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Lietuva remia Branduolinio 
ginklo neplatinimo sutartį

New Y orkas, balandžio 20 d. 
— Šiomis dienomis Jungtinių 
Tautų būstinėje vyksta Bran
duolinio ginklo neplatinimo 
sutarties (Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons, tarptautinis sutrum
pinimas: NPT) peržiūros, kad ji 
vėl būtų atnaujinta ir pratęsta. 
Kaip praneša Lietuvos Nuola
tinė Misija prie Jungtinių 
Tautų, ketvirtadienį į šią kon
ferenciją atvyko oficiali 
Lietuvos delegacija, vadovauja
ma Lietuvos užsienio reikalų 
ministro Povilo Gylio.

Ta proga dėl šios sutarties Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rija paskelbė oficialią Lietuvos 
poziciją, kurios tekstas toks:

Užkirsti kelią branduolinio 
ginklo plitimui bei aktyvios 
pastangos efektyvinti tarptau
tinės bendrijos veiklą šioje srity
je yra vienas iš pagrindinių Lie
tuvos užsienio politikos tikslų. 
Netrukus po nepriklausomybės 
atkūrimo, 1991 m. birželio 25 d., 
Lietuva prisijungė prie Bran
duolinio ginklo neplatinimo su
tarties (tarpt, santr. — NPT), 
šitaip demonstruodama savo ke
tinimą konkrečia veikla įnešti 
savo įnašą į globalinį ginkluo
tės kontrolės ir nusiginklavimo 
procesą.

NPT egzistavimas prisidėjo 
prie stabilumo ir saugumo 
iširus Sovietų Sąjungai, kai 
pasaulio bendruomenė įtikino 
tns valstybes, kurių teritorijose 
buvo dislokuotas branduolinis 
ginklas — Baltarusiją, Kazachs
taną ir Ukrainą — prisiimti 
nebranduolinės valstybės sta
tusą. NPT dėka, branduolinių 
valstybių skaičius Lietuvos kai
mynystėje nepadidėjo.

Viena sutartis negali savaime 
užtikrinti žemyno saugumo. 
Šiam tikslui reikia daugelio su 
jos vykdymu susijusių procesų: 
teisiškai įpareigojančių daugia
šalių, regioninių ar dvišalių 
sutarčių, normų ir įsipareigo
jimų. Neabejotinai pozityvūs 
poslinkiai yra pažymėtini dery
bose dėl visa apimančios bran
duolinių bandymų uždraudimo 
sutarties, pradėtos derybos dėl 
radioaktyvių medžiagų, kurios 
gali būti panaudotos branduo
linio ginklo gamybai, uždrau
dimo. Taip pat vis didesnį mastą 
įgauna sveikintinos regioninės 
iniciatyvos, ypač kuriant zonas,

Rusija grasina Ukrainai
Vilnius, balandžio 21 d. (Elta) 

— Rusįja nori atsiųsti 100 savo 
muitininkų į Baltarusijos ir Uk
rainos pasienį, kad siena būtų 
geriau saugoma. Tokią žinią 
gavo Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenko laiške, 
kurį pasirašė Rusijos prenąjeras 
Viktor Černomyrdin.

Prezidentas Lukašenko pasa
kė žurnalistams, kad laiškas 
parašytas ultimatyvia forma ir 
kad jis nusiuntė į Maskvą labai 
griežtą atsakymą.

„Mums nereikia nei Rusijos 
pasieniečių, nei muitininkų. Tas 
laiškas reiškia, jog nepasi
tikima, kad mes patys sugebėsi
me apsaugoti savo sienas. Ti
kiuosi, kad su Rusijos preziden
tu pavyks išsiaiškinti šį rei
kalą”, pažymėjo Aleksandr Lu
kašenko.

Baltarusijos ir Rusijos pre
zidentai vasario mėnesį 
pasirašė susitarimą dėl 
Baltarusijos valstybinės sienos 
bendros apsaugos, o vyriausybės

laisvas nuo branduolinio ginklo 
(tokios zonos dabar yra įteisin
tos Lotynų Amerikoje, Afrikoje 
ir kitur). Kaip tik šiuo metu 
vyksta derybos dėl laisvų nuo 
branduolinio ginklo zonų įkū
rimo Šiaurės Afrikoje ir Arti
muosiuose Rytuose.

Lietuva kaip valstybė, kuri 
naudojasi branduoline energija 
ir yra nuo jos priklausoma, ypa
tingai suinteresuota NPT nu
matyta nediskriminacine bran
duolinės energijos plėtra 
taikiems tikslams. Nesant 
minėtos sutarties, tarptautinis 
bendradarbiavimas šioje srityje 
būtų apsunkintas.

Visos NPT dalyvės — ir bran
duolinės, ir nebranduolinės 
valstybės — pabrėžia būtinybę 
ir toliau žengti nusiginklavimo 
keliu, ne tik baigiant ginkluo
tės varžybas, bet ir nuolat 
mažinant ir naikinant branduo
linius arsenalus. Labai svarbu, 
kad visos NPT dalyvės nuosek
liai vykdytų savo įsipareigo
jimus. Pažymėtina, kad ne kar
tą skambėję Rusijos Federacijos 
aukštų pareigūnų pareiškimai, 
kad Rusija nesilaikys (stra
teginių ginklų apribojimo) 
START-D susitarimų, jei NATO 
bandys plėstis į Rytus yra 
nesuderinami su NPT dvasia.

Valstybių pastangas gyventi 
saugesniame pasaulyje vaini
kuoja neseniai padarytas pen
kių branduolinių šalių bendras 
pareiškimas apie tai, kad jos 
išplečia saugumo garantijas 
visoms nebranduolinėms valsty
bėms. Tai iš tiesų yra labai svar
bus saugumo užtikrinimo fakto
rius, ypač valstybėms, kurios 
jaučia branduolinę ar kito pobū
džio grėsmę.

Lietuvos pozicija dėl NPT 
pratęsimo yra vienintelė 
logiškai galima. Ji sutampa su 
daugumos pasaulio valstybių 
tarp jų ir visų be išimties 
Europos Sąjungos bei NATO 
valstybių pozicija: sutartis turi 
būti pratęsta neribotam laikui. 
Tai ne tik sutvirtins NPT reikš
mę, bet ir leis susikoncentruoti 
ties konkrečiais jos įgyvendi
nimo būdais, leis toliau remti 
branduolinio nusiginklavimo 
procesą, tobulinti branduolinio 
neplatinimo priemonių mecha
nizmą. Taip pat tai atvers nau
jas galimybes bendradarbiavi
mui, panaudojant branduolinę 
energiją taikiems tikslams.

— susitarimą dėl bendro vado
vavimo muitinėms. Baltarusijos 
prezidentas padarė viską, kad 
šalies parlamentas ratifikuotų 
abu dokumentus, nors jų turinį 
smarkiai kritikavo ne tik opo
zicija, bet ir politinio centro 
atstovai. Juose jie matė grėsmę 
Baltarusijos suverenumui.

Rusija, tačiau grasina peržiū
rėti pasirašytas su Ukraina 
sutartis, .jeigu Ukraina nepra
dės konstruktyviai spręsti Juo
dosios jūros laivyno reikalų”, 
pareiškė Rusijos prezidento 
Boris Jelcino patarėjas Dmitriji 
Riurikov.

Rusuos laikraštis „Izvestija” 
rašo, kad Rusijos ir Ukrainos 
derybos dėl Juodosios jūros 
laivyno dar kartą pateko į 
aklavietę. Tačiau šį kartą 
Maskva pasiryžusi griežtai 
veikti Kijevo atžvilgiu. Tokius 
užsienio politikos veiksmus vis 
labiau remia aukščiausios Rusi
jos valdžios atstovai.

Iš Maskvos grįžęs Ukrainos

JAV prezidentas Bill Clinton ketvirtadienį įsakė, kad JAV vėliavos būtų iškeliamos pusę stiebo, 
reiškiant gedulą ir pagarbą Oklahoma City sprogime žuvusiems žmonėms. Teroristinį sprogdinimą 
prezidentas pavadino „bailumo veiksmu”. Atkasant griuvėsius randama vis daugiau žuvusiųjų. 
Penktadienio rytą jau rasta 56.
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Latvija ir Estija atsako į 
Kozyrevo grasinimą

Vilnius, balandžio 21 d. (Elta) 
— Latvijos Užsienio reikalų mi
nisterijos sekretorius Maris 
Riekstins balandžio 20 d. Rusi
jos ambasadoriui Aleksandr 
Rannich perdavė Latvijos po
ziciją dėl Rusijos užsienio 
ministro Andrėj Kozyrev grasi
nimo, jog Rusija galinti panau
doti jėgą, ginant savo tautiečius 
užsienyje. Jis sakė, jog toks 
grasinimas „gali neigiamai atsi
liepti Rusijos ir Latvijos santy
kiams, apsunkinti šalių dialo
gą”-

Tą pačią dieną Estijos prezi
dentas Lennart Meri pasmerkė 
šį Kozyrevo pareiškimą, primin
damas, kad dėl tokio pobūdžio 
pareiškimų kadaise kilo An
trasis Pasaulinis karas. Estijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
paskelbtame pareiškime pažy
mima, jog Rusijos užsienio 
politikoje vis ryškėjančios ne
demokratinės tendencijos kelia 
vis didėjantį nerimą Estijai.

Balandžio 21 d. Estijos Užsie
nio ministerija paskelbė pareiš
kimą, kuriame rašoma, kad to
kie grasinimai suverenioms 
valstybėms neatitinka tarptau
tinių normų. Talino valdžios 
nuomone, Rusijos pateikiami 
Estijoje gyvenančių rusiškai 
kalbančių žmonių padėties ver
tinimai prieštarauja tarptau
tinių stebėtojų vertinimams.

Clinton: Rusijai nereikia 
rūpintis dėl NATO

Vašingtonas, balandžio 19 d. 
(Elta) — JAV prezidentas Bill 
Clinton dės visas pastangas, 
kad Rusija ir Kinija atisakytų 
savo planų tiekti Iranui bran
duolines technologijas.

Likus trims savaitėms iki 
valstybių vadų susitikimo su 
Rusijos prezidentu Boris Jelcin, 
B. Clinton davė aiškiai suprasti, 
kad nenorįs statyti bendradar
biavimo su rusais ant kortos dėl 
branduolinės ginkluotės mažini
mo.

„JAV ir mūsų žmonėms bend-

prenųero pareigas einantis Jev- 
genįj Marčiuk pareiškė, kad Ru
sįja pripažįsta dabartines abiejų 
valstybių sienas, tačiau nepa
vyko išspręsti Juodosios jūros 
laivyno problemos. Rusįja nori, 
kad Sevastopolyje būtų tik Rusi
jos laivynas, o tai nepriimtina 
Ukrainai.

Tos pačios dienos Estijos dien
raščio „Rahva haal” paskelbta
me pasikalbėjime su Estijos 
prezidentu Lennart Meri, prezi
dentas pasisako ir apie A. Kozy
revo teigimą, jog Baltijos vals
tybėse įstatymų aktais mėgi
nama išstumti iš šalies rusakal
bius gyventojus. Lennart Meri, 
priešingai, kalbi.'apie tai, kad 
„Estijos įstatymai atvėrė kelią 
kitų tautų atstovams integruo
tis į Estijos visuomenę. Tai ne 
kartą pažymėjo ir užsienio eks
pertai, nagrinėję Estijos įsta
tymus. Visiems šalies gyven
tojams sudaryta galimybė pasi
rinkti pilietybę”.

Pasikalbėjime Estijos prezi
dentas taip pat pateikė rusų 
sociologų surengtų tyrimų 
rezultatus, kurie rodo, kad 67% 
rusiškai kalbančių Estijos 
gyventojų nepritaria idėjai 
atkurti Sovietų Sąjungą, 59% 
stoja už Estijos suverenumą ir 
tik 2% nori emigruoti iš Estijos.

Prezidentas Meri apgailes
tavo, kad Rusijoje iki šiol armija 
laikoma lemiama jėga, spren
džiant politinius klausimus. 
Pasak jo, įvykiai Čečėnijoje 
suformavo naują politinę logiką. 
„Gaila, kad kai kurie Rusijos 
politikai iš istorijos nieko 
nepasimokė”, pasakė laikraš
čiui Estijos prezidentas Lennart 
Meri.

radarbiavimas su Rusįja atnešė 
daug naudos”, pasakė B. Clin
ton balandžio 18 d. vakarą iš 
Baltųjų rūmų transliuotoje 
spaudos konferencįjoje. Tačiau 
jis nepritariąs Kinįjos ir Rusįjos 
nuomonei, kad du Iranui par
duoti branduoliniai reaktoriai 
nebus skirti branduoliniam 
ginklui gaminti.

JAV prezidentas taip pat kal
bėjo ir apie Rusijos susirūpi
nimą dėl NATO išplėtimo į 
Rytus. Jis dar kartą pabrėžė, 
kad NATO uždavinys yra gyny
ba ir saugumo priemonės, ir 
jokiu būdu ne puolimas. Rusįja 
yra pakviesta dalyvauti NATO 
programoje „Partnerystė var
dan taikos”. „Dėl savo saugumo 
interesų Rusijai nėra ko bįjoti 
NATO, kuri plėsis pamažu, ap
galvotai bei tuo pačiu stiprin
dama savo santykius su Rusi
ja”.

Prasidėjo Baltijos
Asamblėjos sesija

Vilnius, balandžio 19 d. (Elta)
— Balandžio 21-22 dienomis 
Latvijos sostinėje Rygoje vyksta 
Baltijos Asamblėjos šeštoji sesi
ja. Joje dalyvauja Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos parlamentų 
delegacijos. Kiekvienoje delega
cijoje yra po 20 šių šalių par
lamentų narių. Į sesiją pakviesti 
Šiaurės Tarybos ir Beneliukso 
parlamentų atstovai. Lietuvos 
delegacijai vadovauja Seimo 
pirmininko pavaduotojas Egidi
jus Bičkauskas.

Baltijos Asamblėjai pateikta 
svarstyti 17 dokumentų projek
tų. Tarp jų — rezoliucijos „Dėl 
1940 metų Baltijos šalių aneksi
jos fakto”, „Dėl Antrojo pasauli
nio karo baigties ir Jungtinių 
Tautų įkūrimo 50-čio”, „Dėl 
Baltijos valstybių pramoninio 
bendradarbiavimo ir speciali
zacijos galimybių”. Baltijos 
Asamblėjoje numatyta priimti 
rezoliuciją dėl Rusijos Dūmos 
nario Sergej Kovaliov prista
tymo gauti Nobelio taikos pre
miją.

Estijoje sudaryta
nauja vyriausybė
Talinas, baliandžio 13 d. — Es

tijoje Koalicijos partija, Kaimo 
Sąjungos Aliansas ir Centro 
Partija balandžio 11 d. sutarė 
dėl naujos Estijos vyriausybės. 
Ministras pirmininkas Tiit 
Vahi balandžio 12 d. pristatė 
prezidentui Lennart Meri visus 
14 kabineto narių.

Vyriausybėje Centro Partija 
turi penkis narius, jų tarpe ir 
šios partijos pirmininką Edgar 
Savisaar vidaus reikalų minist
ro ir ministro pirmininko pava
duotojo pareigose. Koalicijos Par
tijos pirmininko pavaduotojas 
Riivo Sinįjarv paskirtas užsie
nio reikalų ministru, Endel 
Lippmaa bus Europos reikalų 
ministru, Andrus Oovel — gyny
bos ministru ir Liina Tonisson
— ekonomikos ministrė.

Estijos dienraštis „Eesti
synumid” balandžio 19 d. rašė, 
jog naujasis Estijos ministras 
pirmininkas Tiit Vahi neatsakė 
į klausimą, ar liks dirbti visi iki 
šiol Estijoje buvę departamen
tai, tačiau davė suprasti, kad 
daugelyje valstybinių įstaigų 
yra daug dubliavimosi, švaisto
mos valstybės lėšos.

Balandžio 20 d. vyriausybė 
svarstys valstybės biudžeto 
būklę ir valstybinių įstaigų 
finansavimo klausimus. Kai ku
riose jų darbuotojai negauna re
guliariai darbo užmokesčio.

Kozyrevo pareiškimai 
kelia susirūpinimą

Maskva, balandžio 20 d. 
(LAT) — Trijų dienų laikotar
pyje Rusijos užsienio ministras 
Andrėj Kozyrev išgąsdino Balti
jos šalių vadovus, grasindamas 
jėga ginti ten gyvenančius 
rusus, karinės intervencijos 
grasinimu suparalyžavo taikos 
derybas su tadžikais ir Rusijos 
„artimame užsienyje” įžiebė 
naują baimę dėl Rusijoje kylan
čio nacionalizmo, rašo Carol J. 
Williams „Los Angeles Times” 
dienraštyje.

Nors Rusijos pareigūnai tvir
tina, kad Kozyrev tik pakarto
jo ilgalaikę Rusijos politiką, 
politikos žinovai įtaria, kad 
švelniai kalbantis, bet permai
ningas Rusijos užsienio minist
ras iš tikrųjų bando sugriežtinti 
Rusijos poziciją savo kaimynų 
atžvilgiu. „Norėčiau manyti, 
kad tai tik atsitiktinumas, bet 
visa tai per daug vienai savai
tei”, pasakė Rusijos Prezidenti
nio Analizės Centro vadovo pa
vaduotojas Viktor Borisyuk.

Antradienį, Rusijos Užsienio 
Politikos Tarybos posėdyje 
Kozyrev kaltino neseniai ne
priklausomybę atgavusias šalis, 
kurias rusai vadina „artimuoju 
užsieniu”, represijų vykdymu prieš 
ten gyvenančias rusų mažumas. 
Jis specialiai paminėjo Estiją ir 
Latvįją, kaltindamas jas „sąmo
ninga rusų išvarymo politika”, 
o taip pat politinių teisių bei 
teisės į rusų kalbą atėmimu iš 
ten gyvenančių rusų.

Išvardindamas priemones, ku
riomis Rusija gali naudotis, 
Kozyrevas sakė, jog negalima 
neįskaityti ir ginkluotos jėgos. 
„Kai kuriais atvejais gali pri
reikti panaudoti tiesioginę 
karinę jėgą, norint apsaugoti 
mūsų tautiečius užsienyje”, jis 
pasakė tarybos posėdyje.

Trečiadienį A. Kozyrev įspėjo 
tadžikų opozicijos vadovus, 
atvykusius į Maskvą taikos 
deryboms su Tadžikistano vy
riausybe, kad Rusija „nepakęs” 
mirtinų puolimų prieš jos taikos 
palaikytojus, patruliuojančius 
Tadžikistano ir Afganistano pa
sienį. Tadžikų opozicijos de
legaciją demonstratyviai išėjo iš 
derybų salės, pareikšdami, kad 
Kozyrev pareiškimas buvo gra
sinantis.

Rusija tvirtina, kad jai reikia 
laikyti karinius dalinius Tadži
kistane, kad per tą šalį neitų 
narkotikai bei ginklai nėra 
miems pietinės Rusijos gyven
tojams, nors Rusijos pasienio 
sargybiniai toje srityje dažnai 
žūna.

Kozyrevo netiesioginis grasi
nimas karo veiksmais sukėlė 
Baltijos šalių vadovų susirū
pinimą. Estijos Užsienio minis- 
terįja išreiškia susirūpinimą 
„didėjančiomis nedemokrati
nėmis tendencijomis Rusijos 
užsienio politikoje”.

Latvįjos valdžios pareigūnai 
reikalavo, kad Kozyrevas 
paaiškintų apie kokius atvejus 
galvojo, sakydamas, jog jie gali 
pareikaulauti jėgos panaudoji
mo ir įspėdami, kad tokie pasi
sakymai „gali neigiamai pa
veikti dvišalius santykius".

Ukrainoje ministro pirminin
ko pareigas einantis Yevhen 
Marčuk pasakė žurnalistams, 
kad Rusįjos ambasadorius buvo 
pakviestas į Kįjevą paaiškinti 
Kozyrevo pareiškimus. Ukrai
nos pareigūnai sunerimo dėl 
Kozyrevo užuominos, kad Ru

sijos teisės (Krymo atžvilgiu) 
privalo būti ginamos „visomis 
reikiamomis priemonėmis”.

Daugiau, kaip 20 milijonų 
rusų gyvena 14-oje buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikose, 
dabar tapusiose nepriklauso
momis valstybėmis. Dauguma 
jų gyvena Ukrainoje ir šiauri 
niame Kazachstane. Rusai 
sudaro pusę Latvijos virš 2 
milijonų gyventojų ir virš 35% 
Estijos 1.6 milijonų gyventojų.

Rusijos Užsienio ministerijos 
atstovas Grigory Karasįn tvir
tino, kad nėra jokių piktų kėslų 
Kozyrevo pareiškimuose, iš
reikšdamas nusistebėjimą 
„keistoka” tarptautine reakci 
ja. Panašiai, Rusijos valstybinės 
televizijos komentatorius No- 
kolaj Svanidze ketvirtadieni 
pasakė, kad Kozyrevas „lygiai 
tuos pačius dalykus, tokiu pat 
būdu sako jau dvejus metus”. 
Matyt, Svanidze užsiminė Kozy 
revo 1992 m. Stockholme paša 
kytą kalbą, kurioje jis buvusią 
Sovietų Sąjungos teritoriją pa
vadino „post-imperine erdve”, 
kurią Rusija yra įpareigota gin
ti. Kozyrevas vėliau aiškino, 
kad tas pasisakymas buvęs juo
kais. Bet šios savaitės pasisa
kymų jis neatsiėmė, reporte 
riams pasakydamas, kad galimo 
karinės jėgos panaudojimo už
uomina „nebuvo apsirikimas”.

Rusijos valstybinis laikraštis 
„Izvestija ' pirmame puslapyje 
spausdintame straipsnyje svars
tė, ar Kozyrevas vysto agresy
vesnę užsienio politiką, ir jo 
pasisakymus įvertino kaip „la
bai rimta paklaida Rusijos-Ame
rikos viršūnių susitikimo išva
karėse”

Rusijos prezidentinio Analizės 
Centro pareigūnas Viktor Bory- 
siuk pareiškė nuomonę, jog 
Kozyrevo reiškiamą griežtesnę 
Rusijos poziciją savo kaimynų 
atžvilgiu įtakoja prezidento 
Bill Clinton numatytas daly
vavimas nacių nugalėjimo iškil
mėse Maskvoje gegužės 9 dieną. 
„Net trejiems metams praėjus 
po Sovietų Sąjungos žlugimo, 

niekas nežino kaip išspręsti 
Baltijos šalyse, Kazachstane ir 
Ukrainoje apsigyvenusių rusų 
problemą”, jis sakė. Jis ir 
„Izvestijos” straipsnio autorius 
mano, kad galbūt Rusijos parei 
gūnai stengiasi padaryti, kad 
iliuzijų netekę Rusijos gyven
tojai vėl pasijaustų kaip pa 
saulinės „supergalybės”-vals- 
tybės piliečiai.

KALENDORIUS
Balandžio 22 d.: Velykų šeš

tadienis; Soteras, Kajus, Leoni
das, Oportuna, Neruna.

Balandžio 23 d.: Antras 
Velykų sekmadienis (Atvely 
kis); Jurgis, Adalbertas, Vaitie 
kus, Daugaudas, Vygailė.

Balandžio 24 d.: Šv. Fidelis 
iš Sigmaringen, kunigas, kanki 
ny9 (1577-1622 Šveicarijoje); Bo
na, Kantrimas, Gražvyde.

Balandžio 25 d.: Šv. Morkus, 
evangelistas; Melą, Tolmantas, 
Žadmantas

Atitaisymas
Balandžio 19-21 dienų „Drau

go” laidų „Kalendoriuje" buvo 
paskelbtos vardinės iš praėju
sios savaitės. Balandžio 20 ir 21 
dienos vardinės yra šios:

Balandžio 20 d.: Marcijonas, 
Zenonas, Agnė, Goštautas, Laz- 
donė.

Balandžio 21 d.: Anselmas, 
Amalija, Molgedas. Argela.

i



2 DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. balandžio mėn. 22 d.

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO

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

ATEITININKŲ PAVASARIS 
VILNIJOJE

Atvelykio savaitę, 1995 m. ba
landžio 17-23 d. ateitininkai ir 
prijaučiantis jaunimas vėl rink
sis i tradicinę pavasario aka
demiją — šį kartą Eišiškėse, 
Vilniaus krašte. Susibūrimo 
vieta pasirinkta neatsitiktinai 
— šis pietryčių Lietuvos mies
tas, kaip ir visas Vilniaus 
kraštas, mena daugybę svarbių 
istorijos ir kultūros įvykių, 
asmenybių, jame gausu pa
minklų, relikvijų dar iš Didžio
sios kunigaikštystės ir anks
tesnių amžių. Siekiama, kad 
katalikiškasis jaunimas kuo 
betarpiškiau prisiliestų prie au
tentiškos savojo krašto istorijos 
klodų, juos pažintų ir brangintų. 
Drauge norima pagal Vatikano 
II Susirinkimo dvasią įgy
vendinti kultūrinio ekumeniz
mo idealus, bendi ažmogiškųjų 
vertybių pagrindu stiprinant 
tarpusavio supratimą su Lietu
voje gyvenančia lenkų, balta
rusių, rusų jaunuomene.

Akademijoje susirinks keli 
šimtai moksleivių ir studentų iš 
visos Lietuvos, taip pat 
jaunimas ir mokytojai iš Puns
ko-Seinų krašto (Lenkijoje). 
Renginio tikslas — giliau 
pažinti katalikybės teologinę, 
moralinę ir socialinę doktriną, 
apmąstyti pasauliečių apaštala
vimo kryptis ir galimybes at
gimstančioje Lietuvoje. Aka
deminėje savaitėje dalyvaus ar
kivyskupas metropolitas Aud

ATEITININKŲ NAMAI, 
DARBAI IR 

ĮSIPAREIGOJIMAI
Nors Ateitininkų namų nau

ja valdyba buvo išrinkta jau pra
ėjusių metų lapkričio mėn. 
visuotiniame nariu susirin
kime, bet, kažkaip, namų ąžuo
lyno rudens lapuose paskendusi, 
nepasigarsino.

Su pavasario vėjais, nupūtu- 
siais rudens lapus ir prasidėjus 
darbams Namuose, 1994-95 me
tų kadencijai rinktasis valdybos 
kolektyvas tia pristatomas alfa
betine tvarka: Aldona Ankienė, 
dr. Antanas Belickas, Jonas 
Butvilą, sesuo Margarita 
Bareikaitė, Alfonsas Pargaus- 
kas, Irena Polikaitienė, Rima 
Polikaitytė, Lidija Ringienė ir 
adv. Saulius Kuprys. Pir
mininko pareigos ir vėl vien
balsiai teko inž. Alfonsui Par- 
gauskui. Reikalui esant, jis 
pasiekiamas tel.: (708) 361-2817; 
Ateitininkų namų telefonas 
(vietos nuomavimo reikalais) — 
(708) 257-9769.

Ateitininkų namai jau spėjo šį 
pavasarį pasipuošti viduje: seni 
kilimai, kurių plyšiuose užkliu- 
vus kojai grėsė būti „išmestu” 
iš pusiausvyros, tapo pakeisti 
naujais. Atsiskiriant su senais 
kilimais ir renkant naujus, 
kurie būtų praktiški ir rūšimi 
ir spalva, darbu ir laiku daug 
prisidėjo J. Butvilą ir Lidija 
Ringienė.

(vykdyta nemažai darbų: ap
dažyta, pataisyta, „apvilktos” 
naujais apdarais sofos ir kai ku
rios kėdės, daug dėmesio skirta 
smulkesniems pastatų pagraži
nimo darbams.

Dabar jau laukia lauko dar
bai: aplinkos gražinimas, tai
symai ir dažymai, kad vasarą, 
Ateitininkų namus naudo
jantys, galėtų džiaugtis jų gra

rys Bačkis, apaštalinis nuncijus 
Justo Mullor Garcia, paskaitas 
skaitys akademijos rektoriumi 
maloniai sutikęs būti dr. Petras 
V. Kisielius, dr. Vita Aukš- 
tuolienė, LAF vicepirmininkas 
Vidas Abraitis, menotyrininkė 
Alė Počiulpaitė, istorikai 
Arūnas Bubnys, Stanislovas 
Buchoveckas, Vytautas Toleikis 
ir kt. Patirtimis ir įspūdžiais iš 
susitikimo su šv. Tėvu Jonu 
Pauliumi II Pasaulio jaunimo 
dienoje Maniloje, Filipinuose 
1995 m. sausio mėn. pasidalins 
Lietuvai atstovavę Vytauto Di
džiojo universiteto studentai 
ateitininkai Gitana Bielskytė ir 
Vygantas Malinauskas.

Numatyta ir meninė progra
ma, kurioje laukiama Eišiškių 
moksleivių estradinio an
samblio „Babilono” grupės 
artistų, Vilniaus krašto tau
tinių mažumų etnografinių an
samblių pasirodymų; žinoma, 
nebus apsieita ir be linksma- 
vakario, savos kūrybos bei 
talentų vakarų. Esame labai 
dėkingi visiems dosniems 
rėmėjams išeivijoje ir tėvynėje, 
darbu, patarimu ar pinigine 
auka prisidėjusiems prie aka
demijos suorganizavimo ir bui
tinės jos pusės sutvarkymo. 
Teatlygina Viešpats. O šauniam 
„akademiškajam” jaunimui — 
iki džiaugsmingo susitikimo 
Eišiškėse!

Kun. Robertas Grigas

žia gamta ir aplinka.
Kiekvieno sava asmeninė pa

stoge — namai, kad jie būtų pa
trauklūs, reikalauja nuolatinės 
priežiūros. Tai reikalauja darbo 
ir pinigo.

Ateitininkų namai yra savi 
namai. Išlaikyti reikia, todėl ne
pamirškime jų, ir visų rinklia
vų „epidemijos” laikotarpyje 
atsiminkime ir juos. Be pinigo, 
nors darbininkų ir būtų, neįma 
nomas namų pagerinimas ir 
išlaikymas.

Ateitininkų namai, kuriuose 
vyksta įvairūs susibūrimai, 
susirinkimai, rekolekcijos, ves
tuvės ar panašūs lietuviški 
renginiai, tuo pačiu tarnauja 
išeivijos lietuvių gyvastingumo 
išlaikymui ateičiai, gyvenant už 
Lietuvos ribų.

LAIMIKIS PADOVANOTAS
ATEITININKŲ NAMAMS

Pernykščių lapų užneštas tapo 
ir vienas Ateitininkų namų lai
mėjimų laimikis, atiduotas 
šimtinės sumoje Namams. Atsi
prašoma Vac. Lėlio, gyvenančio 
Michigan valstijoje, ir už tą 
auką dėkojama.

—jdv—

VASAROS STOVYKLOS 
DAINAVOJE

Birželio 25 * liepos 9 d.-
Moksleiviai ateitininkai

Liepos 9-22 d. — Jaunyčiai 
ateitininkai

Liepos 23-30 d. — Sendraugiai 
ateitininkai

Liepos 23 — Dainavos Metinė 
šventė ir šimtininkų suvažiavi
mas

Montrealio jaunučiai ateitininkai pasiruošę iškilmėms.

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
STOVYKLAI RUOŠIANTIS

Jaunųjų ateitininkų stovykla 
Dainavoje vyks š.m. liepos 9-22 
d. Stovyklai vadovaus Ona Dau 
girdienė ir Pranutė Domans- 
kienė. Norintieji prisidėti prie 
darbų šioje stovykloje, kviečia 
mi kreiptis į minėtas vadoves 
tel. 708-325-3277.

Šios vasaros stovyklos mintis 
yra DAINAVOS ROJUS, paim
ta iš Birutės Bublienės STO
VYKLOS VADOVO. Skaitykite 
čia pridedamą stovyklos prog 
ramą, kad susipažintumėte su 
stovyklos tema ir atitinkamai 
galėtumėte pasiruošti.

JAS VASAROS 
STOVYKLOS PROGRAMA

DAINAVOS ROJUS
Tikslas: Seniai, labai seniai 

buvo tik vienas D- ’vas. Dau 
giau nieko nebu ine as tarė:

— Tegul atsiranda žemė ir 

dangus!

Ir atsirado žeme ir dangus. 
Danguje ėmė šviesti saulė, 
mėnulis ir daug gražių žvaigž
delių. Bet žemė dar buvo tuščia. 
Niekas joje neaugo ir negyveno. 
Dievas tarė-

— Tegu! žer at-" anda au

galai. paukšt i ■ ir g., vuliai

Ir tuoj pradėjo nuirti žolės, 
medžiai ir gėlės, O: e si utie 
paukščiai. Žemėje bėgiojo įvai
rūs gyvuliai. Buvo visur labai 
gražu. Dievas toliau įsakė:

— Tegul žemėje atsiranda 
žmonės!

Vasario 16-tos gimnazijos ateitininkai su svečiais. Iš k. II eil. — kuopos dvasios 
vadas kun. G. Tamošiūnas, kuopos pirm. Z. Kalesinskaitė, užjos dr. Arvydas 
Žygas ir kun. E. Atkočiūnas.

Nuotr. M. Šmitienės

Pasidarė taip, kaip Dievas 
liepė. Gražioje žemėje pradėjo 
gyventi Jaunieji ateitininkai, 
džiaugdamiesi Dievo sukurta 
žeme. Jaunieji ateitininkai šią 
žemę pavadino Dainava ir gyve
no taikoje su visa gyvąja gamta.

Šioje stovykloje stovyklautojai 
susipažins su gyvąją Lietuvos 
gamta — gyvuliais ir augalais 
būdingais Lietuvos namuose, 
ūkiuose, miškuose, soduose, 
daržuose, ežeruose bei upėse. 
Tikimasi, kad gale stovyklos 
kiekvieno stovyklautojo žody
nas bus praplėstas ir žinios apie 
Lietuvos gamtą bus gyvos, tik
rąja šio žodžio prasme.

Eiga: Kiekvienai stovyklos 
dienai skiriama specifinė gyvu
lių, paukščių, žuvų ar augalų 
rūšis. Pirmas vakaras skiria
mas susipažinimui ir būrelių 
plakatų kūrimui; vidutinis sek
madienis JAS suvažiavimui; dvi 
dienos paliktos tradicinėms 
olimpiadoms, varžyboms, o pas
kutinioji diena laisva, nes tą 
dieną stovyklautojai ruošiasi 
sugrįžti namo.

Kiekvienam stovyklautojui 
pirmą dieną bus įteikiama 
knygelė-sąsiuvinis pavadintas 
„Mano gyvoji gamta”, Laisva
is it stovį M n ' jai su būreliu 
vadovais įrašys tos dienos gyvu-

4 a aug ių p i vadinimus, pa
žymės kaip įvairios kūno dalys 
ar augalų dalys vadinasi, kur 
randasi; kas jų kenkėjai ar prie
šai. Šiuo būdu bus ugdomas vai
kų gamtos žodynas.

ATEITININKŲ
ŠEIMOS ŠVENTĖ
Mūsų metinė Šeimos šventė 

vyks sekmadienį, gegužės 21 
dieną. Šventė prasidės šv. Mi- 
šiomis Pal. J. Matulaičio misi
joje, Lemonte, 9 vai. ryto. Pra
šome, kad kuopos ir korporacijos 
su vėliavomis ir uniformomis or
ganizuotai dalyvautų Mišiose.

Po Mišių bus iškilminga aka
demija ir programa Ateitininkų 
namuose. Akademijos metu, 
naujieji sąjungų nariai duos 
įžodį, o senieji atliks veiklos pra
nešimus. Kuopų, draugovių, 
korporacijų ir valdybų atstovai, 
kurie žada šventėje atlikti 
pranešimą, prašomi apie tai in
formuoti dr. Oną Daugirdienę 
(708) 325-3277 iki geg. 14 
dienos.

Per Šeimos šventę vaišės, ži
noma, būna šeimyniškos, taigi, 
prašome .visų dalyvių prie jų 
prisidėti, atnešant po mažą lėkš
tę užkandžių ar pyragų. Jau
nučių tėvams apie vaišes bus 
pranešta atskirai.

Raginame visus vienetus 
savo narius dar pakartotinai 
pakviesti šventėje dalyvauti. 
Gegužės 21 dieną būkime viena 
didelė ateitininkiška šeima!

Ona Daugirdienė

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

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINĖS LIGOS
8448 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

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

10 W. Martin, Napervllle 
708 355-8778

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

15505—127 St.
Lemont, IL 80438 
Tel. 815-723-0353

7500 W. College Dr.
Palos Helghts, IL 50453

Tel. 708-351-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberte Road 

Hickory Hllla

Tel. (708) 598-2131

Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Medlcal Cllnlc 
15505 — 127 »t., Lemont, IL 10431

Priklauso Palos Community Hospital 
Silver Cross Hospital 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (700) 257-2205

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

Chicago 312 728-4200 
Elgin 708-822-1212 

McHenry 815-344-5000. e»t 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tel. 708-638-8500

Vai 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Westchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

8830 S. Rldgeland Ava 
CMcage Rldge, IL 80415 

700-030-0022 
4148 W. 83rd 81.

312-738-7708

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. Chicaqo, IL
Tel. 312-738-8688 

4707 S Gilbert, LaGrange, IL
Tel. 706-382-4487

Kab. tel. 312-886-3186 
Namų 706-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8745 Weet 63rd Street
Vai pirmad ir ketvrtd 3 v p p —6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus
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Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)....................... $100.00 $5500
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Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius Pijus Stončius

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis, MIC

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

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

7915 W 171st 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614 6871
Valandos pagal susitarimą

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Maln St. 
Mattesson, IL 60443 

Tel. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

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

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

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

Priima „Medicare Aaslgnment".
Sumokama po vizito

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4S47 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) tel. 708-422-8260

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

3900 W. 95 SI. Tat. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir šežld 9 v r -12 v p p

8132 8 Kedzie Avė.. Chicego 
(312) 778-9999 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55th St., Chicago. IL
Tol. (312) 475-2112

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

Tol. kabineto Ir buto: (708)552-4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schlller 81., Elmhurst, IL 50126 

708-841-2609
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tat. 709-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kadžio, Chicago 80652 
Tol. 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. tol. (312) 471-3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - SlROIES LIGOS

7722 S. Kedzie Ava.. 
Chicago, III. 600S2

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

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

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

Valandos susitarus

Dr. DALIA JODVVALIS
DANTŲ GYDYTOJA

3800 Hlghland Avė., Ste. 201
(skersai gatvės nuo 

Good Samaritan ligoninės)
Dourners Grove, IL 60515 

Tel. 708-900-3113
Valandos susitarus

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

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

Brldgevlew, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

Cardlec Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzle 
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 Dundae Ava., Elgln, III. 50120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
t mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogdan Ava.

Llsld, IL 60532 
Tol. 708-963-1410

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzle

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

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tai. (312) 775-2880 

Namų 706-448-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

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

Kalbame lietuviškai 
6185 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 885-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcal Center- 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogdan Ava., Sulis 310, 

Napervllle IL 80583 
Tat. 708-827-0090 

Valandos pagal susitarimą
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Rimties valandėlė Danutė Bindokienė

JIS PRISIKĖLĖ SU 
ŽAIZDOM

Pirmykštė krikščionių bend
ruomenė Jeruzalėje tuoj po 
Kristaus prisikėlimo buvo 
gyvastingas taikos, artimo mei
lės ir stiprios maldos židinys, 
kaip matome Apaštalų Darbų 
knygos pasakojimuose. Kitokį 
vaizdų turime vos 60-čiai metų 
praėjus, kai Jonas (Apreiškimo 
knygos 2-3 sk.) rašo laiškus Ma
žosios Azijos krikščionių bend
ruomenės. Efeso bažnyčioje 
karšta meilė Kristui jau blėsta, 
Pergamo bažnyčios nariai pra
dėjo eiti į kompromisus su vie
tinių pagonių papročiais, kitos 
bažnyčios pradeda tikėti suve- 
džiojantiems pranašams, kitur, 
nors meldžiamasi, apsieinama 
be artimo meilės darbų.

Prisikėlęs Kristus — Pirmasis 
ir Paskutinysis, ir Gyvasis — 
regėjime Jonui duodamame 
laiške „pavargusiai” Bažnyčiai, 
kurios tikėjimas nėra „nei šal
tas, nei karštas” ir kurios 
laukia persekiojimas, paaiški
na: „Aš baru ir tramdau tuos, 
kuriuos myliu. Būkite tad uolūs 
ir atsiverskite!” Bet, kaip gir
dime šio sekmadienio skaitiny
je (Apreiškimo 1:9-13, 17-19), jis 
jų ir persekiojimų metu nepa
lieka vienų: „Nebijok! ... Aš 
buvau numiręs, bet štai esu gy
vas”.

Kun. Carroll Stuhlmueller ko
mentaruose šio sekmadienio 
skaitiniams pastebi, kad taip, 
kaip Jėzaus kančia ir mirtis 
įvyko dėl jo tautiečių vadų 
politinių manevravimų ir pavy
do, taip ir Apreiškimo knygos 
autorius įžvelgia, jog pirmojo 
šimtmečio pabaigoje bažnyčios 
pergyvenami persekiojimai bu
vo reikalingi jai apšvarinti, at
naujinti jos pirmykštį tikėjimą, 
pasišventimą, savitarpio meilę 
ir rūpestį.

Bet iš tiesų, nei 60 metų ne
truko, kol kai kurie Bažnyčios 
nariai užmiršo savo pirmykštį 
bendruomeninį darnumą po 
Šventosios Dvasios atsiuntimo. 
Apie Ananijo ir Sapfyros ap
gaulę ir gobšumą jau skaitome 
5-me Apaštalų Darbų knygos 
skyriuje. Patys apaštalai, kurie 
tebesirinko maldai savose sina
gogose, kaip ir pats Jėzus darė, 
buvo savųjų apskųsti ir suimti, 
kvočiami ir nuplakdinti. Stepo
nas buvo akmenimis užmuštas, 
jį apšmeižus.

Kun. Stuhlmueller pastebi, 
kad: nei oficialioji Bažnyčia, nei 
žmonės, kaip individai, nemo
kame ilgai bendruomenėje išgy
venti kai sekasi. Kuo daugiau 
turime, juo labiau išauga noras 
visa tai apsaugoti. Atsiranda 
mažos ydos, kurios išauga į

HOLOKAUSTAS 
PELENŲ DIENĄ 

DRESDENE
VIKTORAS PRIŠČEPIONKA

Deja, dienos metu ' 
su amerikiečių bombonešiais 
atskridę „Mustang” naikin
tuvai, žemai skrisdami, iš 
kulkosvaidžių šaudė į netu
rinčius kur slėptis beginklius 
žmones.

Keturiolikos valandų laiko
tarpyje 1,089 anglų ir amerikie
čių bombonešiai trimis puoli
mais per 68 minutes ant Dres- 
deno miesto numetė 9,000 
sprogstamųjų ir 620,000 pade
gamųjų bombų. Miesto centre 
sukeltas Ugnies uraganas vi
siškai sunaikino pastatus pen
kiolikos kvadratinių kilometrų 
plote. Iš žymesnių architektū
rinių paminklų stebuklingu 
būdu išliko tik smarkiai gaisro 
sužalota barokinė katalikų

stambius nusikaltimus, ban
dant melais ir apgaule užtušuoti 
savanaudiškumą ir malonumų 
vaikymąsi. Ne tik prarandame 
savo pirmykščio tikėjimo užsi
degimą, bet nebepajėgiame sa
vomis jėgomis sugrįžti į teisingą 
kelią. Ir bent pirmasis paskati
nimas sugrįžti visuomet ateina 
iš kitur: per kokį sunkumą, per
sekiojimą, kuris vėl mus sugrą
žina prie Kristaus.

Tokia išmintis perduodama 
Apaštalų Darbų ir Apreiškimo 
knygose, išsakančiose Bažny
čios žemėje gyvenimo pradžią ir 
pabaigą. Jos gyvenime nuolat 
vyksta kaita tarp kentėjimo ir 
garbės, tarp persekiojimo ir nu
skaistinimo. Ir pats Jėzus, pasi
rodymas savo mokiniams po Ve
lykų ir prieš Sekmines tokią 
kaitą patvirtina: Jis pasirodo 
garbingame kūne, bet jame te
bėra jo kančios žymės: vinių ir 
ieties perdurtos žaizdos. Net 
savo garbėje Kristus neleidžia 
savo mokiniams pamiršti kry
žiaus, nes bėjo nebus įmanoma 
suprasti ateisiančio kentėjimo ir 
persekiojimo prasmę.

Bet ir Bažnyčios persekiojimai 
bei kentėjimai tėra laikini. Nors 
jie būtini, mūsų paskirtis nėra 
kentėti. Mes esame skirti gy
venti taikoje ir ramybėje, ti
kėdami ir pasitikėdami — grįžti 
į pirmykščių krikščionių būklę, 
kuri vaizduojama Apaštalų Dar
bų knygos pradžioje, ir kuri 
pasireiškia pasišventimu mal
dai (Apd 2:42-47), visišku da- 
linimusi savo materialiniu tur
tu (Apd 4:32-35) ir ypatinga 
gydymo galia, apie kurią gir
dime šio sekmadienio pirmame 
skaitinyje (Apd 5:12-16).

Paprastai Dievas nori, kad 
savo talentus, jėgas pašvęstume 
bendruomenės labui. Bet krikš
čioniškai bendruomenei reika
lingi ne vien sveiki, pajėgūs 
žmonės. Reikalingi ir ligonys, ir 
silpnieji, ir žmonės su trū
kumais — taip, kaip garbinga
sis, prisikėlęs Kristus neapsiėjo 
be savo kančios žymių: vinių bei 
ieties perdūrimo vietų. Jei mes 
su meile prieisime prie jų, kaip 
Tomas priėjo prie prisikėlusio 
Kristaus (Jono 20:1931), jie 
mums gali tapti apsireiškimu 
Prisikėlusio Kristaus, kuris 
mums taria: „Ramybė jums! 
Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk 
mano rankas. Pakelk ranką ir 
paliesk mano šoną; jau nebebūk 
netikintis — būk tikintis”.

Jei mes artinsimės prie savo 
bendruomenės silpnųjų su tuo 
pačiu rūpesčiu ir meile, kaip 
Tomas lietė Kristaus žaizdas, iš
moksime širdimi tarti: „Mano

katedra — Hofkirche ir miesto 
rotušės bokštas. Tūkstančiai pa
statų toliau nuo miesto centro 
buvo daugiau ar mažiau ap
griauti.

Iš mieste buvusių 180,000 bu
tų sunaikinta 70,000; o iš 35,000 
individualių gyvenamųjų namų 
— tik 7,000 išliko bombų ir ug
nies nepaliesti. Kiti sunaikinti 
pastatai: 40 ligoninių ir klinikų, 
72 mokyklos (tarp jų ir garsi 
Technikos aukštoji mokykla), 20 
šventovių, 8 koplyčios, operos 
rūmai, 7 teatrai, 18 kino teatrų, 
68 kultūrinių institucijų pasta
tai, 30 bankų, 32 didesni vieš
bučiai, 114 įvairių viešam 
naudojimui skirtų pastatų, 647 
prekybos namai ir 1.1. Tuo tar
pu, kai 275 km miesto gatvių 
buvo visiškai sunaikinta, iš

„Dainavos” ansamblio krikštynos 1946 m. birželio 9 d. Hanau pabėgėlių stovykloje, Vokietijoje.

KARO PABAIGA - 
VERGIJOS PRADŽIA?

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

reivėlių aukos, žuvusios užmi
nuotuose laukuose, bėgant nuo 
vokiečių karo spaudimo ar 
patekimo į nelaisvę? Tai tokia 
buvo sovietų karinės sistemos 
„moralė” — trauktis nevalia! 
Jei kareivis nežuvo nuo priešo 
rankos, tai žuvo nuo savo rusiš
kos minos... Ta taip Solženycinas 
puikiai aprašo savo „Gulago” 
knygoje. Naivus, bemokslis 
kaimo vaikinas-kareivėlis buvo 
sugautas, kai jis bandė trauktis 
nuo artėjančių vokiečių; jis buvo 
nubaustas daugeliu metų „sun
kaus darbo lageriu”. „Aš nesu
prantu už ką. Visų klausiau, bu- ' 
vau geras kareivis”.

Antrojo pasaulinio karo pabai
ga neatnešė taikos, kuri pap 
rastai seka kiekvieno karo pa
baigą, tik atvėrė naujas žaizdas 
pavergtose tautose bet „demo
kratiškos” Rusijos valdovai nu
tarė š.m. gegužės 8 dieną švęsti 
„tėvynės pergalę” ir stengiasi 
tai šventei suteikti kaip galima 
iškilmingesnį foną, todėl į 
Maskvą kviečiamos visų valsty
bių galvos, įskaitant ir Ameri
kos prezidentą. Maskva tikisi 
propagandos laimėjimo. Kvieti
mus gavo ir Baltijos respublikų 
prezidentai, bet visi trys nutarė 
toje šventėje nedalyvauti, nes, 
anot Algirdo Brazausko, „toji 
pergalė neatnešė laisvės Lietu
vai”. Puikiai žinoma Maskvos 
žiniasklaida, mažai tesiskirian
ti nuo buvusio „TASS”, provo
kuojančiai ir melagingai paskel
bė, kad Brazauskas sutikęs at
vykti, kas užgavo Estijos ir Lat
vijos prezidentus. Galimas daly
kas, kad Maskva pasitikėjo Bra
zausko lojalumu buvusiai sovie
tinei imperijai ir jo užimtai 
pozicijai kaip Lietuvos Komu

Visas pasaulis susirūpinęs 
stebi numatyto „pergalės” karo 
minėjimo eigą Maskvoje, nes vis 
dar neaišku, ką toji pergalė 
reiškė, išskyrus tą, kad baigėsi 
baisusis Antrasis pasaulinis ka
ras, prie kurio pabaigos prisi
dėjo ir Amerikos atominės bom
bos numetimas ant Hirošimos 
bei Nagasaki. Nacių siautėjimui 
ir sadistiškam smurtui atėjo 
pabaiga, bet kas po to? Buvusio
ji Amerikos sąjungininkė, So
vietų Sąjunga, „išlaisvino” 
daug valstybių tik vienu tikslu 
— jas pavergti, pasigrobti, iš
naudoti, rusinti, žudyti. Baltijos 
valstybės dingo iš žemėlapio, 
dalis Austrijos, Lenkija, beveik 
pusė Vokietijos, pabėgusios nuo 
vilko, pateko meškai į nasrus. 
Ir toliaui „pergalės vardan” 
vyko politiniai „žaidimai” su 
Berlyno siena, gabenimai lėktu
vais gyvybiškų reikmenų, vadi
nant juos „Air Lift”, o Stalinas 
ir jo pakalikai skubėjo naikinti 
pavergtas tautas, grobti jų 
tintą. Sibiro miškų nekirto rusų 
rankos, nei Uralo kasyklose ne
dirbo rusai, todėl Sovietų Są
jungos subyrėjimas Rusijai turi 
būti skaudus ir nenaudingas. 
Gal ji laikinai pasitenkins 
mažyte, niekieno neginama 
Čečėnija? Bet kokia iš jos 
nauda? Joje tik kalnai, uolos, 
tiesa, kuklūs naftos ištekliai... 
Ar tos šventės metu bus prisi
mintos ir tos nekaltų rusų ka-

Viešpats ir mano Dievas!” Tuo
met Jėzus mus paskatins daž
niau pastebėti pagalbos reikal
inguosius ir juose matyti Kris
tų: „Tu įtikėjai, nes pamatei. 
Palaiminti, kurie tiki nematę!”

Aldona Zailskaitė

šešių Elbės tiltų keturi buvo tik 
lengvai apgadinti, o ant strate
giškai svarbių geležinkelio ir 
autostrados tiltų nė viena bom
ba nebuvo numesta. (Kad ge
riau suprasti kokios apimties 
buvo Dresdeno sunaikinimas, 
verta pažiūrėti į bendrą griuvė
sių tūrį ir jį palyginti su kitų 
bombarduotų miestų griuvėsių 
kiekiu. Yra apskaičiuota, kad 
vienam gyventojui Muenchene 
teko 9.8 kubiniai metrai griuvė
sių, Stuttgarte — 10.9; Koelne 
ir Berlyne po 16, o Dresdene — 
net 43 kubiniai metrai).

Gyvenamus namus, didžiulius 
pastatus, net ir ištisus miestus 
yra įmanoma atstatyti; ko ne
galima atstatyti — tai užgesu-' 
sios žmonių gyvybės.

Karo pradžioje Dresdene buvo 
630,000 gyventojų. Kadangi 
miestas buvo bombų beveik 
nepaliestas, iš bombarduojamų 
Vokietijos miestų į jį buvo ga
benami tūkstančiai benamiais 
tapusių žmonių. Rytų frontui 
stumiantis vis toliau į vakarus, 
daug naujų pabėgėlių iš rytų 
prieglobstį rado Dresdeno 
mieste. 1944 m. gruodžio vidų 
ryje buvo uždarytos visos mo

nistų partijos pirmininkui. An
tra vertus, ar tai nebuvo są
moningas bandymas sukiršyti 
draugiškų respublikų galvas? 
Tik Maskva gal pamiršo, kad 
Brazauskas, daug kuo rizikuo
damas, dar prieš Lietuvai at
gaunant nepriklausomybę, at
vykęs į Maskvą,atsisakė Mask
vos komunistinės partijos dik
tatūros.

įdomu ir tai, kad dauguma 
Amerikos piliečių ir karo ve
teranai atsisako minėti atominės 
bombos numetimą Japonijoje — 
tai senos politinės ir karo 
žaizdos, kurioms reikia leisti 
užgyti. Tai teisinga, humaniška 
ir kilnu, nes masinio žudymo 
„pagerbimas” iš tikro nėra ver
tas pagarbos.

Politinis žaidimas eina toliau. 
Ar Amerikos prezidentas daly
vaus toje šventėje ir savo 
buvimu apvainikuos buvusios 
Sovietų Sąjungos laimėjimą, 
pats kariuomenės tarnybos iš
vengęs, viešai protestavęs prieš 
Vietnamo karą? Jei Rusija 
atsisakė komunistinės-sovietinės 
sistemos, tai tokia pagarba tos 
sistemos „žygdarbiams” neside
rina su skelbiama demokratija 
Rusijoje. Gal Maskva turėtų 
minėti ir Baltijos valstybių 
„išlaisvinimą”? Tai kas, kad jos 
dabar neva nepriklausomos: 
ekonominis šantažas, karinis 
tranzitas, oro erdvės pažeidimai 
— tai „gerojo kaimyno” demo
kratiški gestai su baisia viltimi, 
kad ilgainiui jos ir vėl pasipra 
šys į Rusijos globą ir atidarys 
laisvus kelius į Vakarus.

Prisiminkime, kokias viltis į 
pabėgėlių stovyklas Vokietijoje 
atnešė 1945 metų gegužės mė
nesį karo pabaiga. Dauguma ti
kėjo, kad Vakarų sąjungininkai 
apsisuks ir pribaigs raudonąją 
mešką, kaip pribaigė Hitlerį.
Išsiilgę gimtųjų namų, jie sva
jojo apie grįžimą, bet... Prabėgo

j

Evangelikų katedros griuvėsiai Dresdene 1743 m baigtas statyti 95 m aukščio barokinio stiliaus 
kūrinys ir mieste ilgą laiką buvo dominuojantis pastatas Didžiojo bombardavimo metu bombų 
nesugriautas, bet ugnies ir karščio susilpnintos kolonos neišlaikė kupolo svorio ir pastatas su 
griuvo. Griuvėsiai palikti kaip karo pasekmių liudininkai ateinančioms kartoms Priekyje - Mar 
tyno Liuterio paminklas. Jo rankose yra Šv. Raštas, kuriame galima rasti ir šiuos žodž: iš: ,,Ket 
virtasis angelas išpylė savo dubenį saulėn, ir jam buvo leista svilinti žmones ugnimi” (Jono Apr 
16, R).

Lai žaliuoja 
Dainava”!99

Visi, turėję artimesnius ryšius 
su LMA „Dainava”, žirio, kad 
ansamblio „himnas” daina, 
kuri kone nuo įsikūrimo labiau 
šiai virpindavo ir tebevirpina 
ansambliečių širdis, išsiveržia iš 
pačių sielų gelmių, yra „Kur 
giria žaliuoja”. Vargiai būtų 
galima suskaičiuoti, kiek kartų 
ji dainuota, spontaniškai, jaut
riai — su dirigentu scenoje, be 
dirigento, bet kur, kai susiburia 
dainaviečiai ir jų meilė tėvynei, 
jos liaudies muzikai, Dainavos 
šalies laukams neišsitenka 
širdyse.

Šiemet „Dainava" žengia į 
antrąją savo veiklos šimtmečio 
pusę. Reikia tikėtis, kad rytoj, 
balandžio 23 d., į naują gyve
nimo tarpsnį ją palydėti ir 
ilgiausių metų palinkėti susi
rinks daug svečių, sausakimšai 
pripildys Maria aukštesniosios 
mokyklos salę, kaip ne kartą 
pripildė, ansambliui joje ruo
šiant koncertus, statant 
muzikinius veikalus.

Apie LMA „Dainavos” įkurtu
ves, gastroles, penkių dešimt
mečių veiklą, puoselėjant lietu
višką dainą, žodį, tautinį šokį, 
prieš sukaktuvinį koncertą ne
mažai rašyta. Sakoma: kartą 
dainavietis — visuomet daina- 
vietis. Galima išeiti iš „Daina
vos”, bet „Dainava” niekad 
neišeina iš buvusio ansamblie
čio širdies, dėl to tiek šiltų žo
džių, sveikinimų ansambliui 
sukakties proga.

Teko ir man laimė daugiau 
kaip dešimt metų dainaviečių 
tarpe praleisti, o ir vėliau nema
žai glaudžių ryšių su ansambliu 
turėti. Galbūt labiausiai pa
traukė ir sužavėjo „Dainavos” 
ryžtas visuomet savo veiklą 
remti pačiomis giliausiomis 
mūsų tautos šaknimis, įaugti į 
savo tėvynės sielos gelmes, tary
tum ta „žaliuojanti giria”, ir 
niekuomet nepamiršti, kad tik 
ten yra „mūsų namai”. Retai 
dainaviečiai pasirodė scenoje be 
tautinių (arba bent liaudiškų) 
drabužių; retai ieškojo savo kon
certams temų už mūsų liaudies 
kūrybos ribų. Ypač pastarai 
siais metais grįžta prie Stepo So
deikos, Gasparo Veličkos bei 
kitų, ansamblio kelio gaires 
nusmaigsčiusių, pirmtakų

penki dešimtmečiai, kol lais
vuose kraštuose išlikę gyvi, 
nepraradę savo tautinės tapa
tybės nei kilmės šaknų, sulaukę 
žilos senatvės, buvę pabėgėliai 
džiaugiasi savo tėvynių atgauta 
laisve, bet karo pabaigos
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idėjų: statytieji veikalai pagrjs 
ti lietuvių liaudies papročiais ir 
tradicijomis.

„Dainava” nepretenduoja j 
pasaulinio masto veikalus, nes 
tai ne „tautinio meno ansamb 
lio” paskirtis. Nors ir operos, ir 
operetės, ir visa klasikine 
kūryba turi pakankamai ger 
bėjų, o išprususiam žmogui juk 
būtina pažinti plačiašakę 
muzikos genijų kūrybą, lietuvio 
širdžiai vis tik labai artimos 
mūsų liaudies dainos, akį malo 
niai glosto ne blizgučiai pra 
bangiuose scenos kostiumuose, 
o mūsų tautiniai drabužiai. Dėl 
to ir „Dainavos” renginiams 
niekad netrūksta publikos. 
Rodos, kad į ansamblio veiklą 
palankiai žiūri ir pati Dievo Ap 
vaizda, nes jam niekad nestoko
jo gabių, pasišventusių vadovų 
ar narių. „Dainavoje” visuomet 
gražiai, darniai, lyg lietuviškų 
tautinių drabužių raštai,

derinosi visų kartų dainininkai 
Ir šiandien ansamblio eilėse te- 
bematome Aleksą Smilgą, kuris 
pradėjo jame dainuoti nuo 
pirmųjų dienų — taigi jau 50 
metų! Ir daug skaisčiaveidžių 
mergaičių, jaunų moterų, 
šaunių jaunuolių. Yra po Antro
jo pasaulinio karo iš Lietuvos 
pasitraukusių ansambliečių, 
yra gimusių ir augusių sve
timuose kraštuose, yra ir dabar 
iš tėvynės atvykusių — iš visų 
krūtinių aidi ta pati daina ir ta 
pati meilė Lietuvai. O dirigento 
lazdele mojuoja muz. Darius 
Polikaitis, užaugęs dainą mylin
čioje šeimoje šiame krašte, pri 
pratęs Dainavos kalneliais (tik 
jau Michigano valstijoje, ne 
Dzūkuose...) laipioti, su 
stovyklautojais dainas dainuo 
ti ir net savąsias po Dainavos 
ąžuolais kurti.

Turėdami tokią žaliuojančią 
tėvynės kamieno atžalą, kaip 
„Dainava”, privalome ją 
puoselėti, auginti ir saugoti, 

kad apatijos šalnos nesušaldytų, 
žvarbūs abejingumo vėjai nenu- 
laužtų, ignoravimo sausros neiš
degintų... Telieka palinkėti 
LMA „Dainavai” dar ilgai 
gyvuoti, klestėti, vis atsinaujin
ti jaunais ansambliečiais, bet 
niekad nenutolti nuo steigėjų 
dvasios.-

džiaugsmo jie niekada nejautė, 
tik gyveno nusivylimu ir be
prasmišku laukimu. Neverta 
džiaugtis ta pabaiga ir šian 
dieną, nes ji tapo istorijoje dar 
negirdėto teroro ir vergijos pra 
džia.

kyklos, kino teatrai, šventovės, 
jos tapo pabėgėlių namais. 
Atvažiavusieji arklių traukia 
mais vežimais buvo tvarkingai 
rikiuojami didžiuliame „Grosser 
Garten” parke. Visos ligoninės 
ir klinikos buvo perkimštos iš 
fronto atgabentais sužeistais 
kareiviais. Manoma, kad 
vasario 13 d., pradėjus kristi 
pirmosioms bomboms, Dresdeno 
mieste galėjo būti 1-1.2 mili
jonai ne tik vokiečių, bet ir daug 
kitų tautybių žmonių.

Didįjį Dresdeno bombar 
davimą planavusieji britų 
kariniai strategai šiam oro pa 
jėgų žygiui buvo davę „Perku 
no trenksmo” (thunderclap) 
vardą. Ir tikrai, „Perkūnas die
vaitis” čia sugebėjo įrodyti sa 
vo galią: pelenais pavertė mies
tą, užmušė bei sudegino mažiau 
šiai 35,000 žmonių (kitų ap 
skaičiavimais jų galėjo būti net 
135,000 ar daugiau) ir 300,000 
žmonių padarė benamiais Zu 
vusiųjų tarpe buvo ir daug nuo 
raudonojo siaubo pabėgusių 
lietuvių

(Bus daugiau)
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SKAUTŲ GLOBĖJAS 
ŠV. JURGIS

JONAS DAINAUSKAS

Balandžio 23 d. — šv. Jurgio 
diena. Biografijoje šv. Jurgio 
gyvento gyvenimo bruožai: rite
riškumas, rūpinimasis skriau
džiamaisiais, kova su piktu ir 
blogybėmis. Jis vis skuba ten, 
kur kas nors yra reikalingas pa
galbos. Jis piktos pabaisos — 
slibino nugalėtojas. Tie bruožai, 
nuo seniausių laikų, buvo ide
alu visiems riteriams. Drą
sumas, ištikimybė valdovui, 
kraštui, dosnumas neturtingie
siems, pagarba ir švelnumas 
aplinkai tapo kiekvienam ri
teriui privalomomis savybėmis, 
o kovose su krikščionybės prie
šais susiformavo krikščionio 
riterio tarnybos Dievui prievolė. 
Suglaudęs tuos, šimtmečius 
besiformavusius viduramžių 
riterio būdo bruožus, galima 
pasakyti, jog riteris, visų pirma, 
turėjo tarnauti Dievui, savo 
siuzerenui — Tėvynei ir Ar
timui. Idealus tokių riteriškų 
pareigų tipas ir buvo šv. Jurgis. 
Tie šv. Jurgio-riterio bruožai, jų 
idealai jį padarė skautybės, 
skautų patronu. Nes skautų 
nuostatai reikalauja pirmiausia 
gerais darbeliais padėti kitiems, 
padėti jaunimui eiti žmogaus to
bulėjimo keliu.

Šv. Jurgis — vienas seniausių 
lietuvių krikštavardžių, bene 
ketvirtas savo dažnumu. Šv. 
Jurgio vardu yra pavadinta 
daugiau kaip dvidešimt bažny
čių Lietuvoje. Šv. Jurgio pa
veikslai puošia daugelio Lietu
vos bažnyčių altorius. O kiek 
pakelės, priesodybinėse koplytė
lėse, įvairių dievdirbių darbo, 
budi statulėlės to šventojo „su 
dzida duriančio smakrą”. Šv. 
Jurgio šventė nuo seno buvo 
Lietuvos ūkininkų „naujųjų 
ūkio metų” pradžia, kada sam
diniai, nuomininkai, piemenys, 
bernai, mergos keitė savo šeimi
ninkus, tą dieną sutardavo dėl 
darbo ir išlaikymo sąlygų.

Pats šv. Jurgis ligi šiol yra pa
slaptingas. Kas jis buvo 
tikrumoje, kada ir kur jis 
gyveno, kodėl slibinas „atsi
rado” jo gyvenimo aprašyme ir, 
pagaliau, kaip atkeliavo į 
Angliją, kad tapti josios 
patronu, žinovai, istorikai gin
čijasi šimtmečius. Vienok, kai 
tikrinant Šventųjų sąrašus, 
buvo nuspręsta šv. Jurgį 
įrikiuoti tarytum į antrosios 
eilės šventuosius, tikinčiųjų 
tarpe kilo nepasitenkinimas, 
ypač Artimuose Rytuose, pirmu
čiausiai ortodoksų tarpe. Jų 
manymu, šv. Jurgis, nors ir su
„neaiškia praeitimi”, per Jurgis yra garbinamas keliolika 
kokius 16 šimtmečių, šventųjų šimtmečių. Libano ortodok- 
hierarchijoje yra užėmęs vietą sams, maronitams, Egipto kop- 
tuoj pat po svarbiausiųjų tams jis ir šiandieną yra Dide- 
apaštalų! Yra išnagrinėtos ketu- lis stebukladarys. Šv. Jurgio 
ries pagrindinės versijos šv. Jur dieną Rytų Ortodoksų vyskupas 
gio gyvenimo aprašymo — syrie- Beirute, Libane laiko keturių 
čių, koptų, arabų ir etiopų valandų pamaldas, vienas uždą- 
kalbomis. Greičiausia jos yra ras Sirijos vienuolynas tą dieną 
verstos iš graikų kalbos, seno- atidaro savo duris tūkstančiams

IDEALIZMAS LIETUVOJE 
NEŽLUGĘS

Sovietinės okupacijos metais 
svečius iš Lietuvos matėme tik 
retais atvejais, o nepriklauso
mybę atgavus, ne tiktai svečiai, 
bet ir naujų ateivių būreliai 
Amerikos lietuvių telkiniuose 
pasirodė. Be jų jau keleri metai 
dešimtimis gabesniųjų studentų 
atkeliauja į JAV universitetus 
tęsti studijų, o šalia jų ir atskirų 
sričių profesionalai. Gydytojams 
— chirurgams kai kurios ligoni 
nės sudarė ypač geras sąlygas 
susipažinti su Amerikos medici
niška pažanga. Philadelphijos 
lietuvių telkinyje svečiai iš 
Lietuvos jau ne naujiena. Pasi
maišo jie Amerikos lietuvių 
tarpe, daugiau ar mažiau pra
plečia savo akiratį ir, pasikeitę 
„maloniam prisiminimui” dova
nėlėmis, atsisveikina, užsimez- 
gęs ryšys nutrūksta. Nemažai 
tokių svečių vieši net metais, 
pasilikdami nuo bendrų lietu 
viškų reikalų srovės nuošaly.

Prieš gerą pusmetį Philadel- 
phijoje pasirodė studijų reikalu 
visiškai skirtingos nuotaikos 
„svečias iš Lietuvos” — jauna
tviškos išvaizdos daktaras Gin
taras Labutis. Jis buvo tuoj pa
stebėtas, bičiuliškai besimaišan
tis lietuvių būreliuose, o netru
kus jau smuikavo scenoje, įsi
jungė į Philadelphijos lietuvių 
radijo „Bendruomenės balso” 
redakcinį kolektyvą, užbaigė 
Philadelphijos lietuvių kultūros 
centro metų metais nesibaigian
tį bibliotekos tvarkymą, at
sisakydamas už nemažą darbą 
pasiūlyto atlyginimo. Šis 
svečias iš Lietuvos, atvykęs 
studijų reikalu tik porai metų, 
jau yra malonus ir prasmingas 
Philadelphijos lietuvių tautinės 
veiklos dalyvis, todėl ir parūpo

vėje gerai žinomos Rytų vienuo
lynuose.

Tikslios šv. Jurgio gyvenimo 
ir mirties datos iki šiol nepa
vyko nustatyti. Daugumoje, 
vienok, nurodomi 300-ji metai, 
Romos imperatoriaus Dioklecia- 
no laikais. Neabejotina, jog jis 
gyveno gerokai prieš IV-jo 
šimtm. pabaigą. Yra rastas 
graikiškas užrašas Shakka (Si
rijoje) bažnyčioje, kuriame 
parašyta, kad toji bažnyčia pa
statyta „šventajam ir trium
fuojančiam kankiniui Jurgiui”. 
To laiko kalendoriaus duome
nimis toji bažnyčia buvo pasta
tyta apie 368 metus. Dabar 
manoma, kad Jurgis buvo sūnus 
Palestinos šeicho, krikščionio, 
kuris vaidino svarbų vaidmenį 
prie vietos romėnų gubernato
riaus. Po tėvo mirties Jurgis 
nuvyko pas tą gubernatorių, 
kad užimti savo tėvo vietą. Kas 
tada įvyko — nežinoma. Atrodo, 
kad jisai buvo kankintas ir 
nužudytas už atsisakymą daly
vauti stabmeldiškose apeigose. 
Tikriausiai tai įvyko kokiomis 
nepaprastomis sąlygomis, nes 
Šv. Jurgis tiek šimtmečių išliko 
žmonių atmintyje, padavimuo
se.

Šv. Jurgio kultas išsiplėtė po 
visą Europą ir Artimuosius 
Rytus. Dar prieš VHI-jį šimtm. 
Anglijoje buvo pastatytas vie
nuolynas ir kelios bažnyčios šv. 
Jurgio garbei, bet labiausiai šv. 
Jurgio kultas Anglijoje paplito 
po Kryžiaus karų dalyvių 
grįžimo į namus. Nenuostabu, 
nes tų karų dalyviai pakelyje 
buvo sutikę daugybę bažnyčių, 
skirtų šv. Jurgiui, Konstanti
nopolyje, Nikodemijoje, Taršė, 
Antiochijoje, Edessoje, Tyre, 
Lyddoje, kurių kiekviena vie
tovė tą šventąjį net savinosi. 
Tiems kariams atrodė, kad šv. 
Jurgis visą laiką keliauja su 
jais. Oxfordo sinodas 1222 m. 
Šv. Jurgio dieną paskelbė 
švente. 1348 m. anglų karalius 
Edvardas III-sis nusprendė, kad 
Anglijos ypatingo „Kojaraiščio 
ordino” patronu geriausiai 
tinka būti šv. Jurgiui.

Čia galima būtų pateikti dau
gybę duomenų už ir prieš. Apie 
šv. Jurgį yra nesuskaitoma 
daugybė veikalų. Lietuvoje šv. 
Jurgis „iš seno” buvo arklių, 
galvijų globėjas. Arklių globėju 
šv. Jurgis yra ir Artimuose 
Rytuose, o taip pat teikia 
apsaugą nuo gyvatės įkandino, 
saugo nuo raupsų. Kur tikrovė, 
kur fantazija? Svarbu, kad šv.

maldininkų, o daugybė negaluo
jančių egiptiečių renkasi prie 
Šv. Jurgio stebuklingojo šaltinio 
mažame Nilo upės deltos kaime
lyje-

Nenuostabu, kad šv. Jurgis 
yra ir skautų patfonas, globėjas. 
Juk skautybė, tai judėjimas, už
simojęs jaunuolio sieloje ugdyti 
kilnumą, padėti tobulintis 
jaunuolio, jaunuolės sielai. 
Skautiškumas siekia kovoti 
prieš egoizmą, oportunizmą, sa
vivalę, pyktį, nerangumą, prieš 
bet kokį atsiribojimą nuo visuo
meninių siekių, reikalų, sten
giasi remtis kilniausiomis 
jaunimo sielos stygomis: kilnu
mu, broliška meile, riterišku 
elgesiu, darbštumu, drausmin
gumu, klusnumu, dosnumu. 
Esminiai skautybė yra užsi
brėžusi šių dienų „laukinį” 
egoistą, savanaudį išmokyti 
nepasiduoti lengvo gyvenimo 
pagundoms, siekia jį išauklėti 
asmenybe, nepakenčiančia 
lengvo ir tingaus gyvenimo, ir 
trokštančia kovoti su piktu, jį
įveikti — pačiame savyje, savo 
aplinkoje, pasaulyje, nors tai ir 
reikalautų didžiausio jėgų 
panaudojimo ir visiško at
sidavimo pareigai, pareigai 
visuomet siekti būti žmogumi.

Skauto idealas: visą savo gy

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof Bronius Vaikelis įteikia premiją veikliam universi
teto laikraštėlio „Universitas Vytauti Ma^ni" bendradarbiui. Humanitarinių mokslų fakulteto 
II kurso studentui, Ramūnui Kačiuftiui

Nuotr Alvydo Vaitkevičiaus

jį užkalbinti, jo žodžius paskelb
ti viešumai.

— Gal malonėtumėte at
skleisti savo gyvenimo užuo
laidą ir suminėti ryškesnes 
praeities akimirkas.

— Gimiau 1962 m. Šiauliuo
se, užaugau Ukmergėje. Univer
sitetą baigiau Vilniuje. Smuiką 
į rankas pirmą kartą paėmiau, 
būdamas septynerių metų, o į 
kalnus pirmą kartą išvažiavau, 
sulaukęs dvidešimties. Taip ligi 
šiol smuikuoju ir laipioju po 
kalnus. Baigęs universitetą, 
pradėjau dirbti Lietuvos mokslų 
akademijos Fizikos institute. 
Svajojau apie mokslininko kar 
jerą visam likusiam gyvenimui 
ir pradėjau rinkti medžiagą dak 
taro disertacijai. Bet keitėsi 
laikai, atėjo Sąjūdžio epocha, 
susigrąžinome nepriklausomy
bę ir, atsisveikinęs su fizika, 
pradėjau dirbti Lietuvos Res 
publikos Ekonomikos ministeri
joje tuometinio ministro padėjė
ju. Išdirbau šioje ministerijoje 9
mėnesius ir, Amerikos lietuviui
A. K. Grinai pasiūlius, pradėjau 
dirbti jo vadovaujamoje „In
ternational executive Service 
corps” organizacijoje, teikiančio
je ekspertinę paramą įvairioms 
Lietuvos įmonėms bei organiza
cijoms. Čia išdirbau 2 metus ir 
nuo 1994 m. rudens studijuoju 
Philadelphia College of Textiles 
and Science. Būdamas 30 metų, 
apgyniau doktorato disertaciją, 
31-erių — vedžiau žmoną — 
studentę filologę.

— Papasakokite apie vi
suomeninę veiklą, įsijungimą 
į Lietuvos laisvinimo srovę, 
ypatingesnius jos akimirks
nius.

venimą vadovautis skautybės 
ideologija. Subrendusio skauto 
skautavimo esmės įsisąmonini
mui, ypač jam atėjus į universi
tetą studijuoti, užsibrėžė padė
ti Studentų skautų draugovė, 
atsiradusi 1924.X.16 d. Lietuvos 
universitete, Kaune, Akademi
nio skautų sąjūdžio pradininkė. 
Ji savo obalsiu „Ad Meliorem” 
nužymėjo idealaus akademiko 
skauto, suaugusio žmogaus, 
gyvenimo kelią: kasdieną steng 
tis gyventi skautybės dėsniais, 
siekiant gyvenime viską atlikti 
kuo geriausiai. Tokie yra aka 
deminės skautijos siekiai, 
užsimojimai, bet jų įgyvendinimo 
tikrovė esanti labai toli nuo 
idealo. Akademikai skautai, 
gavę Korp! Vytis ar Studenčių 
skaučių draugovės spalvas ir 
davę akademiko skauto įžodį, 
baigę aukštuosius mokslus ir 
tapę ASS padalinių filisteriais, 
toliau tėra tik kiek to Sąjūdžio 
nariais (ar iš viso LSS veikloje), 
kiek jų kandidatavimo globėjai 
Korp! Vytis ar ASD sugebėjo 
jiems įskiepyti akademiko skau
to idėją ir kiek jie patys tikrai 
sugebėjo tą idėją tada suprasti 
bei įsisąmoninti ir sugeba dabar 
gyventi „Ad Meliorem” min
timi. „Ad Meliorem” esmė 
sudaro skautavimo idealą, kurį 
primena ir Šv. Jurgio diena.

Dr. Gintaras Labutis.

nei laiko, nei energijos lietuvy
bės užsienyje išlaikymui.

— Ar juntama Lietuvoje 
BALFo ir kitų organizacijų 
šalpos akivaizdi pagalba? 
Kokios pagalbos ten dau
giausia reikėtų? Ar išeivijos 
leidiniai ten laukiami?

— BALFo bei kitų šalpos 
organizacijų paramą labiausiai 
jaučia ją gaunantys Lietuvos 
žmonės, o informacija apie su
teiktą pagalbą dažniausiai pa
skęsta bendrame humanitari
nės pagalbos, teikiamos iš Va
karų Europos šalių, fone. Mano 
manymu, šiuo metu Lietuvai la
bai reikalinga tokio tipo pagal
ba: lietuvių pagalbos Lietuvai 
strategija yra gerai apgalvota, 
tačiau laukčiau atvykstant į 
Lietuvą daugiau užsienio lietu
vių, galinčių ir norinčių pasida
linti savo įgyta patirtimi. Ma
nau, kad IESC (International 
Executive Service Corps) ir 
kitos panašaus tipo pagalbos 
Lietuvai organizacijos galėtų 
paremti tinkamus ir Lietuvai 
naudingus projektus verslo, 
švietimo ir kitose srityse. Tokia 
pagalba būtų efektingesnė už 
dažno užsieniečio, neturinčio 
nei giminystės, nei kitokių 
ryšių Lietuvoje, pagalbą. Ir, be 
abejonės, raginčiau padidinti in
vesticijas (kurios ir dabar 
nemažos) į Lietuvos intelektinę 
ateitį — užsienyje besimokan
čius jaunuolius iš Lietuvos. Taip 
pat manau, kad pagalba netu
rėtų būti tik iš vienos pusės, t.y., 
Lietuva turėtų geriau parengti 
pagalbos užsienyje lietuviams 
taktiką. Manau, kad tai viena 
iš būtinų sąlygų, tiesiant ben
drumo tiltus tarp Lietuvos ir 
užsienio lietuvių. Išeivijos 
leidiniai yra laukiami Lietuvo
je. Žinoma, šiuo sudėtingu eko
nominiu laikotarpiu daugelis 
Lietuvos lietuvių daugiau gal
voja apie kasdieninių poreikių 
tenkinimą, bet manau, kad tai 
tik laikinas — vienadienis reiš
kinys. Lietuvos skaitytojui 
trūksta leidinių apie užsienio 
lietuvius, įvairiose šalyse vei
kiančių lietuvių organizacijų 
veiklą, ypač apie laikotarpį po 
1940 metų. Na, o tokie leidiniai, 
kaip Lietuvių enciklopedija, bū
tų didelis turtas kiekvienai Lie
tuvos bibliotekai ar Lietuvoje 
gyvenančiam lietuviui.

— Vis dažniau pasigirsta 
baime persunkti žodžiai dėl 
galimo 1940-ųjų birželio 
15-osios tragiškojo pasikarto
jimo, kai Lietuvos valdžios 
kėdėje sėdi tamsiosios praei
ties paveldo neatsisakiusi

— įkūrus Sąjūdį, dalyvavau 
jo veikloje. 1991 m. savivaldy
bių rinkimuose buvau Sąjūdžio 
rėmimo kandidato patikėtįniu, 
kandidatas tapo deputatu. Po 
1992 m. rinkimų aktyvesne vi
suomenine — politine veikla 
neužsiėmiau, buvau išrinktas 
Lietuvos Mokslų akademijos tu
ristų klubo prezidentu, vicepre
zidentu, visą laiką buvau vieno 
Vilniaus folklorinio ansamblio 
nariu. 1991-1992 m. dirbau cen
triniame referendumo /rinkimų 
rezultatų skaičiavimo štabe. 
Amžinai neužmirštamas liks 
Sąjūdžio steigiamasis surinki
mas ir 1990 m. rinkiminė kam
panija, remianti Sąjūdžio 
kandidatus.

— Kaip susidarė galimybė 
gilinti studijas JAV? Kaip 
tikitės šias pastangas bei 
pasiekimus įprasminti?

— Apie studijas užsienyje pra
dėjau galvoti, dirbdamas Ekono
mikos ministerijoje, nes jaučiau 
ekonominio išsilavinimo trūku
mą. Darbas „International Ex- 
ecutive Service Corps” tik pa
tvirtino mano asmeninių planų 
teisingumą, o savo studijų JAV 
„krikštatėviu” laikau airių 
kilmės amerikieti', kurio nuošir
dus rūpinimasis mano busimo
siomis studijomis tik patvirtino 
seną teiginį, kad neįmanomi da
lykai atima tik truputį daugiau 
laiko. Studijuosiu Amerikoje 2 
metus, į Lietuvą grįšiu 1996 
metų vasarą. Ieškosiu tokio dar
bo, kuris t urėtų įtakos Lietuvos 
ekonominiam bei politiniam gy
venimui.

— Kada ir kokiu būdu pa
tyrėte apie užsienio lietuvius, 
jų organizacinę veiklą?

— Apie lietuvių veiklą užsie
nio šalyse iki 1940 m. sužinojau 
iš Šapokos „Lietuvos istorijos”, 
net pagrindiniai Lietuvos istori
jos mokytojai buvo tėvai, o so
vietinėje spaudoje nuolatos ko
neveikiamas VLIKas paskatino 
ieškoti papildomų žinių apie už
sienyje gyvenančius lietuvius. 
Manau, kad „Amerikos balsas” 
ir „Laisvoji Europa” buvo man 
ir daugeliui lietuvių svarbus 
žinių šaltinis. Sunku būtų per
vertinti užsienio lietuvių atliktą 
darbą, atstovaujant Lietuvai pa
saulyje sovietinės okupacijos 
laikotarpiu ir primenant pasau
liui lietuvių siekius atgauti 
nepriklausomybę. Nuo 1987 m. 
pradėjau artimai bendrauti su 
Lenkijos lietuviais, vėliau Esti
jos ir savo akimis pamačiau, 
kiek pastangų reikalauja lietu
vybės, lietuvių kalbos išlaiky
mas, gyvenant ne Lietuvoje. To
dėl lenkiu galvą prieš visus 
užsienio lietuvius, negailinčius

jėga. Kokia šiuo klausimu 
Jūsų nuomonė?

•— Mano nuomone, 1940-ųjų 
birželio įvykių pasikartojimas 
kažin ar tikėtinas. O vienu iš 
Lietuvos veikiančių politinių 
partijų tikslu turėtų būti Lietu
vos piliečių supratimas apie de
mokratijos teikiamas teises — 
turiu omenyje rinkimų teisę. 
Manau, kad šiuo metu, visos 
partijos vienodai atsakingos už, 
mano supratimu, žemą rinkėjų 
dalyvavimo paskutiniuose savi
valdybių rinkimuose rodiklį. 
Neabejoju, kad 1996 m. rinki
mams rūpestingiau pasiruoš vi
sos partijos, ypač dešiniosis 
pakraipos, o politinę ateitį 
Lietuvoje turės partija, suge
banti „užsiauginti” jaunimo 
pamainą. Jūsų įvardinta „tam
siosios praeities paveldo neat
sisakiusi jėga” šiuo metu 
praranda kai kurias, taip leng
vai 1992 metais įgytas, pozici

jas. Bet, kaip jau minėjau, daug 
kas priklauso nuo Lietuvos 
piliečių — rinkėjų nuostatos ir 
tikėjimo, kad kiekvienas turi 
įtaigos į savo valstybės ateitį.

— Kaip vertinate užsienio 
lietuvių periodinę spaudą?

— Atvykęs studijoms į JAV, 
buvau maloniai nustebintas 
žinių apie Lietuvą, pateikiamų 
Amerikos lietuvių periodinėje 
spaudoje, objektyvumu. Šiuo 
metu man tenka nuolatos skai
tyti „Draugą” ir kitus laikraš
čius. Manau, kad periodinė 
spauda yra vienas efektyviausių 
būdų, šalinant barjerus tarp 
Lietuvos ir užsienio lietuvių, jau 
nekalbant apie pateikiamas ži
nias apie lietuvius užsienyje, o 
dienraštis lietuvių kalba yra 
tiesiog būtinybė. Man pačiam 
teko pirmą mėnesį Amerikoje 
pragyventi be lietuviškų 
laikraščių. Nelengvas tai buvo 
mėnuo, be žinių apie Lietuvą 
lietuvių kalba. Taip pat manau, 
kad ateina laikas panaudoti 
šiuolaikinius informacijos per
davimo būdus, visų pirma elek
troninį paštą, platinant periodi
nėje spaudoje pateikiamą infor
maciją. „Draugas” galėtų paro
dyti gražų pavyzdį, jo straips
niai lengvai būtų perduodami į 
Lietuvą, tokiu būdu Lietuvos 
žmonės turėtų daugiau žinių 
apie savo tautiečius užsienyje, 
„Draugas” įsigytų daugiau ger
bėjų ir, manau, rėmėjų ne tik
tai Amerikoje, bet ir Lietuvoje. 
O „Draugo” išlaikymo fondo 
įnašai pasiektų septyniaženklį 
skaičių...

Kalbėjosi Balys Raugas

American Travel Service kviečia_ visus pasinaudoti musų agentūros specialiomis kainomis skrendant SAS oro linija:
1. Skrydžiai balandžio ir gegužės mėn. 

Čikaga / Vilnius / Čikaga.
2. Keliaujant su sportininkais -

liepos 26 ir 27 d. iš Čikagos. Clevelando, 
Detroito ir New Yorko.

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

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

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

American Travel Service
9439 S. Kedzle Eveigreen Park, II, 60642 

PU. 708 422-3000 Ph 800 422-3190 
FAX 708 422-3163
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„LIETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBOS” 

KOMITETO DARBAI

SUTVARKYKIME SAVO MOKESČIŲ 
DOKUMENTUS

Amerikoje kovo ir balandžio 
mėnesiai vadinami „mokesčių 
mokėiimo mėnesiai”. Nors mo
kesčių mokėjimo užpildytus do
kumentus galima siųsti prade
dant sausio mėnesio 1 dieną, 
tačiau tą daro labai mažai žmo
nių. Mūsų žmones galima skirs
tyti į kelias rūšis. Vieni yra 
labai tvarkingi ir pareigingi, jų 
visi dokumentai visada gražiai 
sutvarkyti, sudėti, jie, praėjus 
Naujiems Metams, užpildo mo
kesčių dokumentus ir juos iš
siunčia. Kiti sako, kad dar daug 
laiko yra ir vėliau tai darys, o 
pradeda rūpintis tik kovo gale 
ar balandžio pradžioje. Dar kiti 
niekada neturi laiko ir viską 
atideda paskutinei minutei — 
dvi dienas prieš balandžio 15 
dienos mokesčių pildymo ter
miną — pradeda ieškoti reika
lingų dokumentų, nervuojasi, 
pildo, paskutinę minutę bėga 
pas specialistus ir pagaliau 1 
minutę prieš balandžio 15 nak
ties vidurnaktį įmeta užpildytus 
mokesčių dokumentus į atkištą 
paštininko krepšį. Toks „laiko 
neturėjimas” tikrai nepadeda 
vargšo žmogelio širdžiai.

Aišku, yra visokių priežasčių, 
dėl kurių kartais negalima 
laiku ir neskubant dokumentų 
sutvarkyti, būtent: kelionės, 
kurie turi valžiai grąžinti 
pinigų, nenori jų per anksti 
išimti iš banko, kad procentų 
nesugadintų, ir t.t. Bet reikėtų 
viskam tvarkos, rasti laiko ir 
pamažu tvarkingai tai atlikti.

Tas šiais metais jau praeityje, 
nebent dėl kai kurių priežasčių 
jūs prašėte mokesčių atsiskaity
mui pratęsimo. Dabar laikas 
kiekvienam sutvarkyti doku
mentus, kad išvengtumėme 
ateinančiais metais nereikalin
gų rūpesčių, dokumentų ieškant 
ir mokesčius pildant. O ypač 
svarbu yra susitvarkyti tiems 
1% ar 2%, kuriuos keletą ar 
keliolika mėnesių nuo dabar In- 
temal Revenue Service gali 
pakviesti pasiaiškinti.

Specialistai sako, kad tvarkin
gai laikomi dokumentai labai 
daug reikšmės turi, kada juos 
pasišaukia IRS patikrinti — 
pasiaiškinti. Pvz., pašaukė vie
ną daug uždirbantį ir daug in
vestavimų bei nusirašymų tu
rintį profesionalą pasiaiškinti. 
IRS agentas, peržiūrėjęs gražiai 
sutvarkytus dokumentus, nieko 
nepakeitė to asmens mokesčių 
užpildyme. O vienas iš buvusių 
IRS agentų, dabar mokesčių ad
vokatas, užsiimąs mokesčių pil
dymais, sako: be gerai sutvarky
tų dokumentų mokesčių mokė
tojas automatiškai stovi jau ne
gatyvioje padėtyje ir rizikuoja 
prarasti nurašymą, į kurį jis 
turi teisę, bet neturi įrodančių 
dokumentų, nes juos pametė ar 
jų neranda.

Specialistai sako, kad kai ku
rie dokumentai po „income tax” 
užpildymo turi būti saugomi, o 
kai kurie gali būti išmetami, bet 
yra tokių dokumentų, kuriuos 
reikia visą laiką turėti. Nelai
kykite dėžių prisikrovę senų 
popierių. Asmeniški duomenys, 
neskaitant tų, kuriuos jums 
atsiunčia bankai, „brokeriai” ar 
kitos įstaigos, gali būti įrašomi 
į kompiuterio disketes. Čia duo- 
simė sąrašą, ką profesionalai 
finansų patarėjai pataria laikyti 
bei kiek ilgai laikyti, o ką 
galima išmesti.

1. Praėjusių kelių metų 
„inc. tau” pildymo kopijos. 
IRA gali tikrinti per 3 metus 
nuo užpildymo; bet gali tikrin
ti per 6 metus, jei pąjamos pil
dant buvo žymiai sumažintos. 
Jei asmuo visai neužpildė ar 
suktai užpildė, tuo atveju IRS

tikrinimui nėra nustatytos me
tų ribos. Tai reiškia, kad mo
kesčių mokėtojai turėtų laikyti 
savo „inc. tax” kopijas ir patei
sinančius dokumentus apie pa
jamas ir nurašymus mažiausiai 
3 metus, ar net ir 6 metus. Mo
kesčių mokėjimo profesionalai 
paprastai pataria žmonėms sau
goti „inc. tax” kopijas (nebūti
nai pateisinančius išlaidų ir pa
jamų dokumentus) visą laiką, 
nes dažnai jos yra asmeninių fi
nansų dokumentacijos santrau
kos. Jeigu jūs neturite uždarbio, 
turite didelį nuostolį ir tai ne
galite tais metais nurašyti, per
kelkite kitiems metams ir lai
kykite „inc. tax” kopijas bei 
dokumentaciją tol, kol galėsite 
juos nurašyti, o po to dar saugo
kite juos trejetą metų.

2. Gyvenamieji namai. Mo
kesčių mokėtojai nėra kalti už 
namo pabrangimą — „Capital 
gain”, jei jie parduoda namą ir 
perka kitų 2-jų metų laikotarpy
je. Dėl to dokumentai kiekvieno 
namo, kondo ar co-op nuosavy
bės turi būti laikomi visą laiką. 
Saugokite originalius pirkimo, 
paskolos mokėjimo dokumentus 
ir sąskaitas dėl visų pagrindinių 
pataisymų, t.y. viską, kas prisi
deda prie namo vertės pakė
limo, pvz., naują prausyklą, ar 
virtuvę. Tų remontų kaina yra 
pridedama prie namo pirkimo 
kainos, kad būtų galima apskai
čiuoti „cost basis” — pagrindinę 
kainą mokesčių reikalams ir tai 
sumažins jums gautą pelną par
davus namą, už kurį kada nors 
teks jums mokėti mokesčius.

Asmenys, kurie neturi tokių 
dokumentų, specialistai sako, 
turėtų juos atkurti. Peržiūrėkite 
senus čekius, paprašykite ran
govų duplikatinių sąskaitų.

3. IRA ir pensijos. Labai 
svarbu visą laiką turėti smul
kius IRA dokumentus, ypač at
skiriant „deductible” ir 
„non-deductible” IRA, nes po 
kurio laiko, kai pradėsite išimti 
iš „deductible” IRA fondo pi
nigus, jie bus apmokestinami, o 
už „non-deductible contribu- 
tions” jūs jau esate užmokėję 
mokesčius.

4. Skyrybos. Laikykite origi
nalius teismo dokumentus, susi
jusius su alimentais ir vaikų iš
laikymu. Laikykite juos ma
žiausiai 6 metus, nes IRS mėgs
ta tai dažnai patikrinti. „Child 
support” — vaiko išlaikymo mo
kestis negali būti nurašomas 
tam, kuris moka, nei prirašo
mas kaip pajamos tam, kuris 
juos gauna. Alimentai nurašomi 
tam asmeniui, kuris juos moka, 
o gavėjas turi už juos mokėti 
mokesčius.

6. Stock ir Bonds. Laikykite 
„brokerio” išduotus transakcijų 
lapelius tol, kol esate tų „bonds” 
ar „stocks” savininkas. Jei juos 
parduodate, palyginkite pirki
mo lapelį su pardavimo lapeliu, 
kad galėtumėte pranešti uždar
bį arba nuostolį, kada pildote 
mokesčius. Laikykite šią doku
mentaciją bent 3 metus.

6. Mutual funds. Šią doku
mentaciją yra sunkiau tvarkyti 
negu „stocks ir bonds”. Mokes

čių mokėtojai turi turėti „mu- 
tual funds” pranešimus, ku
riuos jie gauna kas metų ketvir 
tį. Ten yra smulkiai surašyti in
vestavimai, pirkimai, pardavi
mai ir palūkanos. Kadangi mo
kesčiai kas metą yra mokami 
nuo to, kiek gavote palūkanų ir 
uždarbio, jei jie vėl buvo inves 
tuojami. Reikalinga turėti doku
mentaciją, kad į visa tai būtų 
galima atsižvelgti, kai „Sėrai” 
yra parduodami. Turėdami do
kumentaciją, jūs nepermokėsite 
uždarbio mokesčių. Laikykite

Dažnai „Draugo” puslapiuose 
skaitote apie aukotojus ir jų 
aukas našlaičiams. Ir turbūt ne 
vienam yra įdomu, kas su tais 
pinigais yra daroma ir kaip pini
gai pasiekia Lietuvos našlai
čius.

„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas ieško Amerikoje rė
mėjų, kurie apsiimtų remti naš
laičius Lietuvoje, sumokėdami 
po 150 dol. į metus. Komitetas 
k; s trys mėnesiai tuos pinigus 
persiunčia į Lietuvą vaikų para
mai. Pinigai yra siunčiami žfno- 
nėms, kurie juos paskirsto naš
laičių globėjams. Šių metų ba
landžio 10 d. „Lietuvos Našlai
čių globos” komitetas išsiuntė į 
Lietuvą $17,248.00 — tai 3 mė
nesių — balandžio, gegužės ir 
birželio parama 394 našlaičiams 
Lietuvoje ir dviejų mokyklų ap
leistiems alkaniems vaikams 
pietų pinigai. Kun. L. Damb
rauskas globoja 9 vaikus Mosė
dyje, Skuodo rajone, Gražina 
Landsbergienė turi 188 globoja
mų vaikų, pasklidusių po visą 
Lietuvą, kun. R. Repšys globoja 
11 vaikų Tabariškėse, Kauno 
rajone, Juozas Švoba — „Kaimo 
vaikai” globoja 96 vaikus, kun.

K. Raly — vaikų N. Daugė
liškyje, Ignalinos rajone, kun. 
K. Gražulis — 11 vaikų Vilniu
je, kun. R. Ramašauskas — 9 
vaikus Krakėse, Kėdainių ra
jone, kun. V. Aukštakalnis — 47 
vaikus Viduklėje, kun. Baniulis 
i.’ tikus ir vieną našlaitę stu
dentu Klaipėdoje. Pasiųsta

1 )0 Vikte ijai Lapienienei,
1 it. įtėnų mokyklos Švenčio- 
i Alir >6jone mokytojai, kad 32 
v iki i duotų pietus kas dieną. 
Lietuvoje skaičiuoja, kad 1 lito 
užtenka pietums, tai šis 1,000 
dolerių yra visų metų 32 moki
nių — apleistų vaikų iš netvar
kingų šeimų pietūs, ir tai turbūt 
yra vienintelis valgis per dieną, 
ką tie vaikai gauna. Šie pinigai 
pasiųsti per J. Švobos „Kaimo 
vaikų” fondą. Kun. Step. Tunai
tis, Tverečiaus klebonas, Ig
nalinos rajone maitina 60 vai
kų; jam pasiųsta $1,000 tų 
vaikų maitinimui.

Prieš maždaug dvejus metus 
įsisteigęs komitetas, pradėjęs 
šalpą su keliolika našlaičių, šiuo 
metu remia 394 našlaičius ir 17 
našlaičius-invalidus studentus, 
šią savaitę iš Gražinos Lands
bergienės gauta vėl apie 50

dokumentus mažiausiai 3 me
tus po to, kai užpildote „inc. 
tax”.

6. Nuostoliai dėl nelaimin
gų atsitikimų ir vagysčių.
Specialistai pataria nufilmuoti 
savo namus, jų vidų. Vagystės 
atveju, policijos raportas ir įver
tinimas bus reikalingas; video 
juosta padės dokumentuoti 
nuostolį, o tai pagelbės apdrau- 
dai ir mokesčių pildymui. „Ca- 
sualty loses” — nelaimingų at
sitikimų praradimus galima nu
rašyti tik iki tam tikros 
nustatytos ribos ir yra specialiai 
apskaičiuojami. Tokius nurašy
mus IRS įstaiga labai tikrina.

7. Procentai. Nuosavybės pa
skolų ir „Home-equity” paskolų 
procentai yra paprastai nura
šomi- Taip pat yra nurašomi 
verslo paskolų procentai ir in
vestavimo procentai. Bet, jei 
paimate „margin loan” iš savo 
brokerio, kad nusipirktumėte 
mašiną, tai bus kliento (con- 
sumer) procentai ir yra nenura
šomi. Laikykite dokumentus vi
sų nurašomų procentų bent 3 
metus, dar geriau — 6 metus.

8. Daktarų ir ligoninių sąs
kaitos (Medical records). Dau-

guma mokesčių mokėtojų nega
li nusirašyti gydimo išlaidų, nes 
jas galima nurašyti tik tada, jei 
jos prašoka 7.5% jūsų uždarbio 
(adjusted gross income). Jei ga
lite nurašyti, laikykite doku
mentus 3-6 metus, jei negalite 
nusirašyti — išmeskite.

9. Darbovietė namuose. 
(Home office). Žmonės, kurie dir
ba savo, namuose, turi turėti 
smulkią išlaidų dokumentaciją. 
Jie gali nusirašyti „deprecia
tion” tai narna daliai, kurią 
naudoja, kaip įstaigą ir dar pro
porcingai dalį elektros, vandens, 
dujų, remonto ir draudimo išlai
dų. Šią dokumentaciją reikia la
bai atsargiai vesti ir saugoti, 
nes IRS labai mėgsta tai tikrin
ti. Laikykite duomenis bent 6 
metus, o „depreciation” dalį 
laikykite visą laiką, kartu su 
namo dokumentais.

10. Dovanos ir palikimai les- 
tate tax). Šiuos dokumentus lai
kykite visą laiką.

Naudotasi medžiaga iš „Chi
cago Tribūne” („Give it a 
Whirl” by Jan M. Rosen. 1995- 
4-10).

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

anketų naujų našlaičių, ku
riems reikia pagalbos —'•reikia 
surasti rėmėjus ( Studentams 
siunčiama parama vieną kartą 
metuose, našlaičiams vaikams 
— jų globėjams — kas 3 mėne
siai.

Renkami drabužiai ir kitos gė
rybės, ir su Mercy Lift pagalba 
persiunčiami į Lietuvą, kur 
Gražina Landsbergienė, J. Švo
bos „Kaimo vaikų” fondas, kun. 
V. Aukštakalnis ir kiti kunigai 
juos atsiima iš Vilniaus ir išda 
liną reikalingiems globoti
niams.

Surinkti visus šiuos pinigus, 
surikiuoti rėmėjus ir globėjus, 
dirba daug žmonių. Visą darbų 
ratą, aišku, suka pirmininkė dr. 
Albina Prunskienė. Dana Bazie- 
nė ir Irena Kairytė tvarko naš
laičių ir jų rėmėjų kartoteką. 
Dr. Alina Domanskienė ir dr. 
Vida Tumasonienė tvarko susi 
rašinėjimą su rėmėjais. Susira
šinėjimą anglų kalba atlieka 
Jūra Galinytė-Kredienė. J. 
Kredys tvarko sudėtingus Lie
tuvos globėjų-našlaičių ir Ame
rikos rėmėjų sąrašus kompiute
ryje. Birutė Jasaitienė tvarko 
iždo atskaitomybę ir rašo padė
kas spaudoje — „Draugo” pus
lapiuose. Algirdas Stepaitis 
tvarko atskaitomybę su Lietu
va. Aldona Kaminskienė yra 
protokolų sekretorė. Irena 
Kazlauskienė palaiko ryšį su rė
mėjais ir praneša kada jiems 
reikia atnaujinti paramą jų glo
bojamam našlaičiui. Nijolė 
Maskaliūnienė tvarko ir rūšiuo
ja visus dokumentus. Vanda 
Prunskienė, Marija Radzevičie
nė ir dr. Edmundas Ringus ieš
ko ir verbuoja naujus rėmėjus. 
Aldona Šmulkštienė aprašo vai
kų vargus, komiteto darbus 
spaudoje. Laimutė Stepaitienė 
visiems aukotojams ir rėmėjams 
parašo ir gražiai padėkoja. Jean- 
ne Door, komiteto atstovė Phi- 
ladelphijoje, rašo angliškai kal
bančiųjų tarpe, sėkmingai ieško 
ir randa daug našlaičių rėmėjų.

Komitetas stengiasi, kiek ga
lima daugiau, padėti vaikams- 
našlaičiams, našlaičiams stu
dentams, studentams invali
dams. Pinigai yra siunčiami 
žmonėms, kurie yra atsakingi ir 
kuriems taip, kaip ir mums, rū- 

i tų nelaimingų vaikų ateitis, 
is pagalbos darbas nėra leng 

vas — yra nuolatinis ir kasdie
ninis. Tačiau tikėjimas gražes
niu ir šviesesniu rytojumi duoda 
jėgų ir prasmės šį darbą tęsti. 
Rėmėjų ir aukotojų dosnumas ir 
vaikų vargo Lietuvoje suprati-
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Seattle lietuvių vakaronėje, š.m kovo 25 d Iš k - krepšininką-- Šarūno-- 
Marčiulionis, dainininkas Vytautas Kernagis ir režisierius .|<>n,i> Jurašu-

Nuotr Z. Petkienės

mas įgalina komitetą surinkti 
nemažas sumas pinigų ir jas 
paskui perduoti tiems, kuriems 
reikia. Tie doleriai ne vienam

<3 12 )434-2 I 2 I 1 -KOO-775-SEND
2719 VVcst 7lst Street, Chicu}>o, IL <*<>629

nušluosto skausmo ašaras, nu
malšina alkį ir įgalina žengti 

tiesiu gyvenimo keliu.

Birutė Jasaitiene

IV'Iusių rnštinės:
17 S.Correy Ave..St.Pete Beach, FL 33706 Tel. (813)363-7700 

£ 639 East 1851h Str, Euchd. 0H 44119 Tel. (216)481-0011 

52 Feagles Rd.. Warwick. NY 10990 Tel. (914)258-5133 

Rochester. NY Tel. 1716)2324111

Pittsburgn. PA Tel. 1412)481-6222

(708)430-7272
(708)430-5783

PHONE: 
FAX:

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

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

I jthuania in a Nutshell
PETARIUBE NEVVYORK CHICAGO 
Aprll • 8OU> OUT N / A
Aprll M 31888 31828
Juna • (1880 81330
Auguat 10 *171* 31708
Saptambar 18 *1443 *1433

Baltic Treasures

DfTAKTUni NEVV YORK CHICAGO 
May 77 33433 N / A
May 37 33373 32733
July 30 33337 N Z A

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

Lithuanian Highlighta
PETARTURE NEVV YORK CHICAGO
May 3 31338 81878
May 10 31730 31708
May 26 31028 81878
Jun. 14 31808 31048
July 13 31808 31048
July 28 31788 31818
Auguat 13 31788 31818
Auguat JO 31788 31818
Saptambar 2 31808 31848
Saptambar 3 31708 31318

DERARTURE NEVV YORK CHICAGO
May 24 81030 81000
Jun« 30 31048 81008
July 20 82000 82130

Spo’lžg'nt on the Baltica
OKAK'i't't' NEVV YORK CHICAGė 
Jum32283 N Z A
July J 8213/ 82108
Auguo. 71 33777 N / A

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

vyj i ntfhnati onal

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

S DAUKANTO 21 
KAUNAS, LIETUVA 
TEL (370) 7 200 749

LAISVĖS a 26-209 
PANEVĖŽYS, LIETUVA 
TEL (370) 54-306-75

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

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

Kairy* Baltic Expedltlng 
517 Frultland Rd.

Stoney Craak, Ont.

Canada 18E 5A6
Tai. 905-643-3334 / Fax. 905-643-8980

Kviečiame Visus...
...į Lietuvių Jaunimo Sąjungos IM' Skyriaus Septintąjį Politinį 
Seminarą, kuris (vyks VVashington. IMJ, 1995 m. gegužės mėn 5-7 dd.

kl IMKI M1II.MS 5 4 1995
• Registracija Viešbutyje (vakare) US$65 00 iki 4/17/95 USS7H.80 po 4/17/95

USS2IHN) negrąžinamas užstatas reikalingas su 
ankstyva seminaro registracija, ir lfS$4(i(N) 
vietoje

l’l \k I \l»lI SIS 5 5 1995
• Registracija Dlrksen Senato Pastate
• Apie RATO Integracija

dr Vytautus itufvi.
Lietuvos Ambasada Vaiingtrme

• “Longresslonal Rrieflng"
Asta Hunmnvlr JAV I.R Rūstinę

• Sutikimai su JAV atstovais
• “State Department Itrieflng”

Departmrnl -d Itrfrmr State Drpartmeni ir 
Agemy for International I ievelopmetu 
pranešimai

HYATT ARLINGTON IIO IU 
1325 Wilsnn Rlvd

Artington. VA 22209 
(TOJ) S2S42J4

Gauti kambarin nuolaidą, reikia paminėti grupes 
vardą "l.iihuanian American Youth Avsn ” iki 

*1993 m balandžio mėn 17 d

Papildomai informacijai bei registracijai prašome 
kreipti* į Viktorą Kaulmaną. JAVIJS-IM 3ftOR 
Kirkham C T . Springheld. Virginia 22161 17i iŠ

tel (703)503-5161 lai (7»i3)M2-M795

SLSI MIII \|s 5 h 1995
• Registracija Viešbutyje
• |darhinimit Galimybės Lietuvoje

Krrrv Stromherft
• Karaliaučiaus Rajonas

i/r Phil Retersrn, Potomae houndalmn
• Užsienin Pagalba I ietuvai

Algis Rimui
• JAV IJS Metinis Suvažiavimas Ir C entro 

Valdybos Rinkimai
pirm Viktoras Kaufmanas• Snkai

Mišios Lietuvos Ambasadoje
kun A Saulaim

• I Marymes ir Vaiš+s

Seminaro programa gali keistis

vi



v.
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LIETUVIU TELKINIAI

LOS ANGELES, CA

NEDIDELE AUKA
SVARBIAM TIKSLUI

Svarstydamas tolimesnės 

veiklos klausimus, balandžio 4 

d posėdžiavo Los Angeles mįes 

te susikūręs Lietuvos gimnazi
joms remti komitetas. Ši orga

nizacija Amerikos lietuvių tar 

pe telkia lėšas premijuoti Lietu

vos gimnazijų geriausius anglų 

kalbos mokinius Posėdžio daly

viai paskaitė premijas gavusių 

mokinių laiškus, kuriuose jie 

reiškia padėką Amerikos lietu

viams, kad jų neužmiršo, o 
premijos esančios didžiulė 

paskata siekti mokslo, naudo

jantis plačiausiai pasaulyje var

tojama anglų kalba. Ne vienas 

jų pareiškė norą daugiau apie 

Amerikos lietuvius sužinoti ir 

palaikyti artimesnius ryšius. 

Nuoširdžius laiškus paraše ir 
kai kurie mokytojai bei mokinių 

tėvai Savo įspūdžius iš premijų 

Įteikimo švenčių papasakojo 

Juozas Kojelis, dr. Zigmas Brin 

kis, buvo perduotos ir posėdyje 

nedalyvavusios Birutės Viskan 

tienės mintys.
Posėdyje kilo diskusijų dėl 

premijų iš anglu kalbos perke 
limo į lietuvių, gal vokiečiu ar 

prancūzų kalbas, kurios dėsto

mos Lietuvos gimnazijose, o gal 

už visuomeninę veiklą ar gerą 

elgesį Bet pasilikta (bent šiais 

metais i prie anglų kalbos, kaip 

atsvaros prieš rusų kalbos ir 

kultūros Įtaką. Komitetas nuta 

rė, parinkęs mecenatų nuomo

nes, ateityje tą klausimą labiau 

pastudijuoti ir gal padaryti pa

keitimų
Lietuvos gimnazijoms remti 

komitetas vėl kreipiasi į lietu

vių visuomenę, prašydamas šį 

kilnų tikslą paremti. Kaip pra 

eityje, mecenatai, paaukoję 100 

dolerių, pasirenka gimnaziją, 
kurioje gal teko pačiam mokytis 

ar mokytojauti, ar tapti gera 
dariu savo kilmės miesto ar 

miestelio jaunimo, kuris tikrai 

ilgą laiką pasiliks dėkingas. 

Gautos mažesnės sumos bus su

jungtos ir komiteto nuožiūra 
paskirtos labiausiai reikalin 

goms mokykloms Iš paaukotų 

sumų nė vienas centas nebus 

panaudotas administraciniams 

reikalams.

Būtų labai gražu, jei buvę 

mecenatai savo aukas pakarto

tų ir dar surastų bent po vieną 
naują aukotoją. Šiais metais 

aūkas norima sutelkti iki liepos 

1 d., o varžybas ir premijų įtei
kimo šventę, susitarus su Švie

timo ir mokslo ministerija, pra

vesti rudenį, naujuose moks

lo metuose.
Aukas siųsti: adv. Žibutė 

Brinkiene, 1500 West Covina 

Parkway. Suite 103, West Covi 

na, CA 91790

Žibute Brinkiene,
Lietuvos gimnazijoms remti 

komiteto pirm.

A.A. VLADĄ ŠIMOLIŪNĄ 
PRISIMENANT

A a. Vladas Šimoliūnas mirė 
1990 metais, per pačias Velykas 
Dana Point, CA. Palaidotas ne
toli Šv. Kazimiero parapijos 
esančiose Forest Lawn kapinė
se, Glendale, CA Nepriklauso
mos Lietuvos karininkas, švie
sus patriotas-visuomenininkas 
Los Angeles lietuvių telkinyje, 
Vladas Šimoliūnas pasižymėjo 
lietuvybės išlaikymo entuziaz
mu ir nuostabiai gera valia; 
buvo nuoširdus, mylėjo gyveni
mą ir žmones, mokėjo gražiai 
padainuoti. Vlado Šimoliūno 
penkerių metų mirties paminė
jimui, jo žmona (sol. Stasė 
Klimaitė) penkis šimtus dolerių 
padovanojo šv. Kazimiero para
pijos garbingam chorui.

SAN FRANCISCO, CA
VASARIO 16-SIOS 

MINĖJIMAS

San Francisco Lietuvių Bend 
ruomenė Vasario 16-osios minė
jimą suruošė įspūdingos St. 
Mary s katedros susirinkimų
-salėje.

Minėjimas buvo pradėtas Lie
tuvos ir JAV himnais. Valdybos 
pirmininkė Evelina Mickevičie
nė supažindino su paskaitinin
ku — Lietuvos Respublikos am
basadorium Washingtone dr. 
Alfonsu Eidintu. Ambasadorius 
įdomiai apibūdino dabartinę 
Lietuvos ekonominę padėtį, kas 
buvo pasiekta, kur reikėtų im
tis daugiau iniciatyvos, palietė 
ir Lietuvos santykius su užsie
niu. Jo kalba sukėlė nemažai 
klausimų ir gyvas diskusijas.

LB Vakarų apygardos pirmi
ninkė Violeta Gedgaudienė 
sveikino gausiai minėjiman 
susirinkusius. Po to vyko me
tinis Bendruomenės susirin
kimas, kuriame buvo pasiūlyti 
kandidatai ir išrinkta valdyba 
ateinantiems dvejiems metams. 
Valdybon išrinkti: Lina Altą, 
Eileen Boken, Felicija Brown, 
Gint Federas, Vytas Šaulys ir 
Don Witt.

Meninėje minėjimo programo
je pasirodė San Francisco lie
tuviukai (nuo 2 iki 12 metų am
žiaus), atlikdami eilėraščių, dai
nelių ir šokių pynę. Jaunimėlio 
programą paruošė Alberta As- 
traitė Singh, talkinama vai
kučių tėvų.

Buvusi valdyba — pirm. Eve
lina Mickevičienė, vicepirm. 
Algis Bačanskas, sekretorė dr. 
Augusta Šaulytė, iždininkas 
Viktoras Palčiauskas, Ph.D,, 
korespondentė Dalia Grybinaitė 
Lee, narė šalpos reikalams In
ga Marčiulionienė, narys poli
tiniams reikalams Gint Federas 
ir metinio Pabaltijo kraštų 
pobūvio rengimo vedėja Lila 
Pažemenienė darniai ir sėk
mingai dirbo praėjusius dvejus 
metus. Surengė keturis tradi

cinius metinius renginius, ku
riuose gausiai dalyvavo nariai, 
svečiai, o ypač jaunimas. Val
dyba sėkmingai suorganizavo 
šalpą Tauragės ir Radviliškio 
našlaičių namams. Tam reika 
lui buvo renkamos aukos ir 
pasiųstos trys didelės siuntos į 
Lietuvą. Paskutinioji siunta 
buvo daugiau negu 2,000 svarų.

Po minėjimo ir LB susirin
kimo Adomo ir Evelinos Micke
vičių namuose vyko vaišės ir 
pašnekesiai su svečiu iš Wa- 
shingtono dr. Alfonsu Eidintu. 

Dr. Aurelija Ginčiauskaitė 
Palčiauskienė

DAYTONA BEACH, FL

PRAMOGINIŲ DAINŲ 
KONCERTAS

Verbų sekmadienį, š.m. balan
džio 9 d., turėjome progos pasi
klausyti pramoginių dainų. 
Koncertą atliko solistai iš Lie
tuvos — Nijolė Ščiukaitė ir Jur
gis Žukauskas. Muzikinę 
palydą tvarkė N. Ščiukaitės 
vyras muz. J. Tiškus. Svečius 
lydi ir koncertų organizavimu 
rūpinasi Stepas Ingaunis, gyv. 
Hot Springs, Ark.

Pradžioje įvyko lietuviams 
skirtos pamaldos Prince of 
Peace bažnyčioje, Ormond 
Beach. Šv. Mišias aukojo lietu
vių sielovada besirūpinantis 
kun. Ričardas Grasso. Pamoks
lo metu pasveikino pamaldų da
lyvius su artėjančiomis Velykų 
šventėmis, paryškino ir šių 
švenčių prasmę. Aukas nešė Vy
tautas ir Stella Abraičiai. Cho
ras „Sietynas”, vadovaujamas 
muz. Antano Skridulio, pamal
das praturtino gražiomis, Vely
kų laikotarpiui būdingomis 
giesmėmis. Skaitinius atliko 
nuolatinis skaitytojas Kazimie
ras Barūnas.

Tuoj po pamaldų salėje vyko 
minėtas koncertas.

Svečius pasveikino klubo pir
mininkas Jonas Daugėla, palin
kėjo malonios viešnagės mūsų 
telkinyje. Koncerto pradžioje 
solistė Nijolė Ščiukaitė pa
sveikino daytoniškius, pasi
džiaugė malonia Lietuvių klu
bo valdybos globa, padėkojo už 
koncerto suruošimą. Ji pažymė
jo, kad abu solistai esą šiau
liškiai, drauge dainuoja dau
giau du dešimtmečius, yra daug 
kur keliavę. Daytona Beach Ni
jolė aplanko jau antrą kartą, o 
JAV koncertuoja trečią kartą.

Koncerte, kaip minėta, pra
moginės lietuvių kompozitorių 
sukurtos dainos. Jų tarpe ir J. 
Tiškaus, N. Ščiukaitės vyro, o 
taip pat keletos dainų žodžiai 
yra pačios N. Ščiukaitės. Trum
pame reportaže neįmanoma iš
vardinti visų dainų, kompozi
torių ir žodžių autorių. Koncer
tą pradėjo Nijolė Ščiukaitė at
likdama „Tėviškės sodai” ir 
„Sodyba”. Nijolė ir Jurgis Žu
kauskas duete padainavo 6 dai
nas, po to sol. Jurgis Žukauskas 
solo padainavo 4 dainas. Toliau 
skambėjo keletas dainų, atliktų 
sol. Nijolės Ščiukaitės, solo 
Jurgio Žukausko. Koncertą bai
gė abu solistai duetu padainavę

San Francisco LB valdybos nariai ir svečiai Vasario 16-tos minėjime. Ift k. — LB v-bos vicepirm. 
A įgis Bačanakas. koresp Dalia Grybinaitė Lee, Lietuvos ambasadorius Waahingtone dr. Alfon
sas Eidintas. LB v bos pirm Evelina Mickevičienė, v-bos narė Inga Marčiulionienė, sekr. dr. Augus
ta Saulytė, ižd dr Vytautas Palčiauskas ir LB Vakarų apygardos pirm. Violeta Gedgaudienė.

Nuotr dr. Aurelijos Palčiausldenės

keletą dainų. Dainų tekstuose 
daug meilės, tėvynės ilgesio, 
svajonių, patriotinių nuotaikų; 
jausmingos, širdžiai artimos ir 
mielos. Žinoma, buvo ir tam tik
rų trūkumų. Klausytojai skun
dėsi per garsia muzikine palyda, 
tarpais buvo sunku suprasti žo
džius. Apie koncerto meninį ly
gį buvo įvairių nuomonių. Bet 
mūsų telkinį, kaip teigė klube 
pirmininkas Jonaš Daugėla dė 
kodamas solistams už koncertą, 
dainos pradžiugino. Dalyviai 
svečiams atsidėkojo gausiu plo
jimu, o rengėjų vardu Aniceta 
Mažeikienė ir Dovydukas solis
tams ir J. Tiškui įteikė gėlių.

Po koncerto Nijolė Ščiukaitė 
šiltu žodžiu padėkojo juos globo
jusiai Lietuvių klubo valdybai 
ir visiems dalyviams už koncer
tui skirtą dėmesį.

Pirmininkas Jonas Daugėla 
pasidžiaugė išgyventomis nuo
taikomis, palinkėjo dar kartą 
sugrįžti į mūsų telkinį.

Visi koncerto dalyviai buvo 
pavaišinti kavute ir pyragais. Iš 
Daytona Beach svečiai išvyko į 
Miami.

PAGARBIAI
PRISIMINSIME MOTINAS

Lietuvių klubo valdyba, vado
vaujama Jono Daugėlos, š.m. 
gegužės 14 d. ruošia Motinos 
dienos minėjimą.

įprastu laiku Prince of Peace 
bažnyčioje, Ormond Beach, vyks 
pamaldos prisimenant lietuvę 
Motiną. Šv. Mišias aukos kun. 
Ričardas Grasso, o pamaldose 
Motinos garbei skirtų giesmių 
pagiedos choras „Sietynas”, 
vadovaujamas muz. Antano 
Skridulio. Po pamaldų parapijos 
salėje vyks Motinų garbei skir
tas „Sietyno” koncertas. Po 
meninės dalies bus pagerbtos 
Motinos, vaišinamos klubo val
dybos suruoštais pietumis. Pa
tarnaus vyrai.

BIRŽELINIAI ĮVYKIAI

Š.m. birželio 9 d.. Prince of 
Peace parapijos bažnyčioje, Or
mond Beach vyks pamaldos lie
tuviams, skirtos pagerbti visus 
laiko sąvartoje žuvusius už tau
tos laisvę ir prisiminti baisiuo-1 
sius birželio trėmimus, visus 
tremtinius ir politinius kali
nius. Minėjimą ruošia Daytona 
Beach Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba adovauja- 
ma dr. Birutės Preikštienės. Pa
maldose giedos choras „Siety
nas”, vadovaujamas muz. Anta
no Skridulio. Minėjimo smul
kesnę programą ruošia LB apyl. 
valdyba.

LANKĖSI VYSK.
P. BALTAKIS

Š.m. kovo 9 d. mūsų telkinį 
aplankė vysk. Paulius Baltakis. 
Aukodamas šv. Mišias, pamoks
le prisiminė Velykų prasmę. Po 
pamaldų salėje vyko pabendra
vimas. Išklausytas vysk. prane
šimas apie Lietuvių Religinę 
šalpą. Dalyviai ta proga suau
kojo 700 dol., už kuriuos vysk. 
P. Baltakis šio telkinio lie
tuviams padėkojo raštu, o klu
bo pirmininkas Jonas Daugėla 
padėką perdavė koncerto pabai
goje, balandžio 9 d. Vyskupo 
Baltakio viešnage ir globa rū
pinosi šio telkinio veiklūs vi
suomenininkai Danutė ir Algir
das Šilbajoriai.

i

Jurgis Janušaitis

KĘST CONSTRUCTION, INC.
Kokybiška nauja statyba 

ar remontas.
312-767-8191 

Kęstutis Rekašius

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

Siunčiame Į Lietuvą automaši
nas, traktorius, laivus ir jų atsargi
nes dalis. Reikalingi auto-skardinin- 
kai. Pigiai parduodame remontuo
tus automobilius. Tel. 312- 
646-6677 (darbo dienomis) arba 
312-778-3455 (vakarais).

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

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.
BEN SERAPINAS 706-636-2960

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

■ t, •

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 

jų reikmenis. Pasinaudokite pa

togiu planu atidedant pasi

rinktus reikmenis, ypatingai 

progai Pilnai užbaigtų foto 

nuotraukų aptarnavimas. Ati

daryta pirmadienį ir ketvirta

dienį vakarais iki 8 valandos. 

Antrad. ir trečiad. susikalbėsit 

lietuviškai.

3314 West 63rd Street 
Tel. 776-8998

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS

J. BUBNYS 
737-5168

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 
Tai. (312) 581-4111

I CLASSIFIED GUIDE

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV 
OE/RCA ATSTOVYBĖ 
2346 W. 69th Street 
Tai.: 312-776-1486

REAL ESTATE REAL ESTATE

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

'J3l MttJ

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste k1 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 706499-7000 
Fax. 706499-7006

Res. 312-7763971 
Pager 312-308-0307

RE/MAX 
REALTORS 

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

GREIT
PARDUODA

Centui KMIECIk REALTORS 
i 7922 S. Pulaski Rd.

j 4365 s- Arrh*c Ave

DANUTE MAYER 
284-1900

jei norite parduoti ar pirkti .namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asrrjęniškai 
patarrlaus. jkaibeyirg^Scveltui. >,

FOR SALE
Evergreen Pk. (N.W.) large lot, 
custom blt. 2 bdrm. home; tire 
place, living rm./din. rm. face back 
yard; many upgrades. A must-see.

Call 708-424-7708

FOR RENT

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mlag.
apšildytas bt.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 6425 Į

+ 1 mėn. „securtty dep” Ir 
, Kreiptis į Almą: 312-476-8727.

Išnuomojamas apšildomas 4 
kamb. 1 mieg butas 67 & Kedzie 

1 apyl. $355 į mėn. + „security”.
Tel 312-779-6193. Kalbėti ang
liškai.

FOR SALE

FOR SALE
Cherry wood entertmnt center. 
Perfect condition, 5 ft. x 5 ft. $600. 
Plald queen sleeper sofa $250.

Call 708-424-7708

Pigiai parduodama nauja 
dantisto kabineto aparatūra,
tinkama naudoti Lietuvoje.

Tai. 312-737-6901

IEŠKO DARBO

50 m. moteris nori padirbėti pusę 
dienos bet kokį darbą.

Tai. 312-776-8854

MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
I (VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

Tel. 312-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Lietuviškas maistas—"catered"
• Siunčiame mūsų produktus UPS

Atidaryta 7 dienas savaitėje

Bake i-orMl1

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750

Kepyklos produktai ir užkandžiai 
miesto centre 

Savaitgalį uždaryta

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

Mūrinis namas „raneh” Arl- 
Ington Hts. 3 mieg kamb., 1V2 
vonios kamb.; įrengtas rūsys; 2’/2 
auto. garažas; centr. vėsinimas; 
tinklai langams; didelis kiemas; 
pėsčiomis galima pasiekt bažnyčią, 
mokyklas (Distr. 25 ir 214), ligoninę, 
pensininkų centrą, parduotuves. 
Kaina maždaug $200,000. Kreiptis: 
tai. 708-398-3213. Kalbėti 
angliškai.

2
ACCENT REALTY, INęJ

5265 West 95th Street’ 

Oak Lawn, lllinpis 60453

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

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir- 
'kime ir pardavime, mieste ir 
:priemiesčiuose.

HELP VVANTED

SIŪLOME DARBUS!

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

Ali Care
Employment Agency 

Tel. 312-736-7900

Ieškoma moteris priilOrėtl ligony ir
padėti namų ruošoje vakariniame Čikagos 
priemiestyje. Darbas savaitės dienomis 
8:30 v.r. • 5:30 v. p.p„ arba savaitgaliais. 
12 vai. -10 v.v. Reikia šiek tiek suprasti 
angliškai ir turėti savo transportaciįą. Kreip
tis vakarais, tel. 700-043-8086

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V> Wwt 95th Street 

Tel. (70B) 424-8854 
(312) 581-8884

VIDAUS IR LAUKO 
NAMŲ REMONTAI IR 

DEKORAVIMAS
Skambinti Vytui: 312-823-7269, pager 
312-289-5287

• Movlng—Kraustymas
Profesionalus patarnavimaa pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku Draudimas garantuotas Kreiptis * 

tai. 312-926-4331

CHEPOV DOMESTIC AGENCY
Ieškote darbo? Geros algos? 

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

241 N. Golf MIII, Rm. 321 
Tel. 1-708-803-6439

Reikalinga moterie valyti namus 
ir raštnes. Alga iki 8400 Į eav. 
Turi gyventi Chicagos priemies
tyje. Bus parūpintas kambarys 
Kreiptis: tel. 708-383-7040.

RENATA** AOENCY
Offers domestic jobs housekeepers 
babysitters lor Engiish speaking 
women Full or parti tima. Good pay 
Call and leave message, tel. 
312-286-7267

IEŠKOME DARBININKŲ
Turi mokėti dirbt su ,,lathe'' arba ,,mi!- 
ling” mašinomis. Taip pal reikalingi 
šveisuotojai

Adresas 6026 8. Oak Park Avė.
Chicago, IL *

•• OUAUTY P1OPLI ••
Aspidly »»p«ndmp markstlng Co nssds 
Markstlng Rsps who ars gosi orlsntsd ė 
motlvstsd. Intsgrtty ė psopls skilia a mušt 
Wlll trsln Call TM-M7-S1M.
Mušt rssd wrlts S spssk Engiish

I I



KAIMYNŲ KUPIŠKĖNŲ 
SUKAKTUVĖS

„DRAUGO” RĖMĖJAI 
Aukos siunčiant laikraščio

prenumeratą

55.00 dol. Gražina Kenter, 
Danbury, CT; Birutė Lesevičius, 
Chicago, IL; Ona Ramas, Hicko- 
ry Hills, IL; Petras M. Staras, 
Worcester, MA; A. Cibavičius, 
Chicago, IL; dr. Kazys Katilius, 
Tuscon, AZ; Kazys Paškonis, 
Eastlake, OH; P. V. Razgaitis, 
Seven Hills, OH.

50.00 dol. Austrą Puzinas San 
Mateo, C A; Vaclovas Budnikas, 
Elizabeth, NJ; Saulius J. Matas, 
Huntington Beach, CA;

45.00 dol. Adolfas Jonaitis, 
Grand Rapids, MI.

40.00 dol. Mafija Krau- 
chunienė, Chicago, IL; E. Klei
za (a.a. kun. Rutkausko atmi

nimui), Chicago, IL.
35.00 dol. K. Sadauskienė, 

Hot Springs, AR; Jurgis Griga- 
lauskas, Bervvyn, IL; Mikas 
Jurgaitis, Venice, FL.

30.00 dol. Brone Šimkus, San
ta Monica, CA; dr. H. Solys, 
Juno Beach, FL.

25.00 dol. Kazys Ramašaus- 
kas, Livonia, MI; dr. A. Šešplau- 
kis, Chicago, IL; Viktoras Nau
džius, Chicago, IL; Apolonia S. 
Pacys, East Chicago, IN; Elena 
Sniegaitis, Juno Beach, FL; dr. 
A. Šaulys, Shoreham, NY; Vla
das Simutis, Redford, MI; A. E. 
Pocevičius, Omaha, NE; Lion
ginas A. Špokas, Crystal Lake, 
II; Uršulė Bubelis, Oak Lawn, 
IL; Ona ir Zenonas Buinevičius, 
Burbank, IL; Vytautas Šeš
tokas, Los Angeles, CA.

20.00 dol. Elena Puodžiūnai- 
tė, Waterbury, CT; O. Ceckaus- 
kas, Montreal, Que., Kanada; 
Rimas Rekašius, Rochester, 
MN; Antanas Osteika, Warren, 
MI; Apolonija Vitkuvienė, West 
Hartford, CT; Alfonsas Gudaus
kas, Chicago, IL; Nek. Prad. 
Marijos Seserų rėmėjos, Chi
cago, IL; Stanislava Gritenas, 
Melrose Park, IL; Bronė Kelme
lis, Chicago, IL.

23.25 dol. Kazys Rutkauskas, 
Rockford, IL.

15.00 dol. Ona Alekna, Mia
mi Beach, FL; Liuda Kulikaus
kas, South Ozone Park, NY; 
Stasė Tamasauskas, Wauke- 
gan, IL;

10.50 dol. Zenonas Lukaus- 
kas, Kenosha, WI.

10.31 Karolis Lembertas, 
Pottstovvn, PA.

10.00 dol. Vytas Stanevičius, 
Chicago, IL; St. Vaškys, St. Pete 
Beach, FL; A. Sinkevičius, 
Melrose Park, IL; Antoinette ir 
Jonas Bulota, Baltimore, MD; 
Robertas Tamulionis, Beverly 
Hills, MI; Valerija Yurkus, Na- 
perville, IL; Peggy Guntis, Tuc- 
son, AZ; Bronius Klimavičius, 
Chicago, IL; Meta Jonynas, 
Chicago, IL; Grąžinąs Karsas, 
Scotsdale, AZ.

Kiekviena auka prailgina 
lietuviško dienraščio, vienin
telio dar pasitikusio sveti
muose kraštuose, gyvybę. 
Dėkui!

Lietuvos miestų su trykštančio
mis fontanų girliandomis ir 
kvepiančiomis rožėmis.

Kazimieras Zulonas

KETVERTŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
1991 m. balandžio 13 d. — 1995 m. balandžio 13 d.

Kupiškis lipa ant kulnų ir 
kaimynams, ir net didesniems 
miestams — tokią nuomonę ga
lėjai susidaryti vidurvasariu 
atsilankęs į Kupiškio 465-rių 
metų jubiliejaus iškilmes. Tai 
buvo unikali, labai spalvinga, 
lietuviška šventė, kuri Lietuvos 
dvasia, giedria nuotaika, žmo
nių laisvumu jaudino širdis. 
Nieko panašaus jau daug metų 
negirdėjome: jdomiai sumany
tos miesto sukaktuvės prašoko 
lūkesčius, subūrė gausybę jau
nimo, kupiškėnų ir svečių.

Iš Lietuvos iš už jūrų marių 
susirinkę kupiškėnai, klausyda
mi sutiktuvių dainų ir muzikos, 
atliko iškilmingą prirašymo ce
remoniją, didžiavosi savo būry
je, matydami Lietuvos Respubli
kos ministrą Rimantą Karaziją, 
pasipuošusį purpuro spalvos 
kostiumu, menantį pasakų prin
cą, kurį išaugino garsusis Ku
piškio miestas. Neeilinio jubilie
jaus ir pats Kupiškis sulaukė 
laisvas, atjaunėjęs, išsipuošęs, 
surentęs paminklą įžymiajam 
savo krašto sūnui architektui 
Laurynui Stuokai-Gucevičiui, 
kilusiam iš Migonių kaimo (pr j- 
klaususio Anykščių parapijai) ir 
išgarsinusiam Lietuvą nemir
tingais meno šedevrais. Jubilie
jinėje mokslinėje konferencijoje 
šio rašinio autorius Kupiškio 
miestui sukaktuvininkui įteikė 
asmenišką dovaną — spalvoto 
metalo Dariaus ir Girėno meda 
lį su progine graviūra. Lietuvių 
amerikiečių kalbos buvo trum 
pos, nepolitizuotos, praskiestos 
skaidriu humoru, juokinusiu iki 
ašarų, ko mes tikrai galėtume 
pasimokyti.

Vakaronėje ūžauta iki išnak
tų, bet pasitikti saulėtekio ant 
Kupiškio piliakalnio — ne vie
nos ar vieno svajone įgyvendin
ta. Susirinkusieji apyaušry, da
lyvavo čia ištašyto akmens vai
nikavime. Nuo piliakalnio vir
šūnės tyvuliuoja graži puošme
na — Kupiškio marios, kurias 
daugelis svečių išvydo pirmąsyk 
ir lietuvišku papročiu nusilenkė 
akmeniui tarsi aukurui. Prasi
dėjusi diena dar nesibaigė šia 
senovės apeiga, o tarsi užgimė, 
sujudėjo vis naujos iškilmės tiek 
bažnyčioje, tiek Lauryno Stuo
kos-Gucevičiaus aikštėje, tiek — 
vėl prie piliakalnio. Nustebino 
ir klaipėdiečių merginų, vado
vaujamų kupiškėnės, daili 
aerobika, ir dviejų senučiukių 
lyrinės dainos, ir Kupiškio mer
gaičių sportiniai šokiai — daina
vo, šoko, ūžė, liūliavo, šnarėjo 
aikštė tarsi margaspalvė savi
veiklininkų jūra, plevėsavo 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, at
gimstančių miestelių ir kaimų 
vėliavos su užrašais: „Šimo
nys”, „Naiviai”, „Paketuriai”... 
Iškilminga kanklių melodija pa 
lydint, atidengtas Ledyno 
Stuokos-Gucevičiaus pamink
las, kurio papėdė vainikuota 
ąžuolo lapų ir kitų žalumynų 
vainikais. Kitas paminklostul 
pis jau anksčiau papuošė ar 
chitekto gimtuosius Migonis, 
esančius už Viešintų.

Kupiškio rąjono centrinėje bi
bliotekoje, rajono kultūros 
namuose ir kraštotyros muzie
juje veikė gausios parodos, ek
sponuojami žymių kupiškėnų 
dailininkų bei tautodailininkų 
darbai, paruošti turiningi leidi
nėliai, ekspozicijos ir stendai.

Kai vakaro sutemos gaubia 
seniausią Kupiškio gyvenvietę
— piliakalnį, medžiuose pasiro
do giriniai, medeinės, vaidilutės 
su šviesuliais, įsiliepsnoja auku
ras ir ugnis, o įvairiaspalvių 
laumių pulkas iš piliakalnio lei- < 
džiasi į senovės pilies kontūrus 
panašią medinę estradą papėdė
je, kur vylingais šokiais į 
audžiamą tinklą vilioja... Prasi
deda romantinis vaidinimas — 
misterija, kuri buvo paplitusi 
senovės Graikijoje, Romoje, vė
liau — ir Vakarų Europoje. Po 
mūsų Vydūno misterijų gal ryš
kiau bandė tik vienas kitas 
autorius. Ir štai kupiškėnų 
romantinė misterija — negirdė 
tas įvykis Lietuvos kultūros 
pokario istorijoje — išniro su 
nuostaba: du milžiniški milžinai 
iš piliakalnio mojuoja rankomis, 
net judina pirštus, sveikinasi; 
kunigaikščio ir karvedžio dialo
gas; prieš 400 ar daugiau metų 
pro Kupiškį važiuoja karališkoji 
šeima; nusikaltėlių teismas ir 
egzekucijos... Pro žmones išlen 
da žandarai — persekiojama lie
tuviškoji spauda. Visko užteko, 
kad galėtum, akis įbedęs, be 
pertraukos sekti įtampą, kurią 
atlaikė ir seni, ir patys mažieji. 
Iš savo turtingo repertuaro py
nės nuostabiai grojo Panevėžio 
pučiamųjų orkestras „Garsas”, 
palydimas mergaičių šokiais, 
nuo būgnininkių maršų iki roko 
įtūžimo prikėlęs iš sėdynių 
smalsuolius.

Kupiškio iškilmėse žavėtinai 
laikėsi publika — nė vieno gir
to, nors gėrimų per kraštus. 
Mandagumui niekas nenusižen
gė, priešingai — buvo daug pa
stangų draugystei. Viskam 
turėjo įtakos geras jubiliejinių 
iškilmių organizavimas, nuotai
ka, kurią galima pasiekti tik 
sutartiniu darbu.

Norisi atskiru geru žodžiu 
paminėti romantinio vaidinimo
— misterijos — teksto autorę ir 
režisierę, Kupiškio rajono kul
tūros namų metodininkę Viliją 
Morkūnaitę, sugebėjusią išausti 
puikų vaidybos audinį, kuriam 
lygaus neturi joks rajonas ir 
joks miestas — labai jau lietu
viškas kūrinys, atliekamas irgi 
su dideliu meistriškumu, pui
kiais artistų kostiumais ir 
įdomia butaforija. Sutelktas 
pastangas gražinti Kupiškio 
miestą rodo ir akmenskaldžių 
talkos organizavimas, miesto 
herbo akmeny prie rajono savi
valdybės iškalimas, lietuviško 
stiliaus vėjarodžio ant kultūros 
namų iškėlimas ir kiekvienam 
akmentašiui belgiško kilimo do 
vanojimas. Didelį indėlį 
Kupiškiui paliko visų kartų ra
jono vadovai, kurie puošė, gra
žino ir toliau rūpinasi Kupiškiu, 
kad jis taptų vienu gražiausių

A.tA.
BARBARA

DUMBRIENĖ
Jaugaitė

...Širdis turi savo priežastį... 
Blaise PASCAL (1623 1662) 
Philosophical Commentary.

Liūdesio ir ilgesio improvizacija.

Dažnai mes gyvename tik šia saulėta diena, nenorėdami 
ar nedrįsdami prisiminti audringos vakarykštės. Ir nors tada 
mūsų gyvenimas sruvena ir palaikiui, vis tiek mūsų širdyse 
dar rusena prisiminimai laimingų, malonių ir saulėtų praei 
ties dienų. Tada prisimename ir žydintį pavasarį, nekalto 
kūdikio žaismingą ir saulėtą juoką. Prisimename žaliuo
jančius miškus, mėlynąją padangę, tą vieversį išdykėlį be 
giedantį toj padangėje. Ir mums atrodo, tartum mes dar 
gyvename tų saulėtų ir ilgesingų dienų sapnuos. Bet tada, 
mano a.a. Mylimoji, aš prisimenu ir Tave, nes Tu buvai ir esi 
manoji tų saulėtų dienų skaistus ir ilgesingas sapnas, 
prisiminimas, tartum žydinti svajonė gaivinanti mane.

* * *
Ir rodos, visa Ui lyg vakar buvo, kai grėsminga ir 

naikinanti audra atslinko, ir mes išklydome po platųjį pasaulį 
su skausmu širdyse. Tada dangus tviskėjo šaltąja mirtimi, o 
žemė, pasruvusi krauju, vaitojo, aimanavo, — aplinkui siautė 
grėsminga ir naikinanti mirtis. Mirtis!.. Ir ji isteriškai kvatojo 
ir šaipėsi iš mirštančiųjų! Taip, Uip, tada juk buvo tas aud 
ringas ir naikinantysis karas, o mūsų širdys pravirko skaus
minga aimana, nes mes turėjome ieškotis užuovėjos nuo tos 
audros. Ir nors, Tėvyne, nebuvome nuskriaudę nė vabalėlio, 
su skaudančia širdimi turėjom palikti tave ir išeiti į tamsią 
nakties nežinią. Bet nors likimo ištremti palikome tave, 
Tėvyne, išsinešėme tave su savimi savo širdyse su saulėtais 
prisiminimais, žaliuojančiais miškais, mėlynu dangumi ir vie
versėliu giedančiu padangėje.

Kupiškis 1994 metais

♦ » »
Neverk mėlynasai dangau, neverk ir tu, skaisčia viltimi 

pražydusi jaunystėje, Tėvyne! Nors mes ir išeiname į nežinią, 
tu visada žydėsi mūsų svąjonėse su skausmu, liūdesiu ir meile, 
nes mes juk visi esame tavo vaikai, nors ir išblaškyti po pla 
tųjį pasaulį. Mes išsinešame tave savo širdyse.

* » *
i Ir tada, kada dangus degė, o žemė aimanavo mirtimi, mes 
slinkome į tamsios nakties nežinią. Ir Tu, mano Mylimoji, 
glaudei prie širdies ir nešeisi su savimi, antklodėje suvynio 
tą, mūsų jauniausią naujagimį sūnelį. Vėjelis švelniai žaidė 
su Tavo auksiniais plaukais, Tavo veidas dvelkė nuogastimi 
ir skausmu. Ir nors Tu dėvėjai gelsvus aulinius batukus, 
vilkėjai kailiukais papuoštą žieminį švarkelį, tą valandą, tą 
akimirką Tu, mano Meile, atrodei tartum modernių laikų 
BOTTICELLIO MADONA su Kūdikiu, nes Tavo veide 
tviskėjo liūdesys. Ir tą akimirką aš prisiminiau Gulbių Ežerą, 
Coppelią, Gisel ir kitų žavingų judesių poeziją. Ir aš matau, 
mano Mylimoji, kaip Tu, ilgu balerinos apdaru vilkėdama ir 
laiminga, šoki žydinčių gėlių pievelėje. Tu tariamai gaudai 
drugelius ir tariamai skini margaspalves žydinčias gėles. Ir 
visą tai buvo tartum svajingas sapnas. Bet kai vėliau, pasi 
traukiant iš Tėvynės, Tu paklausei, kur mes bėgame?.. Juk 
prieky tik naktis ir mirtis... Tą valandą, tą skaudžią valandą. 
Tu Mieloji, vis tiek atrodei man nuostabiai graži ir žavi Aš 
norėjau Tave, jus abudu su mūsų naujagimiu sūneliu, ne, ne, 
jus visus priglausti prie savo širdies ir neštis su savim į tamsią 
nakties nežinią, nes mes neturėjome vietos savo tėvynėje ir 
buvome priversti ieškotis prieglobsčio svetur. Tada mes 
kritom, kėlėmės ir slinkome į nežinią. Krisdami savo kūnais 
uždengdavome sūnelius, gelbėdami juos nuo negailestingos 
mirties, nes Tėvynės žemė aimanavo, degė dangus, ir mes ne- 
begirdėjome nė vieversėlio giedant. Aplinkui viešpatavo de
ganti naktis, niūri mirtis, tuo tarpu mūsų širdys raudojo... 
vaitojo... Turėjome eiti į tamsią nežinią,., maištaujantį 
pasaulį.

« • *

Mes klaidžiojome po tą pasaulį pavargę ir be vilties. 
Pavargę ieškojome užuovėjos žmonių širdyse. Bet jie, tie 
žmonės, patys ieškojo užuovėjos, nes daug kur net sužaloti me 
džiai tūnojo, daug kur seni didingi miestai, apgriauti ir niūrūs, 
taip pat tylėdami liūdėjo, o žmonės nedrįso ir gėdinosi į juos 
pasižiūrėti, nes ne audros ir vėtros tai padarė — žmogus!

« • *
Bet laikas juk ir žaizdas pagydo ir jas užgydo. Mes jau 

galėjome nusišypsoti, nors ir buvo labai skaudu matyti, kaip 
toje benamių kelionėje mūsų sūneliai ilsėjosi stotyse. Mielo
ji, miegodami ant Tavo kelių ir ieškojo užuovėjos Tavo širdy. 
Taip, taip, juk tada Tu buvai modernių laikų Madona. Vėliau 
ir laimė ir likimas mums nusišypsojo, nes dėka šiltų širdžių 
ir meilių žmonių, kurie su šypsena mus pasitiko, kai 
perplaukėme gilų vandenyną, su džiaugsmu pamatėme Lais
vės Statulą. O, likime, mes laisvi! Mes norėjome ir juoktis, 
ir verkti... Prisiminimai suspaudė mūsų širdis... „Žmonės, 
žiūrėkite, mes laisvi!.. Laisvi laisvoj šaly, vadinamoje 
Amerika! Ir čia bus mūsų naujoji tėvynė... Bill of Rights, Abr. 
Lincoln, Pearl Buck, John Steinbeck, Ernest Hemingway, 
Robert Proat, Carl Sandburg ir jūs visi kiti! Juk jūs pagimdėte 
mus naujam gyvenimui — mes atgimėme laisvi! Mes 
nulenkiame savo galvas prieš jus... Dėkojame jums už mūsų 
laisvę”. Ir kai netrukus įsikūrėme ir susitvarkėme, pelnėm 
duoną savo rankomis ir savo prakaitu, šypsotis jau galėjome 
su savo bežaidžiančiais sūneliais. Vėliau, kai kartą, mano 
Meilė, ėjai iš darbo rankomis apkabinusi mūsų sūnelius, kurie 
linksmi ir krykštaudami ėjo su Tavimi pasišokinėdami ir 
juokdamiesi, Tu atrodei laiminga ir su šypsena veide glaudei 
juos prie savęs. Ir tada, mano Brangioji, aš su meile ir nuogas

timi įsivaizdavau Tave tą akimirką kaip J. W Goethes 
Werterio numylėtąją, kurią jis, Wertens, su meile ir 
nuliūdimu stebėjo, kaip ji raikė duoną. Ir ji, apsupta savo 
vaikučių, laiminga raikė tąją duoną. Tada, mano Mieloji, Tu 
taip pat laiminga glaudei prie savęs mūsų sūnelius. Bet 
netrukus tie mūsų sūneliai subrendo į jaunuolius, į vyrus ir 
išėjo į žmones, i pasaulį...

* * *
Vėliau, kai pavasaris daug kartų pražydėjo, ir paukščiai 

medžiuose susisuko savo lizdus, mano Meilė, mano Liūdesys, 
Tu išėjai negrįžtamai! Ir tie mūsų sūneliai, prisimeni, 
kuriuos anąjį kartą, kai žemė degė ir vaitojo,o mūsų širdys 
raudojo. Tu glaudei prie savo krūtinės apsaugodama juos nuo 
sviediniu naikinančios ugnies-mirties, žiūrėk, dabar tie mūsų 
sūneliai, subrendę jauni ąžuolai, lydi ir neša Tave į amžino 
poilsio vietą Sūneliai, tik atsargiai ir švelniai neškite mūsų 
mielą Mamytę! Juk Ji dabar užmigo amžinu miegu... Nepaža 
dinkite Jos... Brangioji, juk dabar Tave neša tie patys Tavo 
sūneliai, kuriuos anąjį kartą mudu su Tavimi nešėme 
bėgdami iš pragaro nuo ugnies ir mirties. Sūneliai, tegul mūsų 
Mamytė ilsisi po žemiškos kelionės.. Atsargiai, švelniai... Juk 
čia yra mūsų Mamytė, su kuria anąjį kartą ėjote gatve laim
ingi ir krykštaudami... Taip, taip, juk čia yra mūsų brangi 
Mamytė... Tik atsargiai, atsargiai, sūneliai, neškite mūsų 
mielą Mamytę. . Juk Ji dabar jau ilsisi po žemiškos kelionės... 
Nepažadinkite Jos... Prisiminkite, kaip Ji mylėjo ir glaudė 
jus prie savo širdies...

♦ ♦ ♦
Mieloji, tegul medžiai šlama Tau W. A. MOZART’o RE

GUIEM Mišias, kurias šią valandą norėjai girdėti. Ilsėkis 
ramybėje, Brangioji. Nors ir išėjai į dausas, Tu visada buvai 
ir visada būsi gyva mūsų širdyse. Brangioji, aš nesapnuoju 
Tavęs, — aš tik gyvenau ir gyvenu Tavimi... Juk Tu buvai 
ir esi mano svajingas sapnas... Vienintelė tik Tu... Tik Tu 
viena, iki mano žėrinti žvaigždė pakvies mane pas Tave... O 
dabar, mano Mieloji, miegok ir pailsėk po šios žemės 
kelionės...

* * *
Credo... Aš tikiu...
Dieve, Tu davei man laisvą valią ir protą daryti spren

dimus. Bet šią skaudžią valandą aš jaučiuosi toks bejėgis ir 
silpnas, nes nepajėgiu suvaldyti savo skausmo ir liūdesio. 
Dieve, aš kreipiuosi į Tave, — padėk man pakęsti mano liū
desį. Padėk man rasti užuovėją Tavo globoje, nes be tos globos 
aš jaučiuosi vienišas ir nebepajėgiu numalšinti nei savo 
skausmo, nei savo liūdesio. Leisk man vėl matyti išauštantį 
rytą, išgirsti rytmečiais paukštelių čiulbėjimą. Išgirsti nekalto 
kūdikio juoką bežaidžiant... Leisk man nušluostyti ašaras savo 
artimam, ištiesti ranką parkritusiam. Aš žinau, kad manoji 
patekėjusi saulė irgi nusileis. Žinau, kad aš atėjau ir turėsiu 
išeiti. Bet aš tiesiu savo rankas į Tave ir tariu: „Viešpatie, 
būk mano užuovėja”...

Deo gratias... Dieve, aš dėkoju Tau....
* * *

Š. m. balandžio mėn. 30 d. 10:30 vai. ryto bus atna
šaujamos šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažny
čioje mūsų mylimos Žmonelės-Mamytės BARBAROS ketve 
rių metų mirties sukakčiai paminėti.

Maloniai prašome dalyvauti šiose pamaldose.
Nuoširdžiai dėkojame visiems.

Nuliūdę: vyras Jurgis ir sūnūs su šeimomis — Rober
tas ir Susan, Gediminas ir L. Renee, Rimantas ir Dainutė 
ir anūkai.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVĖ. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVĖ. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHWEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVĖ.

ALL PHONES 
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. balandžio mėn. 22 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, balandžio 26 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p., bus 
linksma dainų popietė, kuriai 
vadovaus muz. Faustas Strolia. 
Smagiai prisidainavę, svečiai 
valgys bendrus pietus ir malo
niai pabendraus. Visi kviečiami 
ir laukiami. Atvykite!

Tėv. Antanas Saulaitis, SJ,
„Pagalba Lietuvai” konferenci
joje praves „Darbo jėgų pi- 
traukimas” pokalbį. Konfe
rencija įvyks gegužės 13-14 d. 
Šv. Kazimiero vienuolyno patal
pose, Čikagoje. JAV LB Socia
linių reikalų taryba kviečia 
visus, kurie domisi humani
tarinės pagalbos suteikimu 
Lietuvos žmogui, konferencijoje 
dalyvauti ir iš anksto registruo
tis, skambinant šiais telefonais: 
(312) 476-0664; (312) 476-2655; 
(312) 436-0197.

„Draugo” vyr. redaktorė
Danutė Bindokienė šiandien, 
balandžio 22 d., išvyko į Los 
Angeles, CA, ir dalyvaus Drau
go fondo lėšų telkimui ren
giamame pobūvyje balandžio 23 
d , Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Draugo fondo atstovas ir 
komiteto pirm. Kalifornijoje yra 
Vytautas Šeštokas, o Garbės 
pirm. — prel. Jonas Kučingis.

Skautininkės Čikagoje nau
ją draugovės valdybą rinks pir
madienį, balandžio 24 d., 2 v. 
p.p , „Seklyčioje” vyksiančioje 
sueigoje. Visos narės prašomos 
dalyvauti. Kviečiamos ir visos 
draugovei dar nepriklausančios 
skautininkės atvykti ir įsijungti 
ir pagyvinti veiklą. Ypač lau
kiamos vienetams nebepriklau
sančios sesės pensininkės.

Jaunimo tautinio ansamb
lio „Grandis” tradicinis vaka
ras vyks balandžio 29 d., šeš
tadienį, 6 v.v. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte. Ansamblio 
šokėjai kviečia visus gimines, 
draugus, pažįstamus ir vi
suomenę atvykti į ansamblio 
šventę. Rezervuoti stalus ir 
pavienes vietas galima, skambi
nant A. Brazaitienei tel. 
708-532-1592.

Dr. Petras Ironis Jokubka,
Chicago, EL.įstojo į Draugo fondą 
pavasario vajaus proga su 1,000 
dolerių įnašu. Jam Draugo fon
das reiškia didelę padėką

Emilija Rastenienė, žurn. 
a.a. Rastenio našlė, gyvenusi 
Woodhaven, NY, mirė š.m. ba
landžio 21 d. ryte Jamaica 
ligoninėje, N.Y. Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, balandžio 
24 d.

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

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

Tel (708) 301-4866
Valandos pagal susitarimu

Advokatas Gibaitis
6247 S. Kedzie Avė 

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

Kriminaline Teise

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 VV. 63th Street 
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo")

Tel : 312-284-0100 
Valandos pagal susitarimą

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

Ateitininkų šeimos šventė 
vyks sekmadienį, gegužes 21d 
Šventė bus pradėta 9 v.r. šv. Mi
šiomis Pal. J. Matulaičio misi
joje, Lemonte. Kuopos ir korpo
racijos su vėliavomis organizuo 
tai dalyvaus Mišiose. Po Mišių 
iškilminga akademija ir pro
grama Ateitininkų namuose. 
Akademijos metu naujieji sąjun
gų nariai duos įžodį, o senieji 
praneš apie savo vienetų veiklą. 
Kuopų, draugovių, korporacijų 
ir valdybų atstovai, apie numa
tomus atlikti pranešimus, 
prašomi iš anksto apie tai pra
nešti dr Onai Daugirdienei, tel. 
708-325-3277. Bus ir šeimy
niškos suneštinės vaišės ir visų 
dalyvių pabendravimas. Visi 
Čikagoje ir apylinkėse gyve
nantieji ateitininkai kviečiami 
dalyvauti.

Robert S. Boris, Lietuvos 
vyčių „Pagalba Lietuvai, Ine.” 
pirmininkas, dalyvaus gegužės 
13-14 d. JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ruošiamoje „Pa
galba Lietuvai konferencijoje”. 
R. Boris vadovaus „Suteikiamos 
medicininės pagalbos” disku 
siniam būreliui. Organizacijos, 
sambūriai ir pavieniai asmenys, 
suteikiantys humanitarinę 
pagalbą Lietuvos žmogui, yra 
kviečiami konferencijoje daly
vauti. Konferencijos informaciją 
galima gauti, skambinant: (312) 
476-0664; (312) 476 2655; (312) 
436-0197.

Pianistė Gintė Čepinskaitė, 
su pagyrimu baigusi Vilniaus 
Muzikos akademiją ir laimėju
si stipendiją metus studijas 
gilinti Salzburge, Austrijoje, yra 
dalyvavusi koncertuose su 
Lietuvos simfoniniais orkestrais 
ir asmeniniais rečitaliais Aus
trijoje, Vokietijoje, Rusijoje ir 
JAV. Ji dalyvaus ir Nekalto 
Prasidėjimo parapijos 80 m. 
jubiliejiniam koncerte sekma
dienį, balandžio 30 d., 3 vai. p.p., 
parapijos bažnyčioje.

Pianistė Gintė Čepinskaitė.

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

(sk)

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

(sk)
x Rugpjūčio 6 d. 10-ties 

dienų kelionė iš Chicagos ir 
New Yorko. Lankysime; Prahą, 
Vieną, Budapeštą ir Salcbur- 
gą. Prie tos kelionės gali prisi
jungti grįžtantieji iš Lietuvos j 
JAV. Prašome greitai registruo
tis, nes vietų skaičius ribotas. 
American Travel 8ervice, 
9439 S. Kedzie, Evergreen 
Pk., IL 60642, tel. 708-422-3000 
arba 1-800-422-3190.

(■k)

NEMARI „DAINAVA”, 
NEMARI JOS DRAUGYSTĖ

SU SPAUDA

„Dainavos” meno ansamblio 
penkiasdešimtmetį ir ateities 
kelią galėtumėm palyginti su 
Šv Rašto mintimis. Kai buvo 
siekiama sustabdyti Dangaus 
atsiųstą Naują Žodį, vienas įta
kingas žydas ramino karštus 
kalbėtojus, pasakydamas, jog 
buvo daug naujo tikėjimo 
skelbėjų ir daug pasekėjų, bet 
jie po kelerių metų išnyko, nes 
jie buvo netikri. Ir jei šis nau
jasis tikėjimas yra netikras, 
mirs ir išnyks be mūsų pastan
gų, bet, jei jis tikras, niekas jo 
nesustabdys Oi, kiek daug buvo 
chorų, meno ansamblių, dideliai 
vertingais kultūriniais klodais 
mūsų kultūrinį gyvenimą grin- 
dę, bet penkiasdešimtmečio 
nesulaukė. „Dainava” krikš
tynų šventėje savo vardą Lietu
vos metrikose įrašė kaip žemi
ninkai, įsirikiavo kaip litera
tūroje garsėjantys žemininkai, 
kaip „Dainavos” ištikimas 
draugas žemininkas skulptorius 
Jurgis Daugvila.

Kaip visi žemininkai, taip ir 
„Dainava”, maitinasi savo gim
tosios žemės syvais, ateities 
kelią puošdama, visur gars
ėjančiu dzūkišku jautrumu, 
nuoširdumu, draugiškumu. 
Nenuostabu, kad dėlto prie jų 
lipte prilipo įvairios meno šakos, 
o su spauda susigiminiavo 
krikštynų metu. Mes sėsime 
savos žemės dainos garsus, 
derlių laukuose kūgiais iš- 
rikiuosim klėčių aruodus pri- 
pildysim, o jūs, žurnalistai, 
spaudos puslapius maitinkite, 
kad „Dainavos” vardas garsėtų, 
jos pėdomis kiti sektų, lie
tuvišką meną puoselėtų, pa
vargusį dainavietį pakeistų, iš
virtusį stulpą nauju atstatytų.

„Dainava”, dainomis išdai
nuota, išsirinko savo vadovus, 
šventos žemės žemininkus, ty
ros sielos dainos kunigaikščius, 
pasiaukojančios sielos meno 
herojus — Daniliūną, Dzirvoną, 
Paštuką, Smilgą, vėliau tos 
pačius titulus turinčias Ga- 
balienę ir penkiasdešimtmečio 
„Dainavos” dienas tebesau- 
gančia Danguolę llginytę — jie 
visi, lyg šventą priesaiką, drau
gystę spaudai išdainuoja su 
kanklės virpančios stygos gar
sais. Tokiai „Dainavai” ir 
deimantiniai metai ne už kalnų.

vyt. k.

Netiksli informacija. LMA 
„Dainavos” 50 metų sukakties 
proga išleistas plačios apimties 
leidinys, redaguotas žurn. Juozo 
Žygo. Tituliniame leidinio pus
lapyje parašyta, kad korektorė 
yra Danutė Bindokienė. Noriu 
patikslinti, jog niekas manęs 
neprašė būti korektore, jokių 
korektūrų skaitymo darbų ne
atlikau, todėl ir „garbės” nepri- 
siimu (juo labiau, kad leidinyje 
yra palikta nemažai korektūros 
klaidų). Esu padėjusi redakto
riui peržiūrėti rankraščius ir 
šiek tiek juose palyginti kalbą, 
bet tai buvo dar prieš spausdi
nant. Būčiau dėkinga, kad 
mano pavardė ir „korektorės” 
titulas iš leidinio būtų išbrauk
tas. D. Bindokienė

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

(sk)

x Video juostas iš Lietuvos 
greitai ir kokybiškai per
rašome j amerikietišką sistemą 
ir atvirkščiai. Tik $20. Tel. 
708-969-6554. §nv. Arvydas Re- 
neckis.

(sk)

x Iškilių pianistų, Sonatos 
ir Roko Zubovų koncertas 
įvyks balandžio 30 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. „Tėviškės” 
parapijos bažnyčioje, 6641 S. 
Troy Avė., Chicago. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

(sk)

PAVASARIO VAJUS DRAUGO FONDE

Po žiemos miego atbundantis 
pavasaris budina ir „Draugo” 
skaitytojus su Draugo fondo 
pavasario lėšų telkimo vąjum. 
Vajus jau skleidžiasi kartu su 
obelų ir vyšnių žiedais, kad 
vėliau jo „vaisiais” remiamas 
mūsų mielas „Draugas” dar il
gai, ilgai mus visus kasdien 
lankytų.

Atsiliepdami į pavasario vąjų, 
kviečiantį į Draugo fondą, 
ateina nauji nariai ir rėmėjai. 
Fonde esantieji padidina savo 
įnašus. Draugo fondas visiems 
nuoširdžiai dėkoja už atsiliepi
mą didesniu ar mažesniu pava
sariniu įnašu. Deja, į Draugo 
fondą dar nesugrįžo daug pa
siųstų vokelių skaitytojams, su 
čekiu atsiliepiant į DF pava
sario vajų. Jų labai laukiame ir 
iš anksto dėkojame.

Kalifornijoje nuolatiniu pava
sariu besidžiaugiantis Los An
geles Draugo fondo rėmėjų ko
mitetas, vadovaujamas Vytauto 
Šeštoko, šį Atvelykio sekma
dienį sukvietęs visus kalifomiš- 
kius ir „Draugo” vyr. redaktorę 
Danutę Bindokienę į šaunų 
pirmąjį Draugo fondo pokylį, 
kelia tostą į Draugo fondo 
sveikatą, už jo augimą ir žydė
jimą. Šia proga Draugo fondo 
direktorių taryba sveikina Kali 
fornijos DF narius, rėmėjus, 
visus šio pokylio dalyvius, ypač 
veiklųjį Los Angeles Draugo 
fondo vajaus komitetą, kvie
čiant šiuo gražiu pavyzdžiu pa
sekti visus Draugo fondo įgalio
tinius lietuviškuose telkiniuose.

Pavasario vajaus dalyviai

Su 1,000 dolerių:
Dr. Petras Jokubka, Chicago, 

IL
a.a. Vytauto Striko atminimui 

sūnus Algis ir Violeta Strikai, 
La Grange, IL.
Su 500 dolerių:

Dr. V. Dubinskas, Chicago, 
IL.
Su 200 dolerių:

Dr. Ferdinandas Kaunas, 
Westchester, IL.

Jonas Kirvaitis, Chicago, IL.
Juozas Ližaitis, Fort Lauder- 

dale, FL.
Kun. Jonas Vėlutis, Chicago, 

IL.

x A.a. Henry Gineitis, iš St. 
Petersburg Beach, FL, mirus, jo 
prisiminimą pagerbdami Lietu
vos našlaičiams atsiuntė Edwin 
ir Carlene Washburn iš An 
dower, Mass. $30, William ir 
Esther Robinson iš Weymouth 
MA $25 ir Catherine O’Connor 
iš Clifton Heights, PA $10. Reiš
kiame užuojautą velionio sūnui 
Leonardui, ir dėkojame aukoto
jams. „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)

x SANTAROS-ŠVIESOS 
federacįjos 42-ojo suvažiavimo 
I dalis vyks Vilniuje ir Anykš
čiuose š.m. birželio 22-25 d. 
Programoje dalyvaut pakviesti; 
Valdas Adamkus, Kazys Alme
nas, Vytautas Doniela, Leoni
das Donskis, Alphonso Lingis, 
Adam Michnik, Algis Mickū- 
nas, Aleksandras Štromas, 
Algimantas Valantiejus, Tomas 
Venclova ir kiti. Registruotis 
prašome iš anksto adresu: Sau
lius Žukas, Baltos lankos, Šv. 
Ignoto 14-5, 2001 Vilnius.

(sk)

x A.a. Michael Steck, Le
mont IL, mirus, jo prisiminimui 
Lietuvos našlaičiams aukoja: J. 
A. P. Paliuliai, V. M. J. Šukiai, 
R. Kupšas, Z. Gavrilickienė, A. 
Simonaitis, A. Gaižiūnienė, P. 
Bell, ir A. S. Kurtis. Visi $280. 
Reiškiame užuojautą velionio 
žmonai Maria V. Steck, ir dė
kojame aukotojams. „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

Kun. Antanas Žvinklys, La
Crosse, WI.

Anelė ir Edvardas Pocius,
Oak Lawn, IL.

Dr. Romualdas ir Gražina
Kriaučiūnai, Lansing, MI. 

Zigmas Dautartas, Chester-
land, OH.

Kazys Račiūnas, Beverly
Shores, IN.

Aldona ir Kazimieras Rimkai,
Chicago, IL.

Jonas Dekeris, Cicero, IL.
Su 100 dolerių:

Marija Mogenis, Quincy, IL. 
Dr. Arvydas Vanagūnas, Oak

Park, IL.
Juozas Pargauskas, Toronto,

Canada.
Danutė ir Leonas Petroniai,

Dearborn Hts., MI.
Janina ir Jonas Mikulioniai,

Sterling Hts, MI.
Ina ir Jonas Kasis, Orland

Park, IL.
Lionginas ir Felicija Pliuros,

Racine, WI.
Stasys Liutkus, Waterbury,

CT.
Agota ir Pranas Gudaitis,

Lockport, IL.
Vincas Akelaitis, Cleveland,

OH.
Su 50 dolerių:

Engei Bliudnikas, Grand
Rapids, MI.

Dr. Justinas Dėdinas, Oak 
brook Terrace, IL.

Elizabeta Diminskienė, Hot
Springs, AR.

Angelė Četkauskas, Chicago,
IL.

Donatas ir Daina Siliūnai,
Dovvners Grove, IL.

Teresė ir Faustas Strolia, Oak
Forest, IL.

Stasys Jankauskas, Westlake,
OH.

Ona ir Viktoras Samatauskai,
North Port, FL.

Nijolė Vainas, Slidell, LA. 
Joseph Noreika, Beverly

Shores, IN.
Su 25 doleriais:

Lietuvių Skaučių Seserija,
Worchester, MA.

Jonas Butvilą, La Grange, IL. 
Teresa Bakanas, Wilmington,

DE.
Dr. J. Makštutis, Palos Hts.

IL.
Vytautas Vaškys, Crovvnsvil- 

le, MD.
Su 20 dolerių:

Teodoras Petraitis, Stefanie
Riekutė, Alexandra Gylienė. 
Po 10 dolerių: Ona Balčiūnienė, 
Juozas Račius ir Rapolas 
Montrimas.

Fondo iždininkas

L Simaitis, Melrose Park, IL, 
„Draugo” knygyne įsigijo ne
mažai knygų įvairiomis te
momis. Kas domisi savo tauta, 
jos kultūra, tas jos ir nepamirš
ta. Ačiū už mūsų knygyno ap
lankymą.

x A.a. dr. A. Baltrukėnui 
mirus, jo atminimą pagerbdami, 
Lietuvos našlaičiams aukojo 
John ir Mary C. Mylander $45, 
Carl ir Mary Ann Tell $25, Har 
ry ir Joanne Papas $20, Anita 
ir John Connelly $15, Marvin J. 
Sakol, MD $10. Reiškiame 
užuojautą velionio giminėms ir 
dėkojame aukotojams. „Lietu
vos Našlaičių Globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
paremti našlaičius, vaikus su 
negalia ir daugiavaikes šeimas; 
Baniutė ir Romas Kronai $100; 
Marion Abarelli $5; Rūta 
ir Liudas Šmulkščiai $50; Vi
da ir Algis Gleveckai $100; 
Anonimas iš Kalifornijos $40; 
Anonimas iš Cicero $100; 
Rita ir Tomas Kisieliai $150. 
Labai ačiū! „Saulutė”, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Tel. 708637-7949 ar
ba 708-541-3702. TAX ID 
#36-3003339.

(sk)

Cook apskrities Aukščiausiojo teismo teisėjas Donald P. O’Connell (dešinėje) 
įteikia žymenį adv. Algimantui Rėželiui už ypatingą pasižymėjimą, einant 
savo pareigas. A. Rėželis yra Society of Trial Lavvyers pirmininkas

„GAJA” NEPASIDUODA
Balandžio 4 d., 4:30 vai. p.p., 

Ateitininkų namuose, Lemonte, 
Ateitininkų federacijos „Gajos” 
korporacija savo metiniame su
sirinkime su apie 40 narių per
žvelgė metinę veiklą ir svarstė 
ateities planus. Buvo džiugu, 
kad susirinkime buvo jaunų ko
legų, bet norėtųsi matyti jų dau
giau, nes „Gaja” turi daug jau
nų gydytojų Čikagoje, jos apy
linkėse ir apskritai visame pa
saulyje.

Suprantama, jaunieji gajinin- 
kai, daug dirbą medicinos prak
tikoje, likusį laisvalaikį nori 
pašvęsti savo šeimai, draugams 
ir profesionaliniams klubams. 
Bet, norint išlaikyti gyvą lietu
vybę visuose lietuvių visuome
nės sluoksniuose, jaunieji pro
fesionalai privalo skirti šiek 
tiek laiko savo ideologinėms or
ganizacijoms ir palengva perim
ti jų vadovavimą. „Mes, žilagal
viai vyresnieji, mielai talkinin
kausime ir ‘juodą’ organizacinį 
darbą atliksime, tik ateikite, 
mieli jaunieji gajininkai, vado
vauti...” Manau visos lietuvių 
organizacijos šiam šūkiui pri
tars, — galvoja dr. A. Razma.

„Gajos” programa buvo vyk
doma, kaip pasiūlyta.

4:30 vai. p.p. kapelionas Algir
das Paliokas, S.J., aukojo šv. 
Mišias ir pasakė gražų, gydyto
jams pritaikytą, pamokslą.

Po skanių užkandžių „Gajos” 
pirm. dr. Antanas Razma ap
žvelgė metinę veiklą nuo 1994 
m. Verbų sekmadienį įvykusio 
susirinkimo. Buvo padaryti keli 
valdybos su patarėjais posėdžiai, 
susirašinėta su naujais besior
ganizuojančiais „Gajos” vado
vais Lietuvoje. Praeitą vasarą 
Ateitininkų kongreso metu Vil
niuje buvo sušauktas bendras 
susirinkimas, kuriame Lietuvos 
ir užsienio „Gajos” nariai svars
tė ateities veiklos planus Kau-i 
ne, Vilniuje ir užsienyje. Taip 
pat A. Razma pranešė, kad „Ga
jos” valdyba su patarėjais pas
kutiniame posėdyje nusprendė 
finansiškai paremti „Gajos” 
studentus Lietuvoje per Dovy
daičio fondą Kaune. A. Razma 
ragino visus korporantus užsi
mokėti mokestį ir pasiųsti dos
nią auką, nes „Gąjos” biudžetas 
ateinančiais metais sieks iki 
12,000 dol. Mat iki š.m. rudens 
bus išleista „Gąjos” istorija 
(albumas), kuris kainuos apie 
7,000 dol., Lietuvos studentų pa
rama ir parama nelaimingųjų 
senjorų gąjininkų Lietuvoje bei 
užsienyje pareikalaus iki 5,000 
dol., taigi iš viso reikia „Gajos” 
ižde turėti apie 12,000 dol., o da
bar kasoje yra tik trečdalis tos 
sumos. „Gaja” laukia gerada
rių! Susirinkimas patvirtino 
valdybos planus rengti „Gajos” 
korp. 65 m. jubiliejinį suvažia
vimą Ateitininkų namuose šių 
metų rudenį (rugsėjo 10 d. — bus 
pasiųsti laiškai ir paskelbta 
spaudoje).

Dr. Petras Rasutis perskaitė 
per paskutiniuosius dvejus me
tus mirusių gąjininkų pavardes. 
Mūsų žiniomis, nuo 1932 metų 
yra mirę iš viso apie 97 korpo- 
rantai. Jie buvo pagerbti at
sistojimu, malda ir susikaupi
mu.

Toliau buvo dr. Lino Sidrio ir 
iš Kauno atvykusio dr. Vytau
to Brasiūno pranešimai apie 
medicinos studijas ir Lietuvos 
žmonių sveikatos aprūpinimą. 
Dr. Vytautas papasakojo stu
dentų finansinius sunkumus, 
trūkumus naujesnės mediciniš
kos literatūros, nepasidavimą 
persiorientuoti iš sovietinės — 
centralizuotos galvosenos į lais
vą — individualų iniciatyvinį 
kūrybinį veiksmingumą. Jis sa
kė, kad daug medikų studentų 
ir gydytojų veržiasi į vakarų pa
saulį studijų pasigilinimui. Pa
klaustas, koks procentas sugrįš 
į Lietuvą, dr. Vytautas neturįs 
jokio supratimo.

Dr. Linas Sidrys labai kri
tiškai apibrėžė Lietuvos sveika
tos priežiūros sistemą. „Homo 
sovieticus” mentalitetas stipriai 
viešpatauja, pradedant nuo val
džios viršūnių iki provincijų am
bulatorijų.

Dažnai Lietuvos gydytojas 
naujo ligonio pirmiausiai pa
klausia, ar jis pajėgus finansiš
kai, ar turi ryšius su žinomais 
žmonėmis, na, žinoma, laukia 
gero kyšio iš ligonio.

Dr. Linas galvoja, kad nerei
kia bijotis kritikuoti labai blogą 
Lietuvos sveikatos sistemos 
veiklą. Be šauksmo iš užsienio, 
kad Lietuvos sveikatos ministe
rija, jos sistema, tarnautojai ir 
gydytojai turi drastiškai per
siorientuoti į Vakarų galvoseną 
ir visą dėmesį kreipti į ligonius, 
o ne į kyšius — permainos neį
vyks.

Dr. Vytautas Brasiūnas pri
minė, kad lietuvio gydytojo 
atlyginimas yra labai mažas, ir 
jis turi turėti pajamų iš kitur, 
norint išlaikyti savo šeimą.

Diskusijose dalyvavo dr. K. 
Pemkus, dr. K. Ambrozaitis, dr. 
P. Kisielius, kurie taip pat 
kritiškai žvelgė į Lietuvos žmo
nių sveikatos aprūpinimą.

Susirinkimas buvo įdomus 
diskusijomis. Dalyviai ragino 
esamą valdybą pasilikti vado
vauti dar tretiems metams. Dr. 
A. Razma tvirtino, kad reikia 
surasti jaunesnį kolegą pirmi
ninkavimui, nors jis pats ir dr. 
P. Rasutis sutiktų pasilikti val
dyboje ir atlikti kai kuriuos or
ganizacinius darbus.

Per būsimą 65 metų „Gajos” 
jubiliejinį suvažiavimą rudenį 
(rugsėjo 10 d.) Ateitininkų na
muose, Lemonte bus iškilmin
gai įvesdinti nauji „Gąjoe” korp. 
nariai. „Gajos” valdyba kvietė 
savo korporantus surasti medi
ciną, odontologiją, farmakalo- 
giją, veterinariją baigusius per 
paskutiniuosius 4 metus jaunus 
gydytojus, raginti tapti „Gajos” 
nariais ir atvykti į jubiliejinę 
šventę.

Šv. Mišios, užkandžiai, prane
šimai, diskusųos baigtos per 3 
valandas.

Ateitininkų federacijos „Ga
jos” korporacijos valdybą suda
ro: dr. Antanas Razma — pirmi
ninkas, dr. Petras Rasutis — 
sekretorius-iždininkas, dr. Eli- 
gijus Lelis — pirmininko pava
duotojas, dr. Dana Brazdžiūnai
tė — narė.

A. R.
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