, jog 
NATO plėtimas gali pasitar
nauti demokratijos plėtros Ru
sijoje priešininkams. Tačiau 
Šiaurės Atlanto Asamblėjos de
legacija traktavo NATO plėtimą 
ne tik kaip bendros saugumo 
erdvės, bet ir demokratijos plė
timą. „Jei Baltijos valstybės 
nebus įtrauktos į šią erdvę, 
kiekvienas žirinovskis turės 
galimybę kėsintis į jas”, sakė G. 
Kirkilas.

sandras Bendinskas, taip pat 
priklausantis LDDP frakcijai, 
pasigedo paaiškinimo, kodėl 
įmonės pateko į sunkią finan
sinę padėtį, — galbūt tai atsitiko 
dėl aplaidumo ar net piktnau
džiavimo.

Seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Vidmantas Zim- 
nickas teigė, jog niekas neke
tina įmonių atleisti nuo mokes
čių — jie tik atidedami. „Jeigu 
galim įmonėms padėti, tai ir pa- 
dėkim. Nėra čia jokių nešvarių 
dalykų”, sakė V. Zimnickas. Jo 
nuomone, įstatymo priešininkai 
„kiša pagalius į ratus, kurie dar 
šiek tiek rieda”. Jo kolega Vy
tautas Šumakaris sakė, kad šios 
įmonės merdi. „Ko laukiama? 
Gal streikų?”, klausė jis.

KALENDORIUS

Balandžio 13 d.: Didysis ket
virtadienis; Ida, Martynas, Al- 
gaudė, Mindaugas. 1871 m. gi
mė Palaimintasis ark. Jurgis 
Matulaitis.

Balandžio 14 d.: Didysis 
penktadienis; Tiburcijus, Vale
rijonas, Maksimas, Liudvika, 
Visvaldas.
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. balandžio mėn. 13 d.

LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI

REKOLEKCIJOS DIEVO 
APVAIZDOS PARAPIJOJE

Sėkmingas rekolekcįjas ir 
dvasinį pasiruošimą Velykų 
šventėms š.m. balandžio 6-9 d. 
pravedė dr. Kęstutis Trimakas 
iš Čikagos. Ta proga balandžio 
9 d. Dievo Apvaizdos Švietimo 
komitetas Kultūros centre su
ruošė susipažinimą su kun. dr.
K. Trimako naujausia knyga 
„Jėzaus gyvenimo iliustracijos”. 
Renginyje dalyvavo ir knygos 
autorius.

PASIRUOŠIMAI 
GEORGE PERLES 

GOLFO TURNYRUI

Balandžio 6 d. vyko George 
Perles Golfo turnyro ruošimo 
komiteto posėdis, kuriame buvo 
nutarta turnyrą ruošti š.m. 
birželio 12 d. Westem Country 
golfo laukuose. Turnyras ruo
šiamas telkti lėšas Lietuvon 
siunčiamų medicinos priemonių 
ir vaistų siuntų išlaidoms 
apmokėti. Praėjusių metų tur
nyras sutelkė šiam reikalui 
daugiau negu 24,000 dol. Komi
teto garbės nariai yra Detroito 
arkivyskupas kard. Adam 
Maida ir Michigano valstijos 
vyriausias prokuroras Frank 
Kelly.

lm
TAUTODAILĖS IR 

RANKDARBIŲ PARODĖLĖ

Šv. Antano parapijos chorisčių 
ir draugų meno, tautodailės ir 
rankdarbių parodėlė balandžio 
9 d. vyko Šv. Antano parapijos 
mažojoje salėje. Gražiai buvo iš
dėstyti Mykolo Abatidus medžio 
drožiniai — skrynia, koplytstul
pis, rankšluostinė ir akvarelės;' 
Nijolės Čerekienės padarytos 
pintinės/krepšiai; Irenos 
Gedvilienės margučiai; Ste
fanijos Kaunelienės medžio 
drožiniai, takeliai, audiniai, gin
tarai ir margučiai neseniai at
gabenti iš Lietuvos; Česlovos 
Pliūrienės aliejinė tapyba ir 
Valės Senkienės spalvoto stiklo 
paveikslai, veidrodžiai, lempos, 
gintarai ir labai graži vąšeliu 
megzta lovatiesė ir pagalvėlės. 
Paroda buvo graži ir įdomi; ją 
apžiūrėjo daugiau negu 100 
lankytojų.

KEPINIŲ IŠPARDAVIMAS

Parapijos moterys suruošė 
priešvelykinį pyragų, tortų, ir 
namuose gamintų sūrių išpar
davimą. Išpardavimas buvo sėk- 
mingas ir pelningas. Turėjome 
arti 20 pyragų, tortų ir pyra
gaičių ir net šešių rūšių sūrių! 
Daug lankytojų pasinaudojo šia 
gera proga nusipirkti skanių ir 
įvairių saldumynų bei sūrių. 
Viskas buvo išparduota per 
vieną valandą!

BALF’O 76-TO SKYRIAUS 
METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

BALFo 76-to skyriaus metinis 
susirinkimas sekmadienį, ba
landžio 9 d., vyko Šv. Antano 
parapijos salėje. Susirinkimą 
pravedė skyriaus pirmininkas 
kun. Alfonsas Babonas. Per
skaičius mirusių narių sąrašą, 
minutės susikaupimu buvo pri
siminti ir pagerbti amžinybėn 
išėję nariai. Susirinkime 
dalyvavo daugiau 100 asmenų 
— nariai ir svečiai. 1994 metais 
įstojo 5 nauji nariai. 12 narių 
mirė. Vyko valdybos praneši
mai. Sekretorius/iždininkas 
Vladas Staškus perskaitė iždo 
pranešimą. Aukos bendrai šal
pai — 6,308 dol.; aukos spe
cialioms paskirtims — 600 dol. 
Bendrai — 6,908 dol. Narių 
mokesčio surinkta — 351 dol.

Pasiųsta Centro valdybai: aukų 
— 6,908; narių mokesčių — 351 
dol. ir išvykų pelno — 892 dol. 
Per 1994 m. surinkta iš 304 pa
vienių narių — 321 dol ir iš 6 
draugijų — 30 dol.

Revizijos komisijos pirmi
ninkė Eugenija Bulotienė atli
kusi pranešimą padėkojo 
finansų sekretoriui Cesiui Ša- 
deikai ir sekretoriui/iždininkui 
Vladui Staškui už sąžiningą 
knygų tvarkymą. Vyko valdy
bos rinkimai. Visi valdybos na
riai sutiko pasilikti tose pačiose 
pareigose. 1995 metams 
valdyba buvo patvirtinta. Ją 
sudaro: pirmininkas — kun. 
Alfonsas Babonas; vicepirmi
ninkai — Lidija Mingelienė ir 
Stasys Garliauskas; sekre
torius/iždininkas — Vladas 
Staškus; finansų sekretorius — 
Česys Šadeika; parengimų 
vadovė — Onutė Sadeikienė; 
narė — Regina Juškaitė. Re
vizijos komisiją sudaro: 
pirmininkė — Eugenija Bulo
tienė ir nariai — Ona Pusdeš- 
rienė ir Antanas Sukauskas. 
Nebuvo diskusijų, klausimų ar 
sumanymų. Buvo nutarta 
surengti išvyką į „Pilėnų”; 
stovyklavietę, Manchester, MI, 
šią vasarą.

Po susirinkimo vyko gausūs 
laimėjimai Velykų stalui 
patiekalų — kalakutų, kumpių, 
kiaušinių, lašiniukų ir kt. Bilie
tus platino Danutė Petraus
kienė ir Regina Juškaitė. 
Dovanų skirstymą pravedė Re
gina Juškaitė. Atrodo, kad visi 
dalyviai džiaugėsi ir buvo pa
tenkinti savo laimėjimais ir 
praleidę gražią ir kultūringą 
popietę Šv. Antano parapijos 
patalpose.

Regina Juškaitė

DUKTERIŠKAS
NUOŠIRDUMAS

Lietuviai jau taip pratę: kai 
turi palikti seną gyvenvietę ir 
kurtis naujoje vietoje, su savimi 
išsiveža tai, ką turi vertin
giausia. Karo siaubo išstumti iš 
tėvynės, pasiėmė nemirštančią 
meilę savo kraštui ir pasiryžimą 
dirbti jos labui, nors ir sveti
muose kraštuose. Po įsikūrimo 
Amerikoje šį savo pažadą uoliai 
pildė daug dešimtmečių, o da
bar, senatvės dienoms į akis 
žvelgiant, daugelis dairosi šil
tesnio kampelio — keliasi į Flo
ridą. Nors persikraustant tenka 
atsisakyti per didelio daiktų 
krūvio, bet su savimi pasiima 
pačias didžiąsias vertybes — 
tėvynės meilę ir pasiryžimą 
dirbti jos bei jos žmonių gerovei.

Floridoje įsikūrę, mūsų vyres
nieji lietuviai yra išvystę gyvą 
veiklą, kurios gali pavydėti ir 
jaunesnieji, gyvendami šiauri
nėse, rytinėse, vidurio vakarų 
JAV vietovėse. St. Petersburge 
gyvai reiškiasi Lietuvos Duk
terų draugija (jų metinis susi
rinkimas bus balandžio 26 d.), 
kuri nuolat remia vargstančius 
ir pagalbos reikalingus Lietu
voje. Geriausias tos artimo mei
lės įrodymas yra šis laiškas, 
neseniai gautas iš Šiaulių

Šiaulių tuberkuliozės ligoninėje naujai atidarytame vaikų žaidimų kambaryje 
vaikučiai laiko padėkos lentą, kurioje įrašytas toks tekstas: „Vaikų žaidimų 
kambarys įrengtas 1995 m. Esame nuoširdžiai dėkingi JAV St. Petersburg, 
FL, Lietuvos Dukterų draugijai”.

Po koncerto Hot Springs, Arkansas. Iš k. muz. Juozas Tiškus, sol. Nįjolė 
Ščiukaitė ir sol. Jurgis Žukauskas.

Nuotr. S. Šmaiiienės

Tuberkuliozės ligoninės, pasi
rašytas jos vyriausios gydytojos 
Vitos Globytės:

„Žinome, kad „Draugas” yra 
populiarus lietuvių išeivijos 
tarpe. Todėl drįstame kreiptis, 
norėdami išreikšti begalinę 
padėką JAV Floridos valstijos 
St. Petersburg, FL, Dukterų 
draugijai.

Ši labdaros draugija surinko 
ir padovanojo mūsų Lietuvos 
Šiaulių Tuberkuliozės ligoninei 
7,000 dolerių. Už šiuos pinigus 
buvo nupirkta taip reikalinga 
medicininė aparatūra. Konkre
čiai: vaikiški italų gamybos in- 
haliatoriai, rankinis vibracinio 

* masažo aparatas ir infraraudo 
nųjų spindulių lazerinis apara
tas, kuriais naudojasi plaučių 
ligomis sergantys ir besigydan-
tys ligoninėje vaikai bei suaugę, j 
Taip pat už tuos pinigus buvo 
įrengtas žaidimų !ir mokymo 
kambarys vaikų skyriuje. Šią 
gražią ttiifttį i pasiūlė Dukterų 

•draugijos narės. Dabar vaikai, 
kurie praleidžia ligoninėje 2 ir 
daugiau mėnesių, nebeturi ka
da nuobodžiauti — yra didelė 
patalpa, kur jie mokbsi ir;žab:- 
džia. Gautų lėšų dėka mes galė
jome nupirkti daug įvairių žais
lų ir mažesniems, ir didesniems.

(•Buvusi niūri patalpa tapo švie
siu, jaukiu-ir erdvių žaidimų 
kambariu. '- ♦

Tariame labai didelį ir nuo
širdų ačiū minėtai Dukterų 
draugijai už rūpestį ir nesava
naudišką pagalbą daliai ser
gančių Lietuvos vaikų. Telai
mina visus Dievas”.

Dr. Vita Globytė

HOT SPRINGS, AR

TRIGUBA ŠVENTĖ

Š.m. kovo 19-oji buvo neeilinė 
diena mūsų gyvenvietėje: šven
tėme kovo ll-ją,Lietuvos valsty
bės atstatymą, LB Hot Springs 
apylinkės 25 metų sukaktį ir po 
to koncertavo svečiai iš Lietu
vos, pramoginės dainos bei 
muzikos atlikėjai — solistai Ni
jolė Ščiukaitė, Jurgis Žukaus
kas ir muzikas Juozas Tiškus.

Šventišką nuotaiką pajutome 
jau Šv. Mykolo bažnytėlėje — 
buvo įneštos JAV ir Lietuvos vė
liavos, vėliavnešius Joną Anta
naitį ir Vladą Bielinį lydėjo 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios Marytė Radienė ir Kastutė 
Rožėnienė, kurios vėliau nešė ir 
šv. Mišių auką. Koncelabruotas 
šv. Mišias už Lietuvą ir jos lais-

vės gynėjus aukojo kun. Jonas 
Rusteika ir prelatas Damazas 
Mozeris. Gražiai giedojo bažny
tinis chorelis, o solo — Nijolė 
Ščiukaitė. Šv. Rašto skaitinius 
skaitė Juozas Kiburas.

Po pamaldų visi rinkosi į salę. 
Atidaromąjį žodį tarė Stepas In- 
gaunis, pakviesdamas dr. Vik
toriją Kiburienę vadovauti pro
gramai. Buvo sugiedoti JAV ir 
Lietuvos himnai, susikaupimo 
minute pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Į sceną pakvies
ta viešnia Regina Narušienė, 
LB Krašto valdybos pirmininkė, 
savo kalboje pabrėžė, kad Ben
druomenė yra reikalinga, nes 
vienas žmogus nieko neatliks, 
reikia burtis į apylinkes, turime 
būti stiprūs, taip, kaip Dievas 
mus mokė „kai mes du ar trys 
kartu sueisime ir melsimės, Jis 
mus išgirs”. Sveikindama mūsų 
apylinkę 25 metų veiklos jubi
liejaus proga, įteikė plaketę 
pirm. Stepui Ingauniui. Kalbė-4 
toja labai pageidavo, kad 
surašytume apylinkės istoriją, 
kuri paliktų ateities kartoms, 
nes esame Lietuvos dalis ir 
istorija.- Labai prašė palaikyti 
ryšius su vietos senatoriais bei 
kongreso atstovais, nes jų pagal
bos ir ateityje reikės. Programos 
vadovė V. Kiburienė trumpai 
apibūdino LB apylinkės veiklą, 
keliant Lietuvos vardą tarp ki
tataučių. Prie mikrofono pakvie
tė kitą viešnią-Birutę Vindašie- 
nę, LB Vidurio Vakarų apygar
dos pirmininkę. Ji plačiai nuš
vietė LB politinį užnugarį ir 
kovą už Lietuvos laisvę. Iš Či
kagos B. Vindašienė atsivežė 
pluoštą pasižymėjimo lakštų, 
įvertinančių kai kurių asmenų 
darbą ir pasiaukojimą LB eilėse. 
Juos įteikė V. Kiburienė, suma
niai apibūdindama kiekvieno 
veiklą. Iškilmingoji dalis už
baigta tradicine tapusia „Lietu
va brangi”.

Po pertraukos, kurios metu 
visi pasistiprinom suneštinėmis 
vaišėmis, prasidėjo svečių iš 
Lietuvos koncertas. Daina sekė 
dainą, buvo duetų ir solo dainų. 
Nuotaika pakili, jaučiamas ry
šys scenos artistų su klausyto
jais — plojome, lingavome į tak
tą, atsipalaidavome nuo kasdie
nybės ir dainos sparnais skrido
me prabėgusion jaunystėm Žais
mingas dainuojančiųjų flirtas 
grąžino į gimnazijos laikus, į 
jaunystės svajas, rods nebeliko 
skausmelių, ligų, tik gyvenk ir 
džiaukis. Dainos kaip ir gėlės 
puošia mūsų gyvenimą. Ne vel
tui kažkas yra pasakęs: „Muzi
ka nuo sielos nuplauna kas
dieninio gyvenimo dulkes”. Es
trados artistai gastroliuos ir 
kituose lietuvių telkiniuose 
Jungtinėse Vaistuose bei Kana 
doje. Linkime sėkmės!

Salomėja Šmaižienė

ST. PETERSBURG, FL
TARPTAUTINIS

FESTIVALIS
Jau dvidešimt metų iš eilės 

rengiami tarptautiniai festi
valiai. Šiemet festivalis vyko St. 
Petersburgo Thunder Dome sta 
dione kovo 16-19 d. Dalyvavo 52 
tautybės. Tomis dienomis St.

Petersburgo ir apylinkių gyven
tojai bei svečiai, kurių šiuo me
tu ypač gausu, turėjo progos pa
ragauti įvairių tautų valgių, pa
sižiūrėti scenoje jų pasirodymų 
ir apžiūrėti tautoms atstovau
jančius meno paviljonus. Atida
ryme dalyvavęs kongresmanas 
Bill Young sveikinimo kalboje 
pastebėjo, kad ir Jungtinės Tau
tos galėtų pasimokyti iš šio fes
tivalio kaip puoselėti tautines 
tradicijas ir gyventi taikoje vie
niems su kitais.

Lietuviai nėra praleidę nei 
vieno festivalio. Tad ir šiam jau 
iš anksto buvo labai stropiai 
ruošiamasi. Lietuvių klubo val
dyba pakvietė Angelę Kamienę 
būti to festivalio vadove. Ji 
mielai sutiko, nes iš ankstyves
nių festivalių turi daug patyri
mo. Ji nedelsdama suorganizavo 
moteris įvairaus maisto gamini
mui, o klubo pirm. Albinas Kar- 
nius su talkininkais rūpinosi 
paviljono įrengimu. Darbavosi 
arti šimtas klubo narių. Buvo 
atskiros grupės su vadovėmis 
gaminti įvairius maisto patieka
lus. O jų prigaminta tūkstan
čiai. Vadovėmis atskiriems ga
miniams sutiko būti Rūta Bal
kuvienė, Ona Zabukienė, Petro
nėlė Gudonienė ir Adelė Acienė. 
Visas paviljonas buvo padalin
tas į dvi dalis: vienoje — meno dirb- 
biniai, paveikslai, gintaras, ki
toje — įrengta virtuvė su kros
nimis, šaldytuvais ir gėrimais. 
Meno paviljoną sutiko įrengti 
Danutė Švedienė su talkininkė
mis. Daugelio nuomone, Lietu
vos paviljonas buvo vienas gra
žiausių. Apart gintaro dirbinių 
modeliavimo, dar buvo de
monstruojama Genės Treinie- 
nės lietuviškų ornamentų degi
nimas medyje. Nina Liubinienė 

; rodė, šiaudinukų meną. Elena 
Ja6ąįfi£nę, Aurelija Robertson 
ir Ona Semalevičienė rodė lie
tuviškų juostų audimo meną. 
Visi demonstravimai susilaukė 
didelio lankytųjų dėmesio. Kiti 
aiškino svečiajps apie gintarą, 
dažnai įpindami Jūratės ir Kas
tyčio legendą. Jūratė ir Kasty
tis,.. įtartu su gintaro rūmais 

, jųrps gejrųėpe, buvo gražiai at
vaizduoti Danutės Švedienės 
pieštame paveiksle. Daug lan
kytojų fotografavosi mūsų pavil
jone su aiškintojais ir modeliuo
tojomis. Mečys Šilkaitis paruošė 
specialų lankstinuką apie gin
tarą ir jo atsiradimą Baltijos
jūroje.

Angelė Kamiene nuosekliai ir 
energingai vadovavo visiems 
maisto paviljono darbams. Ji 
supirko visus produktus, per
žiūrėjo receptus, organizavo dar
bininkus, apskaičiavo kainas, 
prižiūrėjo, kad gaminiai iš 
klubo virtuvės laiku būtų pri
statomi į Thunder Dome salę. 
Kai kuriuo laiku ilgos eilės su
sidarydavo prie pardavėjų, nes, 
kaip daugelio manymu, lietu
viški gaminiai buvo skaniausi. 
Populiariausias buvo „Lithua- 
nian combo”, sudarytas iš ba
landėlio, penkių virtinukų ir 
kugelio su rūgščios grietinės in
deliu. Ir tik už tris dolerius. Val
gytojai džiaugėsi ir stebėjosi, 
kad taip pigiai parduodama, nes 
ir „hamburgeris” su priedais 
daugiau kainuotų. Maisto pavil
jonui atskiromis dienomis va
dovavo Angelė Kamiene, Kleo- 
fa Gaižauskienė, Kazimieras Ja- 
sinskas ir Irena Jurgelienė.

Lietuvišką programą scenoje 
šeštadienį, kovo 18 d., atliko 
tautinių šokių šokėjų grupė 
„Audra”, gražiai pašokdama ke
turis šokius. „Audrai” vadovau
ja Kleofa Gaižauskienė.

Keturias dienas trukęs tarp
tautinis festivalis buvo gerai 
išreklamuotas bendros organi
zacijos vadinamos SPIFFS ir 
buvo gausiai lankomas. Nors 
Lietuvių klubui pasiruošimas 
šiam festivaliui pareikalauja 
daug darbo, pastangų, daug rū
pesčių, kartais net juoko, bet, 
reikia pripažinti, kad buvo ver
ta ir susilaukta daug gražių at
siliepimų iš naujų ir nuolatinių 
lankytojų, kuriems lietuviai
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reiškia: gražiai papuoštas pavil
jonas, malonūs aiškintojai ir pa
tarnautojai, skanus maistas.

Atsidėkodama talkininkams, 
klubo valdyba balandžio 1 d., 
šeštadienį, surengė „padėkos” 
vakarienę, į kurią buvo pakvies
ti visi darbuotojai (nemokamai), 
o svečiams, kurių atsirado dau
giau šimto — atitinkamas mo
kestis už dalyvavimą. Progra
moje dalyvavo Algimanto Bar- 
hiškio vokalinis muzikinis an
samblis iš Čikagos.

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

9830 S. Rldgeland Avė. 
Chicago RI0ge, IL 80415 

708-836-8622
4149 W. 93rd St. 

312-735-7709

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St., Oak Lawn, IL

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

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

3900 W. 95 St. Tai. (709) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir Seštd 9 v r.-12 v p p______
9132 S. Kadzla Ava., Chicago 

(312) 779-9999 arba (312) 499-4441 
DR. K. A. JUČAS

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija

172 Schlller «t., Clmhurat, IL 60120 
708-841-2809

Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tai. 709-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzle, Chicago 60852 
Tai. 312-434 2123

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

Kab. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. K ėdžia Avė., 
Chicago, III. 00052

<

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

LIETUVIAI
RESPUBLIKONAI

Po persiorganizavimo ir nau
jos valdybos išrinkimo lietuvių 
respublikonų skyriaus veikla 
ryškiai pagyvėjo. Valdyba yra 
pasiryžusi užmegzti tampres
nius ryšius su latvių, estų ir 
ukrainiečių tolygiais vienetais. 
Planuoja rinkimų procesuose 
padėti apylinkės, apskrities ir 
valstijos respublikonams, kan
didatuojantiems į įvairius val
džios postus. Savo kreipimesi į 
apylinkės lietuvius valdyba 
kviečia visus lietuvius jungtis į 
respublikonų eiles, kad padidė
tų skyriaus narių skaičius ir ati
tinkamai didėtų svoris bei įtaka 
valdžios įstaigose.

Mečys

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Madical Bulldlng 

6132 S. Kadzia 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tol. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.

Llsla, IL 60532 
Tai. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzia

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai
6165 8. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madical Center- 

Naparvlllo Campua 
1020 E Ogden Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai. 706-527 0090 

Valandos pagal susitarimą
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Lietuvoje kovo 25-ąją savi
valdybių rinkimuose dėl 1488 
deputato mandatų besivar
žančios 17-ka politinių partijų 
surinko 42.7 proc. prie bal
savimo dėžių atėjusių rinkėjų 
balsų. Tądien triuškinančią 
pergalę laimėjo viena didžiausių 
ir perspektyviausių šiuo metu 
politinių partijų šalyje — 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos kon
servatoriai). Pagal išankstinius 
duomenis, 29,1 proc. rinkėjų 
balsavo už konservatorius, arba 
TS(LK) Respublikos savi
valdybių tarybose turės 426 
vietas. Tuo tarpu valdančioji 
LDDP gavo 19.9 proc. balsų ir 
pasitenkins tik 297 vietomis. 
Visiškai arti buvusių komunis
tų partijos („ant kulnų lipa”) 
Lietuvos Krikščionių demokra
tų partija (16.9 proc.) — 247, 
naujai sukurta Valstiečių par
tija (6.9 proc.) — 105, o Centro 
sąjunga (5.5 proc.) — 74 vietos.

Antai Lietuvos Konserva
toriai Vilniaus savivaldybės 
taryboje užsitikrino 19 vietų, 
Panevėžyje ir Šiauliuose — 
po 14 vietų. Už koaliciją su 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga Kaune pasisakė 57,641 
arba 44.07 proc. rinkėjų. Ši 
koalicija Kauno taryboje turės 
20 vietų. Koalicijoje su Demok
ratų ir Nepriklausomybės parti
jomis Klaipėdoje — 10 vietų. 
Kaune nedaug vietų gavo, at
skiru sąrašu ėję, krikščionys 
demokratai — 4, Lietuvos nacio
nalistų partija „Jaunoji
Lietuva” — 5 vietas. Tačiau 
Lietuvos Laisvės sąjunga turės 
6 vietas. Pagarsėjęs ir praeity
je gerai žinomas Tautos pa
žangos judėjimas (dabar partija), 
kurios centras yra Kaune, su
rinko tik 1.5 p-roc. (1956 rink.) 
balsų. Nesurinkę reikiamą 
skaičių — 4 proc., pažangiečiai 
negavo nė vienos vietos miesto 
taryboje. Rodos, nepadėjo ir 
rinkimų kampanijos metu pasi
telktas populiarios muzikos an
samblis, kuris Laisvės ai. 
jaunimui surengė triukšmingą 
koncertą.

Beje, Neringoje Tautos pažan
gą lydėjo sėkmė — laimėta 11 
mandatų. Tačiau, kaip rašoma 
spaudoje, „Daugelio gyventojų 
manymu, laimėjo „ne ši parti
ja, o pirmuoju sąraše įrašytas 
Juodkrantės „Ąžuolyno” poilsio 
namų prezidentas S. Mikelis, 
juo labiau, kad šiame sąraše 
nėra nė vieno šios partijos nario, 
o tik rėmėjai”.

Nepopuliariausia politine 
organizacija pripažinta Respub
likonų partija, gavusi vos 0.6

PRANAS ABELKIS
proc. (781 rink.) balsų. Tau
tiečiai tikriausiai dar prisimena 
šios partijos vadovą K. Petrai
tį, kuris savo kandidatūrą buvo 
išstatęs prezidento rinkimuose, 
o vėliau, rinkimus laimėjus 
buvusiam LKP CK pirmajam 
sekretoriui A. Brazauskui, 
pažadėjo dovanosiąs jam „baltą 
žirgą”. Bet pažadai taip ir liko 
pažadais.

Už tautininkų ir demokratų 
koaliciją pasisakė tik 1.59 
proc., socialdemokratus — 3.14 
proc. kauniečių. Jų organiza
cijos Kauno taryboje taip pat 
neturės savo atstovo.

Kaune rinkimuose dalyvavo 
130,795 rinkėjai. Keistoka, kad 
net 4,475 biuleteniai pripažinti 
negaliojančiais?! Jeigu atmetus 
šią „priežastį”, tikriausiai 
balsavimo rezultatai būtų buvę 
šiek tiek ir kiti.

Už valdančiąją LDDP kau
niečiai atidavė tik 7.58 proc. 
balsų. Demokratai darbiečiai 
turės taryboje 3 arba 4 vietas, 
Centro liberalai — 2 vietas. Tad 
tarp 41 nario Kauno taryboje 
bus „Jaunosios Lietuvos” vadas 
S. Buškevičius, Vyriausybės at
stovas Z. Kazakevičius, Lietu
vos Laisvės sąjungos vadas V. 
Šustauskas ir kt. Į tarybą pagal 
sąrašą pateko ir pirmasis po 
atkurtos Nepriklausomos Lietu
vos Kauno miesto meras V. 
Adomonis.

Palangoje, panašiai kaip ir 
Kaune rastas 501 negaliojantis 
biuletenis. Tačiau čia rinkėjai 
buvo nustebinti aršia ano
nimine antirinkimine kampa
nija. Mieste buvo platinamos 
proklamacijos, pasivadinusio 
„Rinkėjų klubo” vardu. Bet 
tokios organizacijos, kaip „Rin
kėjų klubas” arba „Palangos 
rinkimų organizavimo komite
tas” oficialiai niekur neįre
gistruotos. Apie tai nieko nežino 
ir Palangos saugumo skyrius. 
Palangiečiai linkę manyti, kad 
tai eilinė provokacija, kurios 
autorius praminė „Palangos 
gelbėjimo komitetu” (tapa
tinant jį su „ Jedinstvos” orga
nizacija).

Kadangi LDDP gavo maždaug 
4-tadalį balsų, negu Seimo 
rinkimuose 1992 m. (32 proc.), 
tai gražus šūkis rinkiminės 
kampanijos metu TV ekrane: 
„Daugiau darbo, daugiau 
duonos, daugiau doros, daugiau 
teisingumo!” (atrodo, kad toks 
buvo tekstas) pakibo ore — išėjo 
priešingai — keturiskart ma
žiau... LDDP Vilniaus mieste

turės tik 8, Šiauliuose — 5, 
Panevėžyje — 4 vietas. Kartu su 
Valstiečių partija Pasvalio ra
jone įgijo 10 mandatų. Atskirai 
pagal sąrašą demokratai dar
biečiai Pakruojo rąjone gavo 12 
vietų, 9 — Kėdainių, po 8 
Varėnos, Kelmės ir Joniškio, po 
7 Šakių ir Zarasų rąjonuose, 
Birštono mieste turi 1 mandatą.

Lietuvos lenkų rinkimų akci
ja rinkėjus sugebėjo „įtikinti”, 
net agitacija LTV buvo vedama 
ne valstybine kalba, bet valsty
binėmis — lenkų, rusų, gudų — 
kalbomis. Ši organizacija taip 
„įsismagino”, kad savo kampa
nijos metu pradėjo didinti pre
tenzingas nuostatas, dėl kurių 
Teisingumo ministras griežtai 
perspėjo, nes tai buvo akivaiz
dus rinkimų įstatymo ir Lie
tuvos Respublikos Konstitucijos 
pažeidimas. Ši akcija Vilniaus 
mieste iškovojo 11 mandatų, 
Visagino mieste — 6, Vilniaus 
rajone — 19, Šalčininkų — 13.

Turint galvoje, kad Tautos 
pažanga mėgino pritraukti 
rinkėjų dėmesį į savo partiją, 
liberalai taip pat, tikintis gauti 
kuo daugiau balsų iš jaunimo, 
rengė šiems diskotekas. Tačiau 
gavosi šnipštas — liberalai iš 
viso gavo tik 40 vietų, aplenk
dami tik LLS, kuri kaip minė
jau, turi 6 vietas Kauno savi
valdybės taryboje.

Jau kitą dieną po rinkimų, 
kuriuos įtikinančia persvara 
laimėjo Tėvynės sąjunga bei ki
tos dešiniosios politinės partijos, 
Lietuvos konservatorių sureng
toje spaudos konferencijoje buvo 
pasakyta, kad Lietuva 1992 m. 
pasuko į kairę, o dabar renkasi 
dešinę. TS(LK) valdybos pirmi
ninkas, ekspremjeras G. Vagno
rius" kėkė: „Rezultatai liudija, 
kad Žftionės LDDP skurdo ir ko
rupcijos politikai nepritaria”. 
Be to, jis pabrėžė, kad „sieksime 
ne konfrontacijos, bet bendra
darbiavimo su valdančiąja par
tija”. Paklaustas, kaip pasikeis 
Lietuvos Seimas po savival
dybių rinkimų, atsakė, kad 
turėtų pasikeisti į teigiamą 
pusę. TS(LK) pirmininkas, 
Seimo opozicijos vadas prof. V. 
Landsbergis pažymėjo, kad da
bartinis LDDP pralaimėjimas 
„kur kas labiau triuškinantis 
negu dešiniųjų per Seimo rinki
mus”. Jis sakė: „Mes sieksime 
visų demokratinių jėgų 
konsolidacijos, kad bendromis 
pastangomis būtų galima apri
boti LDDP vienvaldystę”. 
Tėvynės sąjungos Seime frak
cijos seniūnas dar pastebėjo, kad 
„rinkimų rezultatų vertinimas

pakankamai aiškus. Tai — tota
linis LDDP pralaimėjimas”.

Lietuvos Krikščionių demok
ratų partįjos, kuri taip pat turi 
nemažą vietų skaičių miestų ir 
rąjonų savivaldybių tarybose, 
pirmininkas P. Katilius sakė, 
kad jie daug kur su konservato
riais sudarys daugumą ir sieks 
nuoširdaus ir vaisingo bendro 
darbo. Krikščionių demokratų 
Seime frakcijos seniūnas I. 
Uždavinys sakė, kad ši partija 
,jau lipa ant kulnų LDDP”, 
kuri dabar yra „tam tikro šoko 
būsenoje”. LDDP pralaimėjimas 
— tai labai akivaizdžiai matomas 
LDDP įtakos sumažėjimas”.

O socialdemokratų Seimo 
frakcijos narys V. Plečkaitis ne
dviprasmiškai tik pakartojo 
mums, visiems Tėvynės patrio
tams, labai gerai žinomą ir 
aiškią tiesą: „Tai rodo, kad 
Tėvynės sąjungos vado Vytauto 
Landsbergio autoritetas tarp 
dešiniųjų pažiūrų rinkėjų yra la
bai didelis”. Čia reikėtų pri
durti, kad profesoriaus populia
rumas buvo didelis ir tuomet, 
kai rinkimuose dėl Lietuvos 
prezidento posto kovojo šviesios 
atminties ambasadorius S. Lo
zoraitis. Deja, visokių „šaltinių” 
pateiktais antipatiškais 
„rezultatais” buvo ir tebėra 
„maitinamos” kai kurios šalies 
masinės informacijos priemo
nės, kurios lyg ir formuoja vi
suomenės nuomonę.

Rinkimų rezultatais yra savo
tiškai sukrėsti ir patys LDDP 
vadovai. Įvykusiame Seimo 
LDDP frakcijos valdybos posė
dyje, kuriame dalyvavo ir jos 
pirmininkas premjeras A. Šle
ževičius, nutarta sukurti anali
zės grupę (įdomu, ar ji bus finan
suojama, jeigu taip, — iš kieno 
lėšų — Valstybės biudžeto ar 
LDDP lėšų) savivaldybių 
rinkimų rezultatams ir balsa
vimo motyvams aptarti. Į tokią 
grupę įeina žinomi demokratai 
darbiečiai, užimantys valdžioje 
aukštus postus — G. Kirkilas, J. 
Karosas, J. Bernatonis, V. Pet
kevičius, I. Šiaulienė ir kt. 
LDDP priėjo išvados, kad viena 
didžiausiųjų partijos pralaimė
jimo rinkimuose priežasčių yra 
„spaudos kritika”, kuri savo 
straipsniais dariusi neigiamą 
įtaką LDDP. Apskritai masinės 
informacijos priemonės, „rem
damos centrines jėgas, padėjo 
dešiniesiems”... Vėliau posėdyje 
vis tik objektyvia pralaimėjimo 
priežastimi nurodyta ta pati 
„totalinė spaudos kritika’lprieš 
dabartinę valdžią. O kad nebūtų 
kaltinama dėl to centrinė val
džia, buvo pasiūlyta „atsakomy
bę perkelti vietos valdžios atsto
vams”. Na, bet kaip vienas iš 
LDDP narių išsireiškė, prisimi
nęs dar prieš 5 metus buvusią

ne LDDP, bet LKP, tiesiog 
„verkti prie kapo neverta”. Ga
liausiai vienas iš asmenybių iš
drįso pripažinti, kad pralaimė
jimui turėjo įtakos „nesustab
domas laukinis privatizavimas 
ir plaukimas pasroviui... Palai
kydami diferenciaciją, kai vieni 
lobsta, o kiti skursta, tampame 
bananine respublBta”. V. Pet
kevičius, Valstybinio saugumo 
komiteto pirmininkas, ragino 
keisti „frakcijos darbo stilių ir 
neįklimpti smulkmenėlėse”... G 
M. Stakvilevičius sakėsi turįs 
bičiulio laišką (tokie „laiškai”, 
dargi kolektyviniai, būdavo 
populiarūs sovietmečiais), ku 
riuo norįs perduoti siūlymą su
rengti LDDP neeilinį su važio 
vimą. Toks suvažiavimas, aiš 
ku, aptartų LDDP programą bei 
„varganą padėtį”, be to, matyt, 
jis duotų paskatą ir galu gale 
įvesti „tvarką” masinėse infor
macijos priemonėse, kad šios 
ateity, šiukštu, „nepasitarnautų 
dešiniesiems”. LDDP frakcijos 
narys, pasakęs, kad , jei patys 
neapsisprendžiam”, tai reikėtų 
„leisti kurtis kairiosioms jė
goms”. Na, tokiam pasiūlymui 
vargu ar ir patys LDDP nariai 
norėtų pritarti.

Nors jau pačią pirmą savaitę 
po rinkimų prasideda vieša 
kritika laimėjusiųjų dešiniųjų 
partijų, ypač Tėvynės sąjungos 
atžvilgiu, bet pastarosios poli
tinės organizacijos vadovas V. 
Landsbergis Lietuvos žmones 
ramina ir įtikina sakydamas, 
„dešiniosios partijos po rinkimų 
dės visas pastangas, kad atkur
tų žmonių pasitikėjimą val
džia”.

Tik ką praėję savivaldybių 
rinkimai išties akivaizdžiai 
parodė Lietuvos piliečių, visos 
tautos demokratinį sąmo
ningumą, ne tik politinę, bet ir 
ekonominę bei socialinę orien
taciją. Badas ir skurdas, kuris 
jau kasdien beldžiasi į daugia
vaikių šeimų, pensininkų ir in
validų, bedarbių, nepasiturinčių 
gyventojų duris, paskatino per
svarstyti galbūt praeityje 
padarytas lemtingas klaidas ir 
šiandien vėl imtis susigrąžinti 
tai, kas prieš porą su puse metų 
taip lengvai „išbarstyta”. Bet, 
kaip liaudies išmintis sako, 
„geriau vėliau, negu niekad”. 
Tad „vežimas” pajudėjo, pir
miausia išjudindamas sustaba
rėjusią ir neveiklią (gautą iš 
ankstesnių laikų) vietos val
džios, o vėliau palies ir aukšto
sios valdžios, esančios LDDP 
(buvusių komunistų) daugumos 
įtakoje, pamatus. Čia labai sv,-n 
bus kiekvieno žmogaus akt.v 
vumas: abejingumas niekada ir 
niekam gero dar nedavė rl ad 
belieka tikėtis šviesesnių 
dienelių.

Danutė Bindokienė

Komunistai Amerikoje
Daugelis vyresniųjų. ai v v kil

šių i »l A V maždaug l'.)49 i ’»!»() 
ui , be abejo, gerai prisimena 
senatoi iaus Jnsopli U Mct'm 
tby pavardę, km i maždaug mm 
1950 m, buvo nuolat čia linki 
niūojainu su baime ii neupvkmi 
ta. Vieni jį laiko nepalaužiamu 
patriotu, kovojančiu pi a š ko 
muniznią; kiti kaltum pa 
grindinių demokratijos pi in< įpu 
pažeidimu ir naujos „raganų 
medžioklės” sukūrimu. Labiau
siai jo pavarde ir metodus irs 
kaul komunizmo simpatikų 
vyriausybės tarnautojų ir ki 
tuose žymesniuose JAV visuo
menėj sluoksniuose, savo nej 
giamai propagandai panaudojo 
„vietiniai ir sovietiniai'' ko 
munistai. McCnrthy „apkloti 
sinėjimu gadynė” tęsėsi 
maždaug 1950 1954 metais, ąu- 
kėlė kontroversiją ir į vėlė i savo 
tinklą nemažai įtakingų žino 
nių. Kaip ir kiekviena tokio po
būdžio kampanija, šen. McCar 
thy pastangos dažnai „išeidavo 
iš ribų”. Nelyginant V. Kudir 
kos satyros „Cenzūros klausi
mas” žandarų viršininkas, ko 
munistinės veiklos tyrinėjimo 
komisija pradėjo matyti 
„raudoną spalvą”, kur jos ne
buvo, ir per tą uolumą nuken
tėjo daug nekaltų žmonių

Įdomu, kad po beveik 45 metų 
šen. McCarthy vėl prisimintas 
žiniasklaidoje, bet šį kartą tonas 
jau visai kitoks. Staiga pasigir
do balsų, kad galbūt anuomet 
šis kontroversinis respublikonų 
partijos senatorius „ne taip toli 
prašovė pro šalį”.

Šis nuomonių pakitimas įvyko 
dėl to, kad š.m. balandžio 10 d. 
Yale University Press išleido 
stambų Theodore Draper vei
kalą „The Secret World of 
American Communism”. Kny
gai medžiaga rinkta buvusiuose 
sovietų archyvuose, kuriuos 
autorius vadina neišsemiamu, 
autentišku informacijos šaltiniu 
apie komunizmo veiklą ne vien 
pačioje Rusijoje, bet tarp
tautiniu mastu. Archyvuose au
torius rado ir ko nesitikėjo — 
gerai dokumentuotą slaptą 
Amerikos komunistų partijos 
veiklą ir jai priklausiusius 
žmones, kurie dirbo Kremliaus 
naudai, išdavinėjo branduoliniu 
ginklų, vyriausybė? nutarimų, 
apsiginklavimo ii k i tas s vai bius 
paslaptis.

Stebino ir Maskvai p O'odavii 
šių amerikiečių pavardės, O' s įij 
tarpe via stambių veislininkų, 
milijonierių. vyt luimvhe? 
tarnautoju, žurnnlistų. i-kai

timi Ihilifz'T premijos laureatą,

,,1'Ke Clu ištinu Science Moni 
t"i’ liendradarbį, Žurn. Edmund 
Stovaus. Pagal archyvų medžia
gų. Stevens į JAV komjaunuolių 
eiles įstojo 1938 m., o 1950 m., 
kai jis, pirmasis šio laikraščio 
nuolatinių bendradarbių, lai 
mėjo Pulitzer, jau buvo tvirtas 

komunistų partijos narys. Ste 
veną turėjo daug ryšių su žy
miais bei įtakingais amerikie
čiais, todėl jo paslaugas Mask
va ypač vertino.

„ l'he Chlistian Science Moni- 
to»” balandžio J.1 d. plačiai rašo 
apie minėtą knygą ir joje su
kauptą medžiagą Ją mačiusie
ji, cituojami dviejuose straips
niuose, stebisi ne tik medžiagos 
patisumu, liet ir netikėtumu. 
Dokumentai išryškina JAV ko 
muuistų partijos vykdytą 
špionažo veiklą ir gerai organi
zuotų šnipų tinklą, pavadintą 
„brolio-sūnaus” (Brother-Son) 
vardu, kai amerikiečiams šni
pams buvo skiriamas „vyresny
sis brolis” iš sovietijos, prižiū
rėjęs jų veiklą ir teikęs instruk
cijas Sakoma, kad nebuvo 
šiame krašte paslapčių, kurių 
nežinotų Maskvos agentai. 
Nepaisant, kad komunizmas 
siekė sunaikinti buržuaziją, 
JAV komunistu partijoje figū
ravo net tokie turtuoliai, kaip 
bilijonierius pramonininkas Ar- 
nw •’ flammer.

Nors amerikiečius ši kontro
versinė knyga gerokai sukrėtė, 
bet turbūt nei vieno lietuvio 
nenustebintų, nes mes, atvykę 
į šį kraštą, radome vešliai kles
tinčią lietuvių komunistų 
partiją, leidžiančią savo laik 
raštį, bendravusią su Krem
liumi ir aštriai puolusią atvykė
lius, kam jie pabėgo iš „komu
nistinio rojaus”, sovietų atneš
to Lietuvon. Buvo dirbančių 
Maskvai ir iš naujųjų ateivių 
tarpo — kai kurie žinomi 
asmenys, jų išdavikiškai veiklai 
paaiškėjus, sukėlė pasibaisė
jimą ir pyktį. Be abejo, ne visi 
Maskvos agentai buvo ati
dengti, nes informacija apie po 
II pas. karo atvykusių lietuvių 
veiklą ir daugiau pasireiš
kiančius joje žmones, nuolat 
buvo siunčiama anapus „gele 
žinės uždangos”.

Kažin, ar Maskvos (o gal ir 

I ,iel uvos?) slaptuose archyvuose 

nėra n mūsų tautos išdavikų, 

besidarbavusių šiapus Atlanto 

ii suipinėjųsių savo tautiečius 

K i malinus naudai, sąrašų? 

Tokia inlormriciiiė knyga mum’ 

tikini būtų įdomi

IŠ IPATĖLIO ŠNEKTŲ
JURGIS JANKUS
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— Tai sakyk, ar caro banką apvalei, ar armijos iždą 

sušlavei? Net pasinaudoti kaip reikiant nespėjai. O gal 
kam taupei, kokiam didesniam reikalui? Gal tebetiki, 
kad caras dar sugrįš ir pinigus susigrąžins? Jeigu carą 
truputį apvalei, gerą darbą padarei. Kaip partija sužinos, 
gal ko gera būsi net apdovanotas, didvyrio vardą gausi, 
bet...

— Be reikalo taip toli tamsta nugalvojai, - nebeiš
kenčiau. - Nieko neišvaliau, nieko nesušlaviau ir tą 
patį stalą gavau tik dvidešimt pirmais, o gal ir antrais 
metais. Jeigu ir būčiau žinojęs, kad kojoj yra slėptuvė, 
jokios naudos nebebūtų buvę: pinigai seniai buvo pra
radę vertę. Pinigus būčiau atidavęs į muziejų, o sau 
pasilikęs tik keletą, tik vaikams parodyti, kokie caro 
pinigai buvo. čia pinigai buvusios ponuos ir manau, kad 
apie juos bus kam nors pasakyta tuose rankraščiuose. 
Ar galiu mesti akį, kas juose yra.

Bet jis mano žodžių lyg neišgirdo.
— Tai nenori prisipažinti, kad jie tavo?
— Kaip galėčiau prisipažinti. Kas ne mano, tai ne 

mano.
— Na pažiūrėsim ir tuoj pamatysim. Duok kitą koją, 

— paskutinis sakinys buvo viršininkui.
Tas atvertė kitą koją į viršų.
Tardytojas ją sugriebęs pasuko į vieną pusę, pasuko 

į kitą, paklibino, padaužė, vėl pasuko — koja nė iš vie
tos.

— Duok kitą.
Viršininkas atsuko kitą, bet ir ta nesidavė 

pasukama.
— Leisk man, — pasisiūlė viršininkas, bet ir jam te

buvo tas pat.
Tada apžiūrėjo, kaip kojos įtaisytos, įkišęs ranką 

stalo vidun, apgraibė, persikreipęs pažiūrėjo, bet neži
nau, ką tenai galėjo pamatyti, atsisuko į mane.

— Ką reikia padaryti, kad atleistų?
— Ką atleistų? — paklausiau.
— Tu nelaikyk manęs durnium, — pašoko. — Kad 

atleistų kojas! Kad galima būtų atsukti. Supranti? 
O gal dar paaiškinti reikės?

— Kad tikrai nieko nežinau. Gavau jį kaip stalą. 
Visą laiką man buvo tik stalas. Nė sapne nesapnavau, 
kad jame būtų kokios slėpynės.

— Jei tebesapnuoji, tai reikia pažadinti, — metė 
man, o nusisukęs į viršininką pasakė:

— Eik, surask kirvį. Ir kuo pamušti, — pridėjo, kai 
milicininkas jau ėjo pro duris.

Pasilikęs dar gerokai pagraibė po stalo vidų, nagu 
pakrapštė tą vietą, kur aną koją atsisuko.

— Tai sakai, nieko nežinai? — atsigrįžo į mane.
— Tikrai nežinau. Dabar žinau, bet pirma tikrai 

nežinojau. O tose kitose turbūt tikrai nieko nėra. Kam 
reikėjo slėptuvės, užteko vienos.

— Gudrus. Via kaip nors mintį nusukti į savo pusę. 
Kodėl negalėtumėm pasikalbėti paprastai ir atvirai. Pir
ma valdėt jūs, darbininkam kailį nėrėt, atsitiko, kad rau
donoji armija mūsų pasigailėjo, ir dabar valdom dar
bininkai. Kam šiauštis. Mes nė nemanom jums kailio 
nerti. Tik būkite kartu su mumis. Jeigu didžiulė ban
ga pradėjo per pasaulį ristis, ji nusiris ir ligi pasaulio 
galo. Kas riedės su ja, to bus viskas, kas mėgins spir

tis, bus nuskandintas. Rodos tiek nedaug tereikia turėt i 
galvoje, kad tą suprastum, o vis tiek apsupi ant a. J r (u 
pats, rodos, ir galva turėtum, ir dar tiek metų kitus 
mokei, bet nesupranti, kas vyksta, nesupranti, kas l.m i 
įvykti. Dar galima būtų suprasti, kad tokie įvykiai 
netelpa į sukvailintą galvą. Per tiek met ų juk prisigėrei 
visokio buržuazinio raugo, bet kam spiriesi. Juk ži 
kad tokios prasiveržusios galybės nesulaikysi, tai kam 
prieštarauji?

Toks puolimas man nieko gera nežadėjo, bet jut a u. 
kad reikia ką pasakyti.

— Neprieštarauju ir nesispiriu. Man visą gyvenimą 
terūpėjo į tamsą nugrūstų žmonių akis pratrinti, kad 
matytų ne vien apie save, bet ir toliau...

— Ne apie tą aš kalbu. Aš kalbu apie dabar. 
„Neprieštarauju, nesispiriu”, o kodėl užsispyrei dėl to 
gal, atsiprašant, visiškai sušikto pistoleto? Kodėl neoti 
davei, kai buvo pasakyta atiduoti? Neprieštarauju...

Per galvą perbėgo labai kvaila mintis ir leptelėjau:
— Jeigu būčiau žinojęs, kad taip bus, būčiau tyčia 

kokį nusipirkęs. Būčiau turėjęs ką atiduoti, — įšokau 
į dar pasinešusi ką pasakyti, o jis staiga sustojo, įsirėmė 
į šonus ir valandėlę žiūrėjo tiesiai į akis. Supratau, kad 
kažin ką negerą pasakiau, bet negalėjau sumesti ką.

— Ahal — staiga prašneko ir žengė žingsnį artyn. 
— Aha! — pakartojo. — Parodei, kas už tų baltų dantų. 
Apgauti. Tik apgauti. Gana apgaudinėjai bemokslius 
darbo žmones, bet ne ant tokio pataikei. Pirktą atidavęs, 
o aną pasilikęs. Pasilikęs tą, su kuriuo įpratęs šaudyti. 
Kuris taip limpa prie rankos, jog žinai, kad neprašaus!. 
Ar taip? Sakyk, ar...

Tuo tarpu sugrįžo viršininkas, ir tardytojas panku 
tinius žodžius nurįjo.

Viršininkas atsinešė kirvį ir metrinį, apvalų medžio 
gabalą. Turbūt iš dar nesupjauatytų malkų.

I ai•dvi.oin paėmė kirvį • 'ontini padaužė stalo koją, 

nagu pabrauk. ■ 'a viela, km ana atsisuko, dar padaužė, 

pnnvgino Ji'i’ii, koja nepaini,ėjo Atsigręžė į mane.
Ką • ii i a padmyt1, kad atsisuktų? paklausė 

rankoje sūpuodama? kirvį.
Jau sakiau, kail nežinau. Nežinojau, nė kad ana 

atsukama Lurbul ii viena ii tebuvo taip padarytu.
Kmp su pistai' lu, -išsišiepė. — Kai vieną atiduosiu 

kito neieškos Ai no7
A p versk aukštielninką, - pasakė nusisukęs į 

viršininku.

Tas apvertė stalą kojomis į viršų. Tardytojas 
užsimojo ir kilto į koją, bet. nepataikė, tik nusklembė 
poros ištekintų burbulų Šonus, o kirvis nulėkė pro pat 
dešinę koją. „Gerai, kad nebuvo išsižergęs, būtų gavęs 
tiesiai į blauzdą”, pagalvojau, bet nieko nesakiau, nors 
ir buvau pilnas baimės; kas atsitiktų, jeigu, užuot skėlęs 
stalo koją, perskeltų savo. Ėmė net noras pasiūlyti, kad 
duotų man ii dm pasakyti, kad kirviu pataikyti irgi 
reikia turėti ne tik gerą akį, bet ii darbininko darbą 
gerai išmanyti. Žodžiai spragsėjo galvoje, liet tylėjau. 
Nežmoniškai gailėjau stalo, su kuriuo beveik per 
dvidešimt metų buvau taip susigyvenęs, kaip gal kitas 
su savo vaiku. Žinojau, kad jis dabar viskas, o aš niekas, 
ir kalbėti apie kokį buožinio palikimą stalo vertą būtų 
nusikaltimas

Užsimojo kitą sykį, bet kirvis vėl nuėjo pnakliun- 
domis. Viršininkas pažiūrėjo į mane, lyg norėdamas 
šyptelėti, bet išsilaikė labai rimtas.

Tardytojas pakėlė kirvį, pažiūrėjo į ašmenis.
— Velniai! Nė padoraus kirvio nedavė, - nusikeikė. 

Gal duok man pamėginti, — pasakė viršininkas, 
liet, tardytojas, lyg jo negirdejęa, užstatė kirvį ant kojos 
ir pasakė; (Bus dauginu)

— Pamuškl
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LIETUVOS JAUNUOLIO 
KELIAI Į ATEITĮ
ANTANAS KARČIAUSKAS

Dabartinis Lietuvos jaunuolis 
— tai mūsuose jau sugriuvusios 
(o gal dar begriūvančios) bei 
naujai besikuriančios valstybi
nės santvarkos, gyvenimo būdo 
ir filosofijos nenumaldomai 
blaškoma auka. Jame pastebė
sime nemaža abejingumo, atža
garumo, atsakomybė“ jausmo 
trūkumą, kurie yra p aidėti iš 
„degradavusio komunizmo”. 
Bet taip pat jame aptiksime tam 
tikrą išlepimą, komforto troš
kimą, pasipūtėliškumą. Tai jau 
iš Vakarų pasaulio pasiimtos 
nedorybės. Taigi, Lietuvos jau
nuolis pergyvena santvarkų, 
ideologijų ir filosofijų sandūrą. 
O apsisprendimas tokiose situa
cijose visuomet yra sudėtingas 
bei problematiškas.

Mes.krikščionys, remdamiesi 
tuo, kad Dievas yra visko pra
džia ir pabaiga, kad jis yra 
visažinis ir visagalis, jaučiamės 
neretai Jo apleisti ar net nu
skriausti, kuomet stebime da
bartinius įvykius pasaulyje ar 
tautų istorijos raidą. Mums iš
kyla klausimas, kaip Dievas, 
kuris žino visą ateitį ir, primi
tyviai sakant, žmonijos istoriją 
turi suplanavęs ant popieriaus 
lapo, galėjo prileisti Hitlerio ar 
Stalino viešpatavimą, žydų tau
tos genocidą, karą Čečėnijoje. 
Juk tai kainavo milijonų gyvy
bes. Šio klausimo svarstymas 
priveda net iki abejonės Dievo 
egzistencija. Tačiau mes, krikš
čionys, atsakymą į šią dilemą 
randame tame, kad žmogui su
teikta pasirinkimo tarp gėrio ir 
blogio laisvė. Tai reiškia, kad 
Dievo ateities koncepcijose tiek 
gėris, tiek blogis visai pateisina
mai ir teisėtai užprogramuoti. 
Ši išvada mus veikia pesimistiš
kai. Primityviai sakant, jei 
Viešpats numetė tautai nelaimę, 
tai ji ir turės įvykti ir visai
neverta tam priešintis, o belie
ka tik „sėdėti sudėjus rankas”.

Tačiau ši išvada yra klaidinga 
ir antikrikščioniška. Teisingas 
kelias yra ne norėti pakeisti 
Dievo programas, bet jose, ne
paisant ar tai būtų žmonijos rai
dos krizė, ar suklestėjimas, 
funkcionuoti kaip veiksnys, 
traukiantis į gėrį, į pozityvią 
pusę, kaip žmogus, kuris visada 
laisvai apsisprendžia už gera, už 
kūrybą ir prieš naikinimą.

Taigi mes, lietuviai, krikščio

nys, matydami visos Lietuvos 
istorijos klaidas (mūsų akimis), 
valstybingumo ar tautiškumo 
krizes, nuoskriaudas iš kitų 
tautų pusės, nedrįstame kaltinti 
Dievo ir savo likimo, nes, kas 
išgyventa, turėjo būti išgyventa. 
Tad išlikime amžinais optimis
tais, priklausydami kūrėjams, 
bet ne naikintojams. Tuo būdu, 
mes išpildysime savo pareigą 
kaip jaunuoliai ir kaip lietuviai, 
vesdami Lietuvą iš sunkios 
padėties.

Nusileisdami į savo kasdieniš
ką realybę, remkimės seniai pa
tvirtintu principu, kuris teigia, 
jog mokytis reikia iš klaidų. Na
grinėtame savo istorijos klaidas 
ir, kas labai svarbu, tuo neap
siribodami, kritiškai žvelkime į 
kitų tautų istorinę raidą.

Nemanau, kad Lietuva galėtų 
grįžti į neseną praeitį, į „komu
nistinę” santvarką, kurią čekų 
filosofas Karei Kosik apibrėžia 
kaip „anoniminę biurokratijos 
diktatūrą”. Nors vienas toks 
simptomas yra: iškilus ekono
miniams sunkumams, į Lietu
vos parlamentą buvo išrinkti se
nieji komunistai. Iš vienos pusės 
nedera nuvertinti Lietuvos žmo
nių „laisvos valios”, tačiau, an
tra vertus, šį faktą galima lai
kyti neapgalvotu skęstančiojo 
griebimus! už šiaudo. Neigia
miausi „komunistinės” san
tvarkos elementai yra privačios 
apsisprendimo laisvės, privačios 
iniciatyvos ir galiausiai kiek
vieno žmogaus asmenybės atė
mimas ir pavedimas į partijos 
globą. Kūrybinės žmogaus pajė
gos buvo partijos normų apribo
tos, neretai visai atimtos, o ne 
vienas buvo už jas nubaustas. 
Šio auklėjimo padariniai yra 
akivaizdūs dabar, kai tenka pa
tiems spręsti tolesnį savo valsty
bės ir ūkio vystymąsi, kai kiek
vienam asmeniui, o ypač jau
nuoliui, tenka svarstyti ateities 
planus.

Žvelgiant į mūsų Europos kai
mynų vystymosi negeroves, kri
tikuotina yra to paties filosofo 
apibrėžta „anoniminė rinkos ir 
jos dvasios diktatūra”. Ekono
miniu atžvilgiu, žmogus, kuris 
šioje sistemoje vienas svarbiau
sių, tampa vien tik vartotoju, 
atsiliepiančiu į pasiūlą ir tuo 
būdu didinančiu gamintojų pel
nus. Šios diktatūros problema

tiškumas slypi tame, kad ga
mintojas bet kokiomis sąlygo
mis siekia pelno, užmerkdamas 
akis prieš žmogiškos prigimties 
ir moralės normas. Ši diktatūra 
negailestingai dirba žmogaus 
nesugebėjimo atsisakyti malo
numų, potraukių ir instinktų I 
sąskaita bei įsiūlo juos reklamos I 
pagalb^pilpnos valios žmogui, 
tuo padarydama jį priklausomą 
nuo šios diktatūros ir galiausiai 
— paversdama žmogų savo už
gaidų auka. Norėtųsi tikėti, kad 
tai neįvyks, o svarbiausias tiks
las dabartinės jaunuomenės au
klėjime — apsaugoti ją nuo eko
nominės dvasios vergovės.

Kiekvieno jaunuolio au
klėjime, o tuo pačiu ir visos 
jaunuomenės vystymesi, vieną 
didžiausių rolių atlieka tėvai. 
Mes žavimės ir didžiuojamės 
19-ojo amžiaus Valančiaus švie
tėjiškos eros tėvais, o ypač 
mums įstrigęs paveikslas moti
nos, verpiančios rateliu, pasiso
dinusios ant kelių vaiką ir 
mokinančios skaityti iš maldak
nygės; mus žavi knygnešybos fe
nomenas, daraktorių veikla, juo 
labiau, kad iš panašioje dvasio
je iškilo ir tokie mūsų tautos 
didžiūnai, kaip Maironis, Kudir
ka, Basanavičius. Tačiau visa 
tai — rusifikacijos ir carinės Ru
sijos priespaudos išdava. Viena 
iš paskatų šiam tautiniam atgi
mimui yra pasąmonėje slypinti 
tiesa, kad siekiu ir noriu to, kas 
draudžiama. Panašios formos 
buvo ir šio amžiaus aštunto de
šimtmečio išsivadavimas.

Dabar gi sąlygos visai pasikei
tė: mes turime valstybinę lais
vę, niekas mūsų nerusifikuoja, 
netremia ir necenzūruoja, o tau
tinis užsidegimas blėsta ne die
nomis, bet tiesiog valandomis. 
Pirmiausia, daugelis įsivaizduo
ja, kad, pasiekus valstybinę ne
priklausomybę, tautos kaip 
vieneto, kaip vienos šeimos tau
tų bendrijoje, tikslas pasiektas 
ir įgyvendintas, ir tuo būdu, 
nematant tolimesnių esminių 
tikslų, tautos identiteto vysty
masis sustoja. Bet, kadangi be 
tikslo gyventi neišeina, tai jo 
vieton statomas ekonominis val
stybės išsivystymas, kas, beje, 
vra svarbu, bet neturi būti sta
toma į aukščiausią vietą. An
tras faktorius — tai smunkan
tis pragyvenimo lygis, nebesi- 
vystanti ekonomika, didėjantys 
socialiniai skirtumai, kurie ne
apsakomai nuvylė daugelį lietu
vių ir atėmė bet kokį norą 
dirbti.

Išeitis iš šios padėties, mano 
manymu, būtų kantriu darbu ir 
idealais grindžiamas „pasiliki
mas Lietuvoje”. Tą turi įsisąmo
ninti ir visuomenė, ir ypač jau
nuomenė, bei šiuo keliu eiti į 
ateitį. Nereikia lietuviams ir 
Lietuvai bėgti į rytus ar į vaka
rus, kas dabar populiaru: lietu
viams reikia išlikti Lietuvoje 
bei „nepasiduoti” vokiečiams ar 
amerikiečiams. Te nebūna mū
sų didžiausias tikslas padidinti 
politinę Europos teritoriją. Mes 
neturime leistis Vakarų europi- 
zuojami, bet turime praturtinti 
Europos kultūrą savo lietu
viškumu.

Daugelis užsieniečių, kurie 
mato Lietuvos šviesuomenę ir 
bažnyčiose besilankančius žmo
nes, lieka sužavėti mūsų gyvo 
pajautimo, kas šventa, mūsų 
širdim persunktos bažnytinės 
tradicijos. Jie iš pirmo žvilgsnio 
neįžvelgia penkiasdešimties 
metų antspaudo mumyse, kuri 
mes privalome ištrinti, puoselė
dami savo širdis ir dvasią bei jas 
atsinešdami į „rinkos diktatū
ros dvasia” persunktą Europą.

KODĖL VENGIAMA 
PAPRAŠYTI?

Kai kurių žmonių net ir žemės 
drebėjimas neišjudina iš vietos. 
Kai Japonijoje Kobi miestą 
sunaikino milžiniškas žemės 
drebėjimas, Japonuos valdžia 
nieko nedarė. Jie laukė vietinės 
valdžios kvietimo siųsti pagal
bą. Vietinė valdžia nežinojo, kad 
reikia šios pagalbos prašyti, ir 
taip daug valandų prabėgo. 
Tūkstančiai žmonių gulėjo pri
spausti namų griuvėsių, šimtai 
sudegė, kai kilo gaisrai, šimtai 
tūkstančių buvo be vandens, 
maisto ir nakvynės, o valdžia 
nieko nedarė.

Šis faktas nustebino pasaulio 
spaudą, nes japonai yra labai 
organizuota tauta ir visi teigė, 
kad jie yra pasiruošę žemės dre
bėjimui. Tuo tarpu meksikie
čiai, nepažengę techniškai ir ne- 
pasižymintys organizuotumu, 
žymiai greičiau atsiliepė į žemės 
drebėjimo problemas, kai drebė
jimas sugriovė Meksikos sosti
nę. Japoniška kultūra gyvena 
pagal savo taisykles ir korek
tišką elgseną. Šios nelaimės at
veju šimtai žmonių mirė, nes 
valstybės vadams rūpėjo savo 
sudaryti įstatymai, todėl, ne
suorganizavo greitosios pagal
bos.

Panašūs dalykai vyksta ir 
Lietuvoje. Sudrebėjo ir subyrėjo 
socialinės struktūros ir valsty
bė nepajėgia suorganizuoti ir 
parūpinti piliečiams būtiniau
sių reikmenų: šilumos, maisto ir 
medicinos. Katastrofiškų trūku
mų atsirado medicinos sistemo
je. Įvairūs pasaulio kraštai, o 
ypač užsienio lietuviai, griebiasi 
padėti Lietuvos medicinai. Už
sienio lietuviai net suorgani
zavo naujas organizacijas, 
kurios teiktų šią pagalbą. „Mer- 
cy Lift”, „Vaikų viltis” atlieka 
milžinišką pagalbos darbą.

„Balfas”, „Vyčiai”, „Labdarių 
sąjunga” teikia humanitarinę 
pagalbą. Tarybiškai išauklėti 
žmonės išgirsta žodžius, kurių 
prasmės nežino: „viltis”, „gai
lestis”, „labdara”.

Jau praėjo ketveri nepri
klausomybės metai, bet iki 
šiol Lietuvos valdžia oficialiai 
nėra Amerikos paprašiusi medi
ciniškos pagalbos. Net preziden
tas A. Brazauskas niekada dar 
nėra išeivijos lietuvių paprašęs 
medicininės pagalbos. Kai paga
liau prezidentas A. Brazauskas 
nuėjo aplankyti „Mercy Lift” 
operacinę, jis pasakė: „Mums 
daug ko trūksta, mes pagalbą 
priimame”. Kodėl Lietuvos val
džia atsisako atsiųsti laišką, 
prašydama mediciniškos pagal
bos sergantiems Lietuvoje? 
Amerikos lietuviai beldžiasi į 
Amerikos pareigūnų duris, vi
sokiais keliais ieško pagalbos 
Lietuvai, o Amerikos parei
gūnai atsako, kad jie niekad 
nėra gavę pagalbos prašymo iš 
pačios Lietuvos. Tai sudaro 
didelius sunkumus organizuo
jant šią medicinišką pagalbą.

Kodėl taip yra? Išeivija nori 
padėti savo broliams lietu
viams, patekusiems į nelaimę. 
Ar gali būti, kad Lietuvos val
dininkai vis dar stato politinę 
ideologiją virš Lietuvos žmonių 
gyvybių? Ar buvę komunistai 
atsisako „nusižeminti” ir 
prašyti mediciniškos pagalbos iš 
kapitalistinės Amerikos ir 
„buržuazinės” išeivijos, kurią 
tiek metų laikė priešu?

Labdarių Sąjunga lapkričio 
mėnesį pasveikino dr. Antaną 
Vinkų su Lietuvos Sveikatos 
ministro pareigomis ir pasiūlė 
jaunus Amerikos gydytojus, no
rinčius padirbėti Lietuvoje. Dr. 
Vinkaus atsakymas: „Taip pat

---------------------------------------- , ir dėl jūsų jaunų gydytojų noro
Tuo mes daugiau nuveiksime, padirbėti Lietuvoje kol kas yra 
negu bandydami įsibrauti į Eu- sunku atsakyti, nes kaip tik 
ropos Sąjungą su lietuviškais šiuo metu Yra svarstomi minis-
gaminiais. Ir prie bendrų „Eu
ropos namų” statybos prisidėki
me ne tiek ekonomiškai, kiek 
atsinešdami didelius žmogiškus, 
kultūrinius ir religinius ker
tinius akmenis.

Tebūna kiekvieno Lietuvos 
jaunuolio keliai į ateitį grįsti 
savo paties vidinės laisvės 
puoselėjimo bei lietuviško iden
titeto ugdymo Europos ir viso 
pasaulio tautų būryje akme
nimis.

terijos kadrų klausimai”. 
Kristaus laikais tik tarnai nu

plaudavo svečių apdulkėjusias 
kojas. Tačiau Kristus nesilaikė 
šių visuomeninių taisyklių ir 
ėmėsi plauti savo apaštalų ko
jas, nepaisydamas Petro protes
to. Kada lietuviai išmoks, kad 
tikras gyvenimas nėra politika, 
nei taisyklės, nei savęs aprū
pinimas, bet tarnavimas ki
tiems?

Linas Sidrys.M.D.

Kviečiame Visus...
...į Lietuvių Jaunimo Sąjungos DC Skyriaus Septintąjį Politinį 
Seminarą, kuris įvyks Washington, DC, 1995 m. gegužės m ė n 5-7 dd.
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Apie NATO Integracija
dr. Vytuutus Žalys,
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“Cangressional Bricflng”
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“State Department Bricflng”
Department of Defense, State Department, ir 
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Seminaro programa gali keistis

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE REAL ESTATE

SEMINARO KAINOS 
USS65.M iki 4/17/95 USS7S.B6 po 4/17/95
US$20.<XJ negrąžinamas užstatas reikalingas su 
ankstyva seminaro registracija, ir US$40.(X> 
vietoje.

IIYATT ARLINGTON HOTEL 
1325 Wllsoa Blvd.

Arliagtnn, VA 22209 
(703) 525-1234

(Jauti kambario nuolaidą, reikia paminėti grupės 
vardą: “l.ithuanian American Youth Assn ” iki 
1995 m balandžio mėn 17 d.

Papildomai informacijai bei registracijai prašome 
kreiptis j Viktorą Kaulmaną, JAVUS-IK*. 5M)X 
Kirkham Ct., Springfield, Virginia 22I5I-I7OK 

lel (7113)503-51 M lax (7tl3y42-K795

OAK LAWN 
AEALTY 
6253 W. 95 SL 
O«k Lawn, IL 60453

|Wioj GRE/T
PARDUODA

W« Shlp UPS

Užėllmam maisto tiekimu (catering)

talžau
312-434-9766

ddicatesscK
Valgis Citerin#

Skaniausi lietuviški gaminiai
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoj

2624 W«t 69th Street. Chicago. IL 60629

M
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AND IOAN ASSOCIATION 
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2212 W CERMAK BOAD • CHKZAGO, ttlINOIS 60608 PMONE (312) 847 7747

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bu*. 706499-7000 Ras. 312-7763871 
Fax. 7064867006 Pager 312-3060307

IEŠKO darbo

48 m. moteris laiko darbo
Susikalba angliškai. Turi reko
mendaciją.

Skambinti: 312-925-5565

29 m. moteris Ieško darbo. Gali 
prižiūrėti pagyvenusius žmones, 
vaikus. Tinka valymo darbai, tik 
dienomis. Susikalba angliškai.

Tol. 312-471-9029

MISCELLANEOUS

KĘST CONSTRUCTION, INC. 
Kokybiška nauja statyba 

ar remontas’.
312-767-6191 

Kęstutis Rekašius

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

FRANK ZAPOUS 
3208Vz West 95th Street

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

KMIECIK KEALTORS 
i 7922 S. Pulaski Rd. 
’ 4365 S. Archet Avė.

DANUTĖ MAYER 

284-1900 I

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asnjęniškai 
patarnaus. lkaiftąyirgąs,veltui. •,

FOR RENT

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mleg. 
apšildytas bt.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 8428 Į 
m*n. + 1 mėn. „aaeurtty dap” Ir 
„laasa**. Kreiptis į Almą: 312-4768727.

HELP VVANTED

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

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

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

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

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

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

(
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A.A. DR. ADOLFAS 
BALTRUKĖNAS

► »

Po sėkmingos širdies operaci
jos, kitoms negalėms susikom
plikavus, du mėnesius dėl gyvy
bės kovojęs dr. Adolfas Baltru
kėnas mirė Hollywood Memo- 
rial ligoninėje, Hollywood, FL, 
1995 m. kovo 8 dieną.

Mudviejų gimtines skyrė ne
pilnas kilometras. Amžių — 
nepilni ketveri metai. Trumpai 
kartu lankėm pradinę mokyklą 
ir gimnaziją. Po to daugelį metų 
nebesusitikome. Suartėjome 
Floridoje. Sveikatai tolydžio 
blogėjant, jis man patikėjo ke
letą biografinių duomenų ir 
sutiko, kad jį spaudoje prisimin
čiau, jei pirma manęs negrįžta
mai iškeliautų.

Adolfas gimė 1917 metų bir
želio 17 dieną Paluolio vienkie
my, Kamajų vis., Rokiškio ap
skrityje. Po baudžiavos įkurtą 
dviejų sodybų vienkiemį supo iš 
vakarų Rudžių kaimas (mano 
tėviškė), iš šiaurės-baigiąs 
užakti Luolio ežeras, iš rytų — 
Vilkeliškių miškas, iš pietų — 
Kamajų miestelis. Vienkiemiui 
vardą teikė Luolio upeliukas, 
Paluolio galulauke iš ežero į 
Šetekšnos upę nuvinguriuojąs.

Adolfo tėvai — Ona Jasevičiū- 
tė-Vilutienė ir Jonas Baltrukė- 
nas, į jaunos našlės ūkį atėjęs 
užkuriu. Žemdirbiai, be Adolfo, 
jauniausiojo, auginę Baltrukėno 
posūnį Kazimierą Vilutį ir dar 
du bendrus sūnus — Joną ir 
Antaną.

Adolfo vaikystė ir ankstyva 
jaunystė buvo apsti visokių 
nepriteklių. Lankydamas Ka
majų pr. mokyklą stokojo geres
nių drabužių ir apavo. Kai su K. 
Vilučių žemę pasidalinę tėvai 
kūrėsi naujoje gyvenvietėje, tal
kino gyvenamo namo statyboje. 
Prisimindavo: paduodamas glėbe
lius stogo skiedrų („skindelių”), 
beskubėdamas paslydo, nurie
dėjo ir žnegtelėjo; sunkiau 
nesusižeidė, tik išsigando.

Į Rokiškio gimnaziją įstojo 
1929 rudenį apautas motinos 
batais — „burlečiais”, nes savų 
neturėjo. Mokėsi noriai, stro
piai. Tapo skautu. Sportavo. 
Mačiau sporto šventės nuotrau
ką su Adolfu beveik piramidės 
viršūnėje. Kai valdžia ateitinin
kų veiklą uždraudė, skautus pa
likęs, jis ateitininku tapo ir 
tokiu liko per visą gyvenimą. 
Bene 1934, tad nuo 6-tos klasės, 
persikėlė į Linkuvos gimnaziją, 
kurios kapelionu buvojo brolis 
kun. Antanas Baltrukėnas, jį 
nuolat rėmęs materialiai.

Linkuvos gimnaziją 1938 m. 
baigęs, karinę prievolę atlik
ti tuoj įstojo į Karo mokyklos 
aspirantus ir tuo pačiu metu 
padavė prašymą VDU Medici
nos fakultetui, studijoms po tar
nybos kariuomenėje. 1939 m. 
gavo ats. jaun. Itn. laipsnį ir 
pranešimą, kad priimamas me
diciną studįjuoti. Deja! Vokiečių 
žaibo karas prieš Lenkiją. 
Lietuvių žygis į Vilnių, o tame 
žygy tai raitas ant arklio, tai

MAROUETTE PARK
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400

traukiniais, ir mobilizuotas 
jaun. Įeit. Adolfas su jam pati
kėtų karių būriu. Lietuvos sieną 
tris mėnesius saugojo Juodėnuo- 
se, netoli Švenčionėlių. Kai de
mobilizavo, vieneri metai VDU 
buvo prarasti. Laukdamas pa
sisiūlė mokytojauti ir buvo 
paskirtas į... Juodėnus, paskui 
dar į Utenos progimnaziją.

Dr. Adolfas Baltrukėnas.

Medicinos mokslai Adolfui 
prasidėjo 1940 m. ir tęsėsi aštuo
nerius metus. Jų eigą diktavo 
karas, okupantai, pokario mai
šatis, šeimos reikalai. Štai kaip 
maždaug viskas dėjosi. Studi
joms beveik įpusėjus, 1943 m. 
kovo 17 d. universitetą naciai 
uždarė. Adolfas, kartu su maž
daug 50 kitų medikų, apsirūpi
nę svetimšalių dokumentais, 
išvažiavo į Vieną. Vos semestrą 
užbaigus, naciai pasiūlė gydyto
jo diplomą ir tarnybą fronte. 
Austriją palikęs, nusidangino 
toli, į Marburgo/Lahn universi
tetą. Čia dar vieną semestrą 
užbaigus — tas pats Vehrmach- 
to pasiūlymas. Paskubom grįžo 
tėvynėn ir bandė nelegaliai stu
dijuoti Vilniuje. Bet jau artėjo 
karštoji 1944-jų vasara...

Vokietijon traukėsi garlaiviu 
„Lit(h)uanica”, kursuojančiu 
tarp Kauno ir Klaipėdos, bet 
paskutinę kelionę atlikusiu iki 
Dancigo. Laive dirbo pečkuriu. 
Kartu plaukė vienos Kauno li
goninės gail. seselė Stasė 
Grigaitė su kuria po karo, 1946 
m. kovo 4 d., Adolfas susituokė. 
Po daugelio kelionių, mirties 
pavojų, sunkių darbų ir visokių 
nuotykių, tik 1945 m. grįžo į 
Marburgo un-tą, kuriame gydy
tojo diplomą gavo 1948 metais, 
jau būdamas vienos dukrelės 
tėvas. Beje, studijas Marburge 
vienu metu sunkino ir tai, kad 
abu su Stase, po pirmo skry
ningo, buvo išmesti iš D.P. 
stovyklos, įskundus jog „dirbo 
vokiečių karo laive”.

Ameriką, Bostoną, pasiekė 
1949 birželio 24 d. Gydytojavo 
Jamaica Hosp., N Y, trumpai 
Čikagoje ir 25-rius metus 
(1956-1981) turėjo savo kabinetą 
Akron, OH. Sunkiai susirgęs 
kabinetą uždarė ir abu su Stase 
įsikūrė Dania, FL, kurorte.

Per 25-rius profesinio darbo

midlcind ftzderal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

BRIDGEVIEVV
8929 S HARLEM AVĖ 

(708) 598-9400

metus Adolfas turtų nesukrovė. 
Jo ir Stasės didžiausias turtas — 
trys išmokslinti vaikai: Rūta — 
psichologė, Ph.D., Vytautas — 
anglų kalbos specialistas, Daiva 
— biologė, vėliau ir R.N.

Pagal išgales Adolfas buvo 
dosnus visokioms išeiviškoms 
lietuvybės apraiškoms. Siun
tiniais bei doleriais rėmė 
gimines Lietuvoje. Mėgo dailę — 
lietuvių menininkų paveikslais 
buvo nukabinėtos visos sienos. 
Skaitė ir rėmė lietuvišką spau
dą. Domėjosi lietuvių veikla, 
nors dėl nesveikatos tik pasy
viai joje tedalyvavo. Džiaugėsi 
Lietuvos laisve ir sirgte sirgo 
dabartinėmis jos nesėkmėmis. 
Lietuvoje apsilankymą 1989 m. 
vasarą laikė didžiausiu, bran
giausiu įvykiu per 40 metų. 
Labai mėgo keliauti, o nebepa 
jėgdamas į tolimas keliones leis
tis, bent apie jas kalbėdavo. Pa
tetiškai atrodė prieš keletą me
tų ant tako priešais garažą pa
statytas „motorinis namas” ant 
ratų („vanas”), pilnai paruoštas 
kelionėms, kurių niekada nebe
bus. Aplink jį vaikštant buvo 
galima svajoti, kad kada nors, 
„kai sveikata pagerės”, jiedu su 
Stase važiuos ir važiuos tūks
tančius mylių, į Californijos, 
Uthos ir Alaskos parkus. Užper
nai tas vežimas nuo tako 
dingo...

Daktaro Adolfo kūnas buvo 
pašarvotas Panciera Funeral 
Home šermeninėje, Hollyvvood, 
FL. Kovo 10 d. popietį įvyko 
lietuviškas atsisveikinimas. 
Kun. Vytautas Pikturna apie 
velionį kalbėjo lietuvių poetų 
citatomis. Elena Jonušienė pa
teikė biografinių duomenų, pri
siminė jo labdaringumą. Dr. 
Vytautas Majauskas, bendra
amžis, kartu mokęsis gimnazi
joje, kartu studijavęs, iškėlė 
Adolfo ramų, draugišką būdą. 

p’ Dr. Birutė Pautienytė at
sisveikino Miami Lietuvių
klubo vardu. Pabaigai nuaidėjo 
„Marįjh, Marija” ir Tautos him
nas. Tą patį vakarą, po maldų 
už velionio sielą, kun. James 
Glennon iškėlė jo humoro jaus
mą ir kantrumą.

Kovo 11 rytą, Resurrection 
bažnyčioje, Dania, FL, kun. 
James Glennon aukojo geduli
nes šv. Mišias, kurių metu skai
tymus atliko velionio duktė 
Rūta ir dukraitė Teresėlė. Iš čia 
Adolfo kūnas buvo nuvežtas į 
krematoriumą. Pelenų urna 
vėliau bus palaidota šeimos 
kape Akron, OH.

Paskutinių kelerių metų laiš
kus man Adolfas užbaigdavo 
savaip sudėstytais Antano Vai
čaičio žodžiais: „Gyvenimo 
mano saulutė jau leidžias, jau 
leidžias...” Ji nusileido, 
nebeužbaigus 78-tųjų amžiaus 
metų, dar kartą nebeaplankius 
tėvynės Lietuvos, nebepasiekus 
žaviųjų Amerikos kalnų bei 
parkų. Tikėkime, kad graži 
Adolfo siela iš Tenajos mato 
tėvynę, tėviškę, visus kalnus, 
visus parkus ir daug, daug 
daugiau...

Alfonsas Nakas

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470
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A.A. DR. POŽĖLAITĖ 
JUREVIČIENĖ

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. balandžio mėn. 13 d.

Rozalija Požėlaitė Jurevičienė.

Sunku buvo patikėti gavus ži
nią iš Lietuvos, kad š.m. sausio 
9 d. savo namuose staiga mirė 
kolegė dantų gydytoja Razytė 
Požėlaitė. Dar praėjusią vasarą, 
kai iškilmingai atšventėm gau
tų diplomų 50 mėtį, Razytė buvo 
pilna gyvybės, linksma, ener
ginga, pilna visokių planų. 
Mudvi nepasilsėdamos kopėme 
į Trijų Kryžių kalną, ten gėrė
jomės Vilniaus miesto panora
ma. „Žiūrėk, koks gražus mūsų 
Vilnius”, kalbėjo ji. Rasų kapi
nėse aplankėme žymių žmonių 
kapus, apie kai kuriuos Ra
zytė dar kai ką papasakojo, pa
aiškino.

O dabar aš turiu kalbėti apie 
ją, jau mirusią. 1938 m. R. Po
žėlaitė baigė Linkuvos gimnazi
ją ir rudenį Kauno Vytauto Di
džiojo universitete pradėjo stu
dijuoti odontologiją. Ištekėjusi 
už inž. Algirdo Jurevičiaus, il
gesnį laiką gyveno Vilniuje, kur 
dirbo pagal savo specialybę. Pa
sakojo man, kad darbe teko nu

Skaudžios netekties valandoje, mirus Broliui

A.tA.
VYTAUTUI STRIKUI

mūsų mielą dr. GENOVAITĘ MAČIŪNIENĘ, jos 
šeimą ir visus velionio artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame.

r !
Petras ir Meilutė Ruliai 
Dr. Henrikas ir Alicija Soliai 
Dr. Vytautas ir Aldona Urbos 
Jonas ir Roma Mildažiai

A.tA.
KLEMUI JURGĖLAI

netikėtai mirus, mūsų nuoširdžiausia užuojauta 
žmonai IRENAI ir dukterims LINDAI ir RŪTAI su 
šeima.

Stasys ir Milda Tamulioniai

A.tA.
KLEMUI JURGĖLAI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame skausme liku
siai žmonai IRENAI, dukroms RŪTAI su šeima ir 
LINDAI, svainiui VILIUI ir žmonai LAIMUTEI bei 
visiems artimiesiems.

Pranas ir Danguolė Kavaliauskai 
Jonas Rauba

A.tA.
ELENAI VALTARIENEI

mirus, jos dukrai RĖDAI, žentui JUOZUI 
ARDŽIAMS, anūkėms RASAI JUŠKIENEI, RĖDAI 
PLIŪRIENEI, INDREI HOWELL ir jų šeimoms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Felicia, Lionginas Pliūra 
Bronė, Juozas Milaiiai ir Seimą

kentėti nuo savo kolegių. Gal 
tai, o gal ir prasidėjusi liga, 
privertė ją palikti darbą. Štai ką 
rašė man laiške jos duktė Živilė: 
„Daugiau kaip 15 metų Mamy
tę kankino astma, ir gausybė 
vaistų visai nusilpnino Jos širdį. 
Tačiau nei bėdos, nei ligos, nei 
rūpesčiai nenugalėjo noro gy
venti. Kiek perskaityta knygų, 
parašyta laiškų! Kas suskai
čiuos padėkos žodžius tų žmo
nių, kuriuos išvadavo nuo 
skausmų per 35-rius darbo 
metus. O kokio didumo vainiką 
galima būtų supinti iš Jos 
išaugintų ir išdovanotų gėlių? 
Mamytės gerumas taip traukė 
žmones, kad atsisveikinti ir 
palydėti į paskutinę kelionę 
susirinko daugybė draugų, 
pažįstamų ir giminaičių iš visos 
Lietuvos. Tą snieguotą žiemos 
dieną pražydo žiedais ir vai
nikais kapelis Vilniaus pu
šynėly...”

Prisimena ir man mūsų at
sisveikinimas aną vasarą 
Vilniuje. Kaip dabar matau 
Tave, Razytė, Tavo liūdną akių 
žvilgsnį, draugišką ilgesį, ran
kos paspaudimą ir tą didžiulę 
puokštę nuostabių, pačios iš
augintų rožių. Užtekai jų 
visiems, ir gyviems, ir įni
rusiems...

Liūdi Tavęs mylintis vyras 
Algirdas, Tavo taip nuoširdžiai 
slaugytas po dalinio paraly
žiaus, liūdi dukra Živilė, sūnus 
Donatas ir šeši anūkėliai. 
Liūdime ir mes, kurso draugės.

Teglaudžia Tave geroji žemė 
ir ošia Tau Vilniaus pušy
nėliai.

L. Baltrušaitienė

«IC

A.tA.
ONA BRADŪNAITĖ 

KEMEŽIENĖ
Gyveno Waterbury, Connecticut.
Mirė 1995 m. balandžio 9 d., 4:32 vai. p.p., sulaukusi 70 

m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Alvito parapijoje, 

Kiršų kaime. Amerikoje išgyveno 46 m.
Nuliūdę liko: vyras Jonas, sūnus Petras su žmona Helen, 

duktė Ramutė Kazlauskienė su vyru Vidu; Lietuvoje brolis 
Kazys Bradūnas su žmona Kazyte; Baltimorėje brolis Juozas 
Bradūnas; Havąjuose krikšto duktė Elenutė Bradūnaitė-Ag- 
linskienė su vyru Audrium ir šeima; dukterėčia Lionė Kaz
lauskienė su vyru Andrium ir šeima ir sūnėnas Jurgis Bra
dūnas su žmona Loreta ir šeima. Pusseserės su šeimomis: 
Uršulė Krisiūnienė, Marytė Saliklienė, Jadvyga Damk. 
rauskienė, Onutė Černienė. Pusbroliai Vincas Bradūnas su 
šeima, Albinas Krakaitis su žmona Ona, dr. Bronius Krakaitis 
ir daug giminių Lietuvoje.

Priklausė įvairioms organizacijoms.
Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 11 d. nuo 5 iki 

9 v.v. Stokes Funeral Home, 134 Highland Avė, Waterbury, 
CT. Trečiadienį, balandžio 12 d. velionė bus atlydėta į Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 v.r. 
gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių velionė bus pervež
ta į Čikagą. Čikagoje bus pašarvota balandžio 17 d., pirma
dienį nuo 5 iki 9 v.v Petkus Marųuette laidojimo namuose 
2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks balandžio 18 d., antradienį. Iš laidojimo 
namų bus atlydėta į Švč. M. Maruos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnus, marti, žentas ir giminės.

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

A.tA.
KLEMUI JURGĖLAI

mirus, žmonai IRENAI, dukroms — LINDAI ir 
RŪTAI su šeima, sesei ELENAI Lietuvoje, broliui 
BRONIUI Australijoje ir kitiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Genė ir Adolfas Armaliui 
Ada ir Jurgis Balbatos 
Janina Binderienė 
Zuzana ir Bladas Daukantai 
Eugenija ir Algis Dūdai 
Kleopą Gaižauskienė 
Emilija Grigaliūnienė 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Bronė ir Stasys Juozapavičiai 
Irena ir Antanas Mačioniai 
Ignas Malcius 
Valerija Palčiauskienė 
Ona ir Jonas Pupininkai 
Ona Šiaudikienė 
Stasė ir Pranas Staneliai 
Kostas Vaičaitis 
Sofija ir Stasys VaSkiai 
Marija Virbickienė 
Leokadija ir Juozas Žvyniai 

St. Petersburg, Florida.

A.tA.
JONUI PURTULIUI

mirus, žmoną ELENĄ, sūnų VYTAUTĄ, brolį 
KOŠTĄ Lietuvoje ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame.

Genė ir Adolfas Armaliui 
Ada ir Jurgis Balbatos 
Janina Binderienė 
Zuzana ir Bladas Daukantai 
Eugenija ir Algis Dūdai 
Kleopą Gaižauskienė 
Emilija Grigaliūnienė 
Danguolė ir Petras Griganavičiai 
Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Bronė ir Stasys Juozapavičiai 
Irena ir Antanas Mačioniai 
Ignas M aidus 
Valerija Palčiauskienė 
Ona ir Jonas Pupininkai 
Ona Šiaudikienė 
Stasė ir Pranas Staneliai 
Kostas Vaičaitis 
Sofija ir Stasys VaSkiai 
Marija Virbickienė 
Leokadija ir Juozas Žvyniai 

St. Petersburg, Florida



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1995 m. balandžio mėn. 13 d. UŽSIENIO ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
TARYBOS RINKIMAI

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Adv. Regina Narušienė, 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkė, dalyvaus Vidurio vaka
rų apygardos suvažiavime
balandžio 30 d., sekmadienį, 
vyksiančiame Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Suvažiavimo 
trukmė — nuo 9 vai. r. iki 1 vai. 
p.p. Bus aptariami visiems 
mums svarbūs klausimai.

Kęstutis Kuizinas, Vilniaus 
šiuolaikinio meno centro 
direktorius, skaitys paskaitą — 
„Konteksto implikacijos šiuo
laikinėje lietuvių dailėje” 
penktadienį, balandžio 21 d., 7 
vai. vak. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Paskaita 
bus gausiai iliustruojama naujo
sios lietuvių dailės skaidrėmis. 
Ta pačia proga visuomenė 
kviečiama aplankyti muziejuje 
veikiančią Vilniaus šiuolaikinio 
meno centro parodą — „Dabar
ties dokumentai”.

Sakoma, kad „žmogus gyvas 
ne vien duona” — šiuo atveju sa
kytume: „ne vien velykinio sta- 
lp skanumynais”, todėl Pasau
lio lietuvių centro renginių 
komitetas pasirūpino, kad prie 
rv šiamo Velykų stalo būtų ir 
dvasinio peno: meninę 
programą atliks sol. Lijana 
Kopūstaitė ir pianistė Gintė 
Čepinskaitė. Velykų stalas bus 
padengtas balandžio 22 d., šeš
tadienį, 5 vai. vak. Rezervacijos 
priimamos telefonais: 708- 
985-7216 arba 708-448-7436.

Pagalba Lietuvai konfe
rencija gegužės 13-14 d., Čika
goje. Šios, JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ruošiamos, kon
ferencijos tikslai yra: 1. 
susipažinti su JAV organizaci
jomis ir sambūriais, teikiančiais 
tiesioginę humanitarinę pa
galbą Lietuvos žmogui ir 2. 
ieškoti ir surasti būdus glau
desniam tarporganizaciniam 
bendravimui ir bendradarbia
vimui.

Bronė Širvinskas, North 
Hollyvvood, CA, siųsdama 
„Draugo” prenumeratos mo
kestį su maloniu laišku, ku
riame linki jo darbuotojams 
geros sėkmės, pridėjo dar 105 
dol. Tiesiog nuostabu, kad laik
raščiui ateina pagalba net iš 
kino žvaigždžių miesto, o jo 
rėmėjai nuoširdus ačiū už linkė
jimus ir auką.

x „Kalba Vilnius”. Klau
sykit Grundig radijais. Gradins- 
kas J. G. Television, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632. Taip pat 
koncertiniai radijai su fono
grafais ir rekorderiais. Ga
rantuotas vokiškų aparatų 
taisymas. Pirmiausia — pa
skambinkit 312-376-1998.

(sk)
x Siuntiniai i Lietuvą laivu 

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

(sk)
NAMAMS PIRKTI PA

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

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 

Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Solistai Lijana Kopūstaitė, 
Linas Sprindys ir Gintė 
Čepinskaitė — prie vargonų 
praturtins šv. Mišias Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje Brigh- 
ton Parke Velykų sekmadienį,
balandžio 16 d., 10 vai. ryte. 
Visi kviečiami.

Rūta Jančys, Woodridge, IL, 
„Draugo” knygyne nusipirko 
brangių leidinių. Lietuviškos 
knygos yra mūsų tautos kultū
ros atspindys, todėl dėkojame už 
jų reikšmės įvertinimą jas įsigy
jant.

Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčioje Brighton Parke 
Kryžiaus kelių pamaldos 
lietuvių kalba bus Didįjį 
Penktadienį, balandžio 14 d., 
1:30 vai. popiet.

Velykų rytą Prisikėlimo šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marųuette Parke bus 
6 vai. r. — lietuvių kalba. Visos 
kitos šv. Mišios Velykose vyks 
įprastąja sekmadieninių Mišių 
tvarka.

Jaunimo centro Jėzuitų kop
lyčioje vasario 26 d. buvo auko
jamos šv. Mišios už a.a. Salo
mėją Endrijonienę. Jos atmi
nimui po Mišių JC kavinėje 
įvykusiuose pusryčiuose su
aukota 74 dol. Jaunimo centrui 
paremti. JC Moterų klubas yra 
nuoširdžiai dėkingas visiems, 
dalyvavusiems Mišiose ir auko
jusiems paramą.

Kun. A. Gudaitis veda rekolekcijas 
Ateitininkų namuose, Lemonte.

Nuotr. Alf. Pargausko

Didįjį Penktadienį, ba
landžio 14 d. „Draugo” redakci
ja, administracija ir spaustuvė 
nedirba. Dienraštis su šešta
dieniniu priedu išleidžiamas 
balandžio 15 d. data. Darbas vėl 
pradedamas pirmadienį, balan
džio 17 d.

x Į DAINAVOS ansamblio 
50 m. sukakties banketą sta
lus rezervuoti pas Sofiją Džiu- 
gienę, 708-423-1681 arba pas 
Daną Bazienę, 708-636-6021. 
Banketas balandžio 23 d., sek
madienį, 5 vai. p.p. Condesa 
dėl Mar pokylių salėje. Kaina 
$30 asmeniui, įskaitant gėri
mus.

(sk)
x Puiki Velykų švenčių 

dovana yra bilietai į „Perlų 
žvejų” operos spektaklį, ge
gužės 14 d., Morton auditorijos 
salėje, 3 vai. p.p. Visi bilietai 
gaunami „Patria” parduotuvėje 
kiekvieną dieną nuo 10 vai. ryto 
iki 4:30 vai. p.p, išskyrus 
sekmadienius ir antradienius. 
Ten pat gaunami ir autobusų 
bilietai. Toliau gyvenantieji, 
gali bilietus užsisakyti ir paštu, 
PATRIA, 2638 W. 71 St., Chi
cago, II 60629. Čekį už bilietus 
reikia išrašyti: Lithuanian 
Opera Co., Ine. Bilietų kainos 
parteryje — $35, $25, $20, o 
balkone $25, $20, $15.

(sk)

Užsienio Ateitininkų Federa
cijos Tarybos Rinkiminė komi
sija, susidedanti iš P. Razgaičio, 
B. Kasperavičienės, ir Ž. Vait
kienės, kovo 80 d. išsiuntinėjo 
balsavimo taisykles Tarybos 
rinkimams.

Pagal Ateitininkų sendrau
gių, Studentų ateitininkų ir 
Moksleivių ateitininkų sąjungų 
nusiųstus balsavimo teisę tu
rinčių narių sąrašus, buvo siun
čiama viena balsavimo kortelė 
kiekvienam balsuotojui. Iš 15 
kandidatų, bus balsuojama ne 
daugiau, kaip už septynis kan
didatus. Balsavimo kortelė bus 
užklijuota ir grąžinta kitame 
pridėtame voke, adresuota 
UAFTR komisijai, ne vėliau, 
kaip pašto antspaudo data — 
1995 m. balandžio 21 d. Bai
sų skaičiavimas vyks šia tvar
ka: bendrame komisijos su 
talkininkais posėdyje po 
balandžio 21 d. gauti vokai, 
adresuoti UAFTR komisijai,

TRYS SUSIKAUPIMO
VAKARAI LEMONTE

Prieš pradėdami Gavėnią, ne 
vienas sau pasižadame ką nors 
gera padaryti; ar atsisakyti 
kokio labai mėgstamo maisto, 
dažniau lankyti bažnyčią, 
padaryti vieną kitą gerą dar
belį, aplankyti sergantį 
kaimyną. Norime daryti atgai
lą, kad nors trupučiuką tap- 
tumėme geresni. Žinome, kad 
visa tai reikia pradėti nuo 
savęs.

Septynios Gavėnios savaitės- 
labai tinkamas laikas pažvelgti 
į save, į savo einamą kelią, savo 
santykius su kitais žmonėmis. 
Šiuo laikotarpiu dažniau 
prisimename Kristaus kančią ir 
prisikėlimą.

Paskendę kasdieniniuose gy
venimo darbuose ir rūpesčiuose, 
dažnai primirštame, kad dar yra 
kitas amžinas gyvenimas. Ga- 
vėnia-tinkamas laikas pagalvo
ti apie savo sielą ir dažniau 
prisiminti savo Kūrėją. Jo ar
tumoje randame gyvenimo 
prasmę ir dvasinę ramybę, nes 
žinome, kad po kančios bus 
prisikėlimas.

Palaiminto Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemonte, Gavėnios 
susikaupimą — rekolekcijas 
vedė Jėzuitų provinciolas tėvas 
Jonas Boruta. Čia tik kelios pa
biros mintys iš kunigo labai 
prasmingų pamokslų.

Ne Dievas suskirstė žmoniją 
į išrinktuosius ir pasmerktuo
sius, tai padarė pats žmogus. 
Dievas įspėja, pataria, kaip 
turime gyventi, kad būtumėm 
išrinktųjų tarpe, bet žmogus, 
nutolęs nuo Dievo, pats pa
smerkia save. Dievas žmogui 
davė pasirinkimą: būti su Dievu 
ir džiaugtis Jo artumu, amži-

x Velykos jau čia pat! Ne
delskit užsakyti maisto Velykų 
stalui iš Talman Deli. Paskam
binkite 312-434-9766, arba 
užeikite į 2624 W. 69-tą gatvę. 
Tegul Talman paruošia įvairių 
rūšių silkių, prikemša kumpius, 
lydekas, šviežias dešras, iškepa 
anties ir kalakuto, sumaišo įvai
rias mišraines. Saldžiajai 
iškepsim tortų, ežiukų, babkų, 
sausainių, net ir beržo šakos pa
graužti. Pasiūlome ir rūkyto 
ungurio ir upėtakio. Pradžiu
ginsi gimines ir draugus gyve
nančius kitur JAV, užsakant iš 
Talman tinkamą išsiuntimui 
maistą.

(sk)
x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 

globos būrelis, dėkoja už aukas 
paremti našlaičius, vaikus su 
negalia ir daugiavaikes šeimas 
Lietuvoje: Paulius Sidrys $75, 
Deerfield Kuhn’s Delicatessen 
$25, Laima Šalčiuvienė $100. 
Labai ačiū! „Saulutė”, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
B 60089.

(sk)

bus atidaryti, nulupti lipinukai, 
sąraše pažymint kas balsavo. 
Užklijuotas balso vokas bus per
duotas balsų skaičiavimo 
grupei. Balsavimo kortelė bus 
atmesta, jei bus pažymėti dau
giau nei septyni kandidatai.

Sąraše yra du kandidatai iš 
Kanados (Leonas Ehlers ir Ga
bija Petrauskienė), vienas iš 
Vokietijos (Kęstutis Girnius). 
Likusieji visi iš JAV: Nijolė 
Balčiūnienė, Birutė Bublienė, 
dr. Petras Kaufmanas, dr. Kęs
tutis Keblys, dr. Petras V. 
Kisielius, Almis Kuolas, dr. 
Vėjas Liulevičius, Jonas Pa
bedinskas, dr. Audrius Poli- 
kaitis, Vytautas Šoliūnas, Kris
tina Vygantaitė ir dr. Vytautas 
Vygantas. Prie balsavimo kor
telių pridėtas kandidatų sąrašas 
su trumpomis profesijos ir atei- 
tininkiškos veiklos žinių biogra
fijomis. Visi kandidatai užsienio 
veiklai nėra svetimi.

Ramunė Kubiliūtė

nu gyvenimu. Jo begaline 
meile, ar nutolti nuo Jo ir pa
smerkti save amžinai kančiai. 
Sprendimą padaro pats žmogus. 
Palikę nuodėmes, susitaikę su 
Dievu, tuoj pat jaučiame Jo 
artumą.

Neužtenka žmogui tik sakyti, 
kad aš nieko bloga nedarau, bet 
paklausyk savęs, ką tu gera per 
tą laiką padarei? Ar tu aplankei 
ir paguodei sergantį? Ar tu 
pamaitinai alkstantį? Ar tu nu- 
šluostei ašarą nuo našlaičio ar 
apleisto senelio veido?

Kristaus kančia — tai nepa
prastai didelė meilė žmogui. Jis 
meldėsi už mus, priėmė baisią 
kančią ir mirtį, kad mes 
būtumėm išganyti. Mes, 
būdami tik žmonės, niekada tos 
Kristaus kančios ir mirties ant 
kryžiaus tikrai nepajėgsime su
prasti ir išgyventi.

Prisikėlimas, tai žingsnis per 
mirtį į amžiną gyvenimą. 
Išsivadavęs iš nuodėmes, žmo
gus, ir pasitikėdamas Dievo 
duotais pažadais, užsitikrina 
sau amžinąjį gyvenimą. Taigi, 
turėdamas Dievo pažadus, žmo
gus pats apsisprendžia tvarkyti 
savo gyvenimą: būti su Dievu, 
ar eiti į amžiną pasmerkimą.

Per tuos tris vakarus klau
sėmės kunigo žodžių. Kunigo 
ramus balsas, pilni meilės ir su
pratimo kasdieninio žmogaus 
gyvenimo žodžiai, paliko gilų 
įspūdį. Grįžus namo, dar ilgai 
galvoji apie išgirstas mintis ir 
nuoširdžiai nori būti geresniu. 
Tas Dievo duotas žmogui pasi
rinkimas apsprendžia mūsų 
gyvenimo kelią. Palikęs nuodė
mės kelią, žmogus pamažu 
gerėja ir vis labiau artinasi prie 
savo Kūrėjo. Buvo labai pras
mingai praleisti tie trys susi
kaupimo vakarai.

Bronė Nainienė

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus antradienį, 
balandžio 18 d., 7:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Susirinkimo viešnia 
— „Draugo” redaktorė Danutė 
Bindokienė, kuri kalbės tema 
„Leonardas Šimutis, Sr. ir jo 
palikimas ‘Draugui’ ”. Kadangi 
š.m. balandžio 17 d. sukanka 20 
metų nuo redaktoriaus L. 
Šimučio mirties, Lietuvos 
Vyčiai, kurių organizacijai jis 
buvo tiek daug atidavęs (buvęs 
ir 112 kuopos narys), nori L. 
Šimutį deramai paminėti.

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą, 
Albinas Kurkulis, tel. 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627, dirbą 
su Oppenheimer & Co., Ine. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103.

(sk)

KOVO 11-SIOS 
PAMINĖJIMAS 
LITUANISTIKOS

KATEDROJE

Š.m. kovo 16 d. PLB Lituanis 
tikos katedroje įvyko Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
dienos paminėjimas. Rūta 
Saliklienė, šį rudenį ginsianti 
daktaro disertaciją Madison 
universitete, susirinkusiems 
svečiams ir studentams skaitė 
paskaitą apie tautinius lietuvių 
drabužius. Tokia, atrodo, 
paprasta tema sukėlė auditori
joje nemažai klausimų. Ameri
kietei studentei sunkokai ėjosi 
suprasti, kodėl seniau kaimo 
moterims būdavo gėda viešu
moje pasirodyti be skarelės. Pro
fesoriams parūpo tautinių ir 
liaudies drabužių skirtumai. O 
medicinos mokslų daktarui 
japonui Norio, net kelerius 
metus studijavusiam lietuvių 
kalbą ir atėjusiam į auditoriją 
su Ievos Simonaitytės knyga 
rankoje, ko gera, daug kas buvo 
egzotiška... Susiraukšlėjusios 
senučiukės iš senų fotografijų su 
pačių austais rauktais sijonais. 
Ryškiai šviečiančios nespalvo
tose skaidrėse palaidinukės, pri
juostės, kepurėlės. Išbaltink, 
kad gudrus, suodinam kaime 
liną ir drobę iki žydinčių medžių 
vaiskumo, išsaugok paskui juos 
tokius per metų metus, kad 
paskutinio poilsio galėtum atsi
gulti su savo, nuotakos, drabu
žiais. Net daug girdėję apie tau
tinius drabužius nebeprisiminė, 
kad kadaise buvo užėjusi mada 
austinę tautinę liemenę pakeis
ti vienspalve, juoda aksomine, 
vadinamojo Birutės kostiumo 
dalimi. Kaip tik tą liemenę 
Lazdynų Pelėda pavadinusi 
lietuvių kultūros „grabu”.

Lietuvos etnografai į muziejus 
surinko pačius gražiausius mo
teriškus drabužius iš atokiausių 
kaimų, iš seniausių skrynių. 
Kažkodėl mažiau išliko tautinių 
vyriškų drabužių, autentiškų 
kelnių muziejuose yra tik kele- 
rios. Į muziejų eksponatus ati
džiausiai įsižiūri liaudies meni
ninkės, stengdamosi pakartoti 
kiekvieną smulkmeną, kai 
audžia drabužius kokiems nors 
etnografinių ansamblių giedo- 
riams. Bet kiek vargo patiria. Ir 
siūlai dabar kitokie, ir dažai 
dirbtiniai. Kur kas lengviau da
rosi tautinius drabužius stilizuo
ti, perdirbti, „pagrąžinti”, 
panaudoti prijuostėje vieną kitą 
nepamirštą mažmožį iš pra
ėjusio amžiaus.

Atidžiai žiūrėdamas R. Salik- 
lienės atvežtas skaidres, galėjai 
išmokti atskirti autentišką 
tautinį drabužį ir ryškų, sceniš
ką pakaitalą.

Tautinius drabužius į gyve
nimą sugrąžino laikas. Ypač ta 
diena, kurios ir susirinkome 
pažymėti į Illinois universiteto 
auditoriją. Prieš ketvertą 
penketą metų Lietuvoje tau
tiniais drabužiais apsirengusius 
žmones, visai mažyčius vaikus 
galėjai pamatyti per kiekvieną 
šventę ir net šventadieniais. Per 
mitingus prisiminę ar naujai 
išmokę jie dainavo lietuvių 
liaudies dainas, giedromis 
akimis žvelgė į priekį,iškėlę du 
pirštus Viktorijos ženklu skan
davo brangiausią triskiemenį 
žodį.

Prelegentė atsivežė daugybę 
skaidrių iš Lietuvos. Be kita ko, 
ji parodė ir vienų vestuvių nuo
traukas, kur ne tik jaunieji, bet 
ir visi svečiai buvo apsirengę 
pagoniško stiliaus tautiniais 
drabužiais.

Po paskaitos buvo vaišės, 
tęsėsi diskusijos apie tautinius 
drabužius.

Giedra Subačienė

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708526-0773.
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Lietuvos Vyčių 36 kuopos nariams suteikti I laipsnio žymenys. Iš kairės: Algis 
Vailokaitis ir Lillian Micka; žymenis įteikia: Theresa Strolia ir Ann Marie 
Kassel.

NEBLĖSTANTIS DVASIOS POLĖKIS
Kovo mėnesį Lietuvių dailės 

muziejuje Lemonte vyko Juozo 
Mačėno jubiliejinė tapybos pa
roda, kurioje eksponuota per 60 
aliejinės tapybos, akvarelės ir 
akrilio darbų. Juozas Mačėnas 
atvyko į Čikagą iš Lietuvos po 
Antrojo pasaulinio karo, vėliau 
persikėlė į Michianą, Indiana 
valstijoje, o dabar gyvena 
Lemonte, Pasaulio lietuvių cen
tre. Dailininko karjerą Juozas 
Mačėnas pradėjo Marųuette 
Parko apylinkėje. Jis lankė pie
šimo pamokas netoliese 
esančioje Daley kolegijoje, tre
jus metus privačiai studijavo 
dailininko Adomo Varno studi
joje, vėliau tobulinosi, pa- i 
dedamas seselės Mercedes bei 
profesoriaus Robert Hoffman 
Merriville miestelyje, Indiana 
valstijoje. Dailininko darbai 
buvo eksponuoti Barrington 
miestelio bibliotekoje. „Ginta
ro” vasarvietėje Union Pier, 
Balzekų vasarvietėje New Buf
falo — visi Michigano valstijoje, 
o taip pat Čikagoje — Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre bei 
keliose vietinių dailininkų pa
rodose Ford City prekybos 
centre.

Juozas Mačėnas aktyviau 
reikštis dailės srityje pradėjo 
jau būdamas brandaus amžiaus. 
Gal todėl kiekvienas jo paveiks
las sukurtas su neslepiama aist
ra ir tapymo pasimėgavimu. 
Dailininkas nuolat ieško tinka
miausios plastinės išraiškos. 
Vienų paveikslų, ypač portretų, 
stilius seka griežta, dekoratyvia 
A. Varno kūryba. Akvarelės — 
laisvesnės formos. Jų greitas 
potėpis, ryškios šviesios spalvos, 
refleksai seka impresionistinės 
tapybos principais.

Juozo Mačėno portretai vaiz
duoja žymiuosius Lietuvos žmo
nes: Čiurlionį, Krupavičių, Šim
kų, Platerytę, Vydūną, šv. Kaži 
mierą ir kitus. Jau vien pasi

rinkdamas vaizduojamą žmogų, 
dailininkas išsako savo idealus. 
Dailininkas portretus kom
ponuoja stambiu planu, pieš
damas dažniausiai tik biustą. 
Portretuojamieji nutapyti de
taliai, tačiau ne natūralistiškai. 
Ir tai suprantama, nes portretų 
paskirtis yra alegorinė ir he
rojinė.

Nemažą kūrybos dalį Juozo 
Mačėno sudaro peizažai. Juos 
būtų galima padalinti į dvi gru
pes: simboliniai, giminingi por
tretams ir piešti iš gamtos. Pir
mieji sprendžia specifinį 
sentimentų ir tėvynės ilgesio 
fiksavimo piešinyje uždavinį 
„Vienkiemis mėnesienoje”, 

„Koplytstulpis prie namo”, 
„Puntukas”). Piešti iš gamtos, 
siekia perteikti nuotaiką. Čia 
dailininkas pasirodo akyliu 
pasaulio, jo formų ir spalvų ste
bėtoju („Asilas”, „Dail. E. 
Walaitis tapo”, ,,New Buffalo 
kopos”).

Šia paroda dailininkas Juozas 
Mačėnas žiūrovams parodė ne 
tik savo paveikslus, bet ir 
neblėstantį dvasios polėkį kurti.

Danas Lapkus

Žinome, kad visi labai užimti 
pasiruošimu Velykų šventėms, 
bet „gyvenimas eis ir po 
Velykų”, todėl siūlome nepa
miršti dviejų svarbių įvykių 
ruošiamų balandžio mėn.: 
„Dainavos” ansamblio 50 metų 
gyvavimo sukakties koncertas 
bus balandžio 23 d. Maria aukš
tesniosios mokyklos auditorijo
je (po koncerto šaunus banketas 
Condessa dėl Mar salėje); ba
landžio 30 d. Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke ruošiamas 
parapijos gyvavimo 80 metų 
sukaktuvių koncertas, kuriame 
programą atlieka pasaulinio 
garso muzikos ir dainos 
menininkai.

Prel. Mykolas Krupavičius. Piešė Juozas Mačėnas
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