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Izraelio ekspertams 
pateiktos patikrinimo 

išvados

Čečėnai atremia rusų 
puolimus

Vilnius, gegužės 22 d. (LR) — 
Lietuvos Darbo grupės santy
kiams su Izraelio valstybe ge
rinti vadovas, Seimo kancleris 
Neris Germanas iš Izraelio atvy- 
kusiems žydų genocido eksper
tams pateikė pirminio patik
rinimo išvadas apie jų atvežta
me sąraše esančius 58 asmenis, 
jų įtariamus žydų genocidu, tad, 
anot jų, neteisingai reabilituo
tus. (Vakar dienos „Drauge” 
perdavėme ištraukas iš gegužės 
15 d. „Lietuvos ryte” spaus
dintų reabilitacijos darbuotojų 
pasisakymų. —Red.)

Dvidešimties asmenų bylų ne
pavyko rasti. Pasak Germano, 
galbūt klaidingai nurodytos 
įtariamųjų pavardės, bet 
neatmestina galimybė, kad 
bylos tiesiog dingusios.

Kaip rašo Valdas Bartasevi
čius gegužės 22 d. „Lietuvos 
ryte”, patikrinti 36 reabilita
vimo atvejai. N. Germanas sakė 
negalįs paaiškinti, kodėl, nera
dus 20 bylų, 58 asmenų sąrašas 
sumažėjo ne iki 38, bet iki 36.

Penkiais atvejais įsitikinta, 
kad įtariamieji asmenys tikrai 
šaudė žydus, šešiais — vykstant 
žudynėms, stovėdavę teritorijos 
karinėje apsuptyje (tarptauti
niuose dokumentuose tai lai
koma dalyvavimu genocide). 
Taip pat nustatyta, kad aštuoni 
asmenys, įvardyti Izraelio 
ekspertų sąraše, saugojo areš
tuotus žydus, kurie vėliau buvo 
sušaudyti. Tai juridiniu požiū
riu labiau ginčytini atvejai, be 
papildomo tyrimo dar nepriskir
tini genocidui. Septyniolikos 
sąraše nurodytų asmenų, kaip 
pasakė N. Germanas, negalima 
kaltinti žydų žudymu, nes by
lose nėra tai patvirtinančių 
įrodymų.

Izraelio ekspertai pateikė dar 
vieną 20 reabilituotų asmenų 
sąrašą. Jų bylos dabar tikrina
mos, bet išvados dar nepateik
tos. „Izraelio ekspertai neturi 
jokių mūsų darbo tikrintojų 
teisių. Tai tiesiog geranoriška 
pagalba”, sakė Seimo kancleris 
Neris Germanas.

Pasak jo, politiniu požiūriu 
būtina nuodugniai ištirti žydų 
genocido atvejus, ir Lietuva, net 
nepriklausomai nuo Izraelio 
pastangų pagelbėti, privalo at
sakyti savo žmonėms ir pasau
lio visuomenei į visus praeities 
klausimus.

Komentuodamas vėl kilusias 
diskusijas apie žydus šaudžiusių 
asmenų reabilitavimą, Neris 
Germanas „Lietuvos rytui” pa
sakė, kad tai reali problema ir 
„iš dalies mūsų pačių apsun
kinta”.

„Dar 1990 metais buvo mini
mos pavardės, kurios dabar 
įtrauktos į Izraelio ekspertų 
atvežtą žydų genocidu įtariamų 
reabilituotų asmenų sąrašą. 
Tačiau tuomet niekas nesiėmė 
rimtai tikrinti jų bylų. Mėgin
ta vien atsikirsti, kad mūsų 
šalyje žydšaudžiai nereabili
tuojami ir iš viso tai Lietuvos 
priešų išgalvota problema”, sa
kė Germanas.

Seimo kancleris priminė sta
tistiką: iki Antrojo pasaulinio 
karo Lietuvoje gyveno 260,000 
žydų ir absoliuti jų dauguma bu
vo sunaikinta. Bet, anot Germa
no, niekas kol kas neįstengė 
bent apytiksliai nustatyti, kiek 
Lietuvos piliečių dalyvavo žydų 
genocide.

Nuo 1990 m. reabilituota apie

50,000 pokario metais nuteistų 
asmenų. Anot Seimo kanclerio, 
vienas kraštutinumas — teigti, 
kad tarp jų nėra nė vieno žyd
šaudžio, tačiau ne mažiau per
dėti ir tvirtinimai, jog didelė jų 
dalis kaip nors susiję su genoci
du. „Atkreipiau dėmesį, kad 
Vakaruose maždaug kas pusme
tį spaudoje skelbiami straips
niai, kuriuose mūsų šalis kal
tinama pakantumu žydšau
džiams. Tuoj pat neigiamai rea
guojama Lietuvoje. Tuomet, žiū
rėk, greitai nutinka koks nors 
antisemitinis išpuolis”, sakė N. 
Germanas.

Kaip pasakojo Seimo kancle
ris, dauguma reabilituotų as
menų pokario metais buvo nu
teisti pagal 58 straipsnį: „anti
valstybinė veikla, valstybės iš
davimas”. Du trečdaliai iš šių 
50,000 dabar jau mirę. Germa
no nuomone, griežtu juridiniu 
požiūriu reikėtų vėl patikrinti 
visas reabilituotųjų bylas, bet 
dėl jų skaičiaus tai būtų tiesiog 
milžiniškas darbas.

Anot jo, tokia problema visai 
nekiltų, jei pokario metais 
nuteistuosius būtų reabilitavę 
teismai, kaip įprasta tarptauti
nėje teisinėje praktikoje.

Pasak jo, siekiant paskubinti 
šį procesą, buvo pritaikyti ir kiti 
darbo metodai, kurie juridiniu 
požiūriu nėra priimtini. Jis ma
no, kad pirmiausia reikėtų pa
tikrinti tuos reabilitavimo atve
jus, kuriuos aiškinosi Aukščiau
siosios Tarybos deputato P. Va- 
ranausko vadovaujama komisi
ja.

„Iš tiesų kaip tvirtino „Lietu
vos ryte” P. Varanauskas (žr. 
gegužės 26 d. „Drauge”. —Red.), 
jo vadovaujama komisija netu
rėjo galios reabilituoti — ji tik 
rekomenduodavo. Tačiau, kaip 
paaiškėjo, šių rekomendacijų 
paprastai būdavo paisoma, ir 
Aukščiausiasis Teismas ir Ge
neralinė prokuratūra netrukus 
priimdavo atitinkamus sprendi
mus”, sakė N. Germanas. Pasak 
jo, Aukščiausioji Taryba šią ko
misiją sukūrė todėl, kad norėta 
pagreitinti reabilitacijos pro
cesą.

Kaip papasakojo Seimo kanc
leris, Generalinė prokuratūra 
tvirtina atsisakiusi reabilituoti 
120 asmenų. Aukščiausiasis 
Teismas atmetęs apie 700 rea
bilitacijos prašymų. Tačiau, N. 
Germano nuomone, ši statisti
ka, matyt, nėra labai tiksli, nes 
kitame Generalinės prokuratū
ros rašte nurodoma, jog Lietuvo
je iš viso atsisakyta reabilituoti 
per tūkstantį asmenų, nors 
anaiptol ne visais atvejais dėl 
dalyvavimo žydų genocide.

Ligi šiol atšaukta penkių as
menų reabilitacija. Jie visi jau 
mirę. Pasak N. Germano, iš
vengta juridinių ginčų tik to
dėl, kad pavyko susitarti su šių 
asmenų vaikais ir jie sutiko grą
žinti tėvams išduotus pažymėji
mus.

Teisingumo ministerija patei
kė Seimui reabilitacijos įstaty
mo pataisų projektą. Tačiau 
Aukščiausiasis Teismas nepri
taria nuostatai, kuri numato, 
jog atimti reabilitaciją bus ga
lima ne vien teisminiu būdu. 
Germanas taip pat linkęs 
manyti, kad jei jau reabilitacija 
buvo atliekama ne itin preciziš
kai, tai bent atvirkštinis pro
cesas turėtų būti nepriekaištin
gai tvarkomas.

Vilniuje, gegužės 20 d. Lukiškių aikštėje buvo pašventintas paminklinis akmuo Nežinomąjam 
partizanui. Kovotojų prieš okupaciją paminėjimas tą dieną buvo pradėtas šv. Mišiomis Arki
katedroje. Nuotr. P. Lileikio

Vilniuje minėjo 
pasipriešinimą okupacijai

Vilnius, gegužės 22 d. (LR) — 
Šeštadienį, gegužės 20 d. Vilniu
je buvo paminėtos Lietuvos pa
sipriešinimo okupacijai 50-osios 
metinės, rašo „Lietuvos rytas”.

Renginiai prasidėjo 11:30 vai. 
ryto Arkikatedroje šv. Mišiomis, 
kurias aukojo Lukiškių kalėji
mo kapelionas kunigas Pranas 
Sabaliauskas. Jis paragino pa
simelsti už visas Lietuvos mo
teris ir vyrus, kurie už savo Tė
vynę paaukojo gyvybę ir svei
katą. „Šiandien sunku įvertinti 
jų auką, sudėtą ant Tėvynės au
kuro. Toje didvyriškoje kovoje 
jie norėjo parodyti pasauliui, 
kad mes priversti kurti savo 
ateitį tokią, kokią mes norime, 
o ne padiktuotą pavergėjų. Dėl 
to kentėjo nekaltai ištremti į 
Sibirą vyrai, moterys ir vaikai”, 
kalbėjo kun. Sabaliauskas.

Jis taip pat priminė: „Lietuvai 
atgavus laisvę, daugelis vėl 
pradėjo žiūrėti į Rytus, ilgėtis 
ankstesnių laikų, kai visi 
galėdavo ligi soties vogti.

Vilniuje vyko tautinių 
kultūrų šventė

Vilnius, gegužės 18 d. (LA) — 
Gegužės 17 d. Vilniuje prasidė
jo tautinių kultūrų šventė, ra
šo Linas Kontrimas „Lietuvos 
aide”. Šventę surengė Rytų 
Lietuvos kultūrinės veiklos 
centras kartu su Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų 
departamentu. Tokia šventė 
vyksta jau antrą kartą.

Konferencijoje „Lietuva ir 
kaimynai šiandien” kalbėta 
apie Lietuvos dabarties ir pra
eities kultūrinius ryšius su 
Lenkija, Baltarusija, Rusija ir 
kitomis šalimis, parodytas fil
mas apie tautines mažumas, gy
venančias Lietuvoje. Kitomis 
dienomis koncertavo ukrainie
čių, vokiečių, rusų, žydų, lie
tuvių, estų, baltarusių, čigonų, 
lenkų, armėnų, karaimų, toto
rių, graikų kolektyvai.

Šventės rengėjų Rytų Lietu
vos kultūrinės veiklos centro 
darbuotojas Juozas Žitkauskas 
minėjo, kad rengti tokias šven
tes nėra paprasta, nes daugelis 
tautinių mažumų organizacijų 
dirba labai uždarai.

„Sandraugos” draugijos pir-

Dabar, kai nebeliko ko vogti, 
vieni kitus pradėjome prievar
tauti, smaugti”. I

Kunigas išreiški susirūpini
mą, kad tarp susirinkusiųjų la
bai mažai jaunimo. „O kas, jei 
ne mes, rūpinsis Tėvyne, mūsų 
senelių papročiais?” klausė ku
nigas. 5^-.

Antrą valandą po pietų buvo 
surengtos eitynės Gedimino pro
spektu nuo Katedros iki Lukiš
kių aikštės. Lukiškių aikštėje 
pašventintas paminklinis ak
muo Nežinomajam partizanui.

Lietuvos operos ir baleto teat
re įvyko vakaras „Laisvės am
žina ugnis”, kuriame dalyvavo 
valstybinis dainų ir šokių an
samblis „Lietuva”, Operos ir 
baleto teatro orkestras. Teatro 
fojė veikė paroda Lietuvos pasi
priešinimo kovoms prisiminti.

„Vilniaus” kino teatre buvo 
pristatytas dokumentinis kino 
filmas „Baladė apie Daumantą” 
bei „Reųuiem”, skirtas Tauro 
apygardos vadui Faustui.

mininkė Liudmila Žilcova sakė, 
kad šiuo metu Lietuvoje gyvena 
109 tautybių, tačiau tik 19 tau
tybių susibūrusios į grupes. Jų 
veiklai Regioninių problemų 
ir tautinių mažumų departa
mentas 1995 metams skyrė 
100,000 litų, tačiau, pasak L. 
Žilcovo8, „tai ne pinigai, nes 
daugelis tautinių organizacijų 
neturi tautinių drabužių, in
strumentų, kitokių reikmenų”. 
Beje, „Sandrauga”, buvusi poli
tinė visuomeninė organizacija, 
ketina tapti tik kultūrine. Kaip 
sakė šios draugijos vicepirmi
ninkas Adomas Asanavičius, jos 
tikslas — diegti pagarbą įvairių 
tautybių žmonėms, jų kultūrai.

Tautinių kultūrų šventė bai
gėsi gegužės 20 d. Vilniuje, Mo
kytojų namų kiemelyje. Čia 
įvyko vakaronė, koncertas, buvo 
galima paragauti įvairių tauti
nių patiekalų ir gėrimų. J. Žit
kauskas sakė, kad tokia šventė 
naudinga tiems, kurie apie įvai
rias Lietuvoje gyvenančias 
tautines grupes yra susidarę 
neigiamą stereotipą, {ėjimas į 
visus renginius buvo nemoka
mas.

Užsienio lietuviai 
vis tiek negalės

atgauti nuosavybės

Vilnius, gegužės 25 d. (AGEP) 
— Neeiliniame Seimo posėdyje 
trečiadienį buvo svarstytos 
pataisos įstatymui dėl piliečių 
nuosavybės į išlikusį nekil
nojamą turtą teisių. Nuo šiol na
mai, jų dalys ar butai savinin
kams bus grąžinami natūra, jei
gu juose gyvenantiems nuomi
ninkams yra suteiktos kitos 
gyvenamos patalpos, rašo „Lie
tuvos rytas”.

Pasak šias pataisas pateikusio 
LDDP atstovo, dabar bus išplės
tos savininkų teisės, nes jie ga
lės atgauti mokslo, sveikatos, 
kultūros ir ryšių įstaigoms per
duotus, tačiau pagal paskirtį ne
naudojamus namus, o už negrą
žintą nuosavybę galės būti kom
pensuojama žemės sklypais, 
mišku, kitais nenaudojamais 
pastatais. Tiesa, kompensacijų 
dydį nustatys ne rinka, o vy
riausybinė komisija.

Opozicija teigia, kad šios 
pataisos prieštarauja Konsti
tucijai, nes jomis pažeidžiama 
nuosavybės teisė. Vyriausybė 
pateikė savo pataisas, iš kurių 
dviem ypač prieštaravo opozici
ja. Pagal vieną iš jų, turto sa
vininkui mirus arba jam nesant 
Lietuvos piliečiu, teisė į išlikusį 
nekilnojamą turtą bus sutei
kiama tik nuolat Lietuvoje gy
venantiems to savininko gi
minaičiams, pagal antrą, pi
niginė kompensacija už žemę 
bus mokama tik tuo atveju, kai 
tos žemės nebegalima grąžinti 
natūra.

Pirmąją nuostatą ypač kriti
kavo tautininkai, nes ji atima 
teisę į nuosavybę užsieny gyve
nantiems lietuviams. Balsuo
jant Seime, pataisoms pritarta 
LDDP frakcijos balsais.

— Grozne, Čečėnijoje, Rusi
jos ir dviejų čečėnų grupių de
rybos ketvirtadienį staiga nu
trūko, Rusijos delegacijai pasi
traukus nuo derybų stalo. Rusi
jos pareigūnai vėliau paaiškino, 
kad delegacija padarė pertrau
ką, kad galėtų pasitarti su ka
riuomenės vadovais, ir kad Eu
ropos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacijos suorgani
zuotos derybos už kelių dienų 
vėl prasidės. Rusijos delegacijos 
vadovas Nikolaj Semionov pa
reiškė: „Gerai tas, kad derybos 
jau prasidėjo”?

Vilnius, gegužės 18 d. (LA) — 
Čečėnijoje karas tęsiasi, pasakė 
Čečėnuos informacijos ministras 
Movladi Udugov gegužės 17 die
ną. Kaip rašo Juozas Glinskis 
„Lietuvos aide”, atremtas rusų 
puolimas prie Seržen Jurt, mū
šis truko tris su puse valandos. 
Abi pusės patyrė didelių nuosto
lių. Rusai traukia nauju jėgų, 
vėl ruošiasi pulti.

Toliašaude artilerija apšau
dytas Bamutas. Sustiprėjo avia
cijos antskrydžiai. Pietinės 
gyvenvietės bombarduotos va
kuuminėmis, fosforinėmis, 
adatinėmis ir šrapnelinėmis 
bombomis. Tokie bombar
davimai tapo norma, sakė M. 
Udugov. Rusai nepaiso savo 
pačių pasirašytų konvencijų, 
kurios tokius masinio naikini
mo ginklus kategoriškai drau
džia.

Korespondentai praneša apie 
Maskvos bandymus sustiprinti 
visą Čečėnijos pasienį. Ne tik su 
Dagestanu ir Ingušija, bet ir su 
Gruzija. Britanijos BBC radijas 
gegužės 17 d. naktį pranešė, kad 
kaip tik Gruzija tiekianti čečė
nams ginklus. Nors Gruzijos 
saugumo atstovas šią informa
ciją paneigė, tačiau žurnalistų 
tai neįtikino. Pasak jų, ginklus 

čečėnai perka ir iš gruzinų, ir iš

„Mažeikių nafta” pergyvena 
krizę

Vilnius, gegužės 22 d. (LR) — 
Akcinėje bendrovėje „Mažeikių 
nafta” gegužės 19 d. lankėsi 
naujasis Lietuvos energetikos 
ministras Arvydas Kostas Leš
činskas ir Muitinės departa
mento generalinis direktorius 
Vitalijus Geržonas. Iš sostinės 
atvykę pareigūnai tarėsi su 
įmonės vadovais, vėliau atskirai 
susitiko su gamyklos specialis
tais.

Kaip žinoma, didelį sąmyšį 
„Mažeikių naftoje” sukėlė ba
landžio 25 d. vyriausybės nu
tarimas „Dėl mokesčių už naf
tos produktus, pagamintus ak
cinėje bendrovėje ‘Mažeikių 
nafta ’, surinkimo tvarkos”. 
Manoma, kad tai paskatino jos 
generalinį direktorių Bronis
lovą Vainorą palikti įmonę. 
Gegužės 11 d., nematydamas 
galimybės, kaip šį nutarimą 
vykdyti, Mažeikių muitinės 
viršininkas Gintautas Naujalis 
irgi pasiprašė atleidžiamas iš 
darbo.

Laikinai einantis įmonės ge
neralinio direktoriaus pareigas 
Gediminas Kiesus pasakė, kad 
naujojo ministro apsilankymą 
įmonėje trečią jo darbo Ener
getikos ministerijoje dieną jis 
sieja su viltimi, kad ministerija 
skirs naftos perdirbimo įmonei 
deramą dėmesį. Į klausimą apie 
pagarsėjusio nutarimo padary
tą žalą, jis atsakė, jog per dvi 
gegužės mėnesio savaites reali
zuota keturis kartus mažiau 
naftos produktų nei per tą patį 
laiką balandžio mėnesį.

Kalbėdamasis su žurnalistais, 
ministras A. K. Leščinskas 
konstatavo, kad „Mažeikių naf
ta” šiuo metu patiria ir ga
mybos, ir realizavimo krizę. Lie
tuvos rinką užpildo užsienietiš
ki naftos produktai ir trūksta 
lietuviškos produkcijos. Pasak 
Leščinsko, įmonės problemos 
sietinos ne tik su minėtu vy-

— Lietuvoje praėjusią savai
tę buvo šilta. Savaitgaliui nu
matomas lietus su perkūnija ir 
24 C (75 F) temperatūra.

azerbaidžanų, ir iš kitų, iš toliau 
atvykusių ginklų pirklių.

Lengviausia esą gauti ginklų 
ir šovinių iš pačių rusų. Radijo 
„Svoboda” korespondentas ste
bėjo, kaip Grozne rusų kareivis 
pardavė čečėnui kulkosvaidžio 
šovinių dėžę. Mieliausiai pri
imamas „pinigas” — degtinė. 
Už ją gali bet ką nupirkti ir bet 
kur pravažiuoti, nors ir su 
tanku, sakė korespondentas.

Gegužės 17 d. Baltijos žinių 
agentūra BNS išplatino prane
šimą apie Rusijos Užsienio 
reikalų ministerijos reakciją dėl 
Čečėnijos informacijos centro 
atidarymo Kaune. Aukštas Ru
sijos diplomatas, nepanorėjęs 
skelbti savo pavardės, BNS 
korespondentui sakė, kad „bet 
kuriuo atveju, vietinės valdžios 
bei Lietuvos opozicijos lyderio 
dalyvavimas greičiausiai pri
vers mus galbūt per porą dienų 
atitinkamai reaguoti”.

Lietuvos Seimo opozicijos ats
tovė Rasa Rasta uskienė pateikė 
tokį Vytauto Landsbergio ko
mentarą: „Informacijos centro 
paskirtis — informacija. Jeigu 
dabartinės Rusijos diplomatai 
pasisako prieš informaciją, tai 
liudija, į ką krypsta tos šalies 
reali santvarka”.

riausybės nutarimu. Įmonės 
ateitis priklausys nuo to, kaip 
jos vadovai sugebės realizuoti 
įmonės rekonstrukcijos projek
tą, kuris numatytas bazinėje 
„Mažeikių naftos” sutartyje su 
JAV kompanija „ABB Lummus 
Crest, Ine.”

Ministras sakė, kad įmonėje 
susitikę pareigūnai rado kom
promisą dėl balandžio 25 d. 
vyriausybės nutarimo. Belieka 
tik padaryti vyriausybės nuta
rimo pakeitimą.

Į klausimą, kiek naujajam mi
nistrui „Mažeikių naftos” pro- 
belmos buvo žinomos, dirbant 
Susisiekimo ministerijos sekre
toriumi, jis atsakė, kad jis 
žinojo apie tai, kas susiję su naf
tos produktų transportavimu 
Lietuvos geležinkeliu. Minė
tasis vyriausybės nutarimas re
glamentavo naftos produktų 
transportavimą geležinkeliu, 
numatydamas sukarintą apsau
gą. Užsienyje tai turėjo neigia
mą atgarsį: neva tranzitu kuras 
nebus vežamas. Ministras ma
no, kad toks rezonansas tėra 
propagandinis šou ir nutarimas 
iš tiesų yra „Karaliaučiaus sri
ties naudai”.

KALENDORIUS

Gegužės 27 d.: Šv. Augus
tinas iš Canterbury, vyskupas 
(mirė 604 m.); Genadijus, Bru
nonas, Neringa, Žymante. 1917 
m. Petrapilyje įsisteigė Lietuvių 
Seimas.

Gegužės 28 d.: Septintas Ve
lykų sekmadienis; Justas, Jogir- 
das, Rima.

Gegužės 29 d.: Kapų puošimo 
diena — Memorial Day (JAV); 
Teodozija, Magdalena, Erdvilė. 
1877 m. gimė poetas, filosofas, 
Lietuvos diplomatas Oskaras V. 
Milašius.

Gegužės 30 d.: Joana Arkie- 
tė, Ferdinandas, Vyliaudas, Jaz
miną.

Gegužės 31 d.: Švč. M. Mari
jos Apsilankymas; Petronėlė, 
Angelė, Gintautas, Agilė. 1845 
m. gimė rašytoja Žemaitė — Ju
lija Beniuševičiūtė-Žymantienė.
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KORP! GIEDRA SVEIKINA 
PREMIJOS LAUREATĘ

Korporacįjos „Giedra” valdyba, JAV-bėse, visuotinu narių pri
tarimu, skiria kasmet premiją, iškiliajai lietuvei moteriai, 
pasižymėjusiai Krikščioniškų idealų tarnyboje.

Kasmetinės premijos mecenatas yra prelatas dr. Juozas Prun- 
skis.

Šiuolaikinė Korp! „Giedra” pirmininkė — Raminta 
Marchertienė.

1995 metų premija paskirta „Dienovidis” redaktorei Lietuvoje, 
Aldonai Žemaitytei, kuriai skiriamas ir šis, Korp! „Giedra” 
veteranės, Jadvygos Damušienės, parašytas žodis.
Esi Tu, ta, kuri savam lietuviškam pasauliui,
pavargusiam, prisotintam melu, apgaule ir karčia buitim, 
skleidi Tiesos Tu žodi ir Vilti gaivini.

Išugdė Tave Motina Tėvynė mūsų,
Jai meilės kupina Tavo širdis, kaip mūs,
kaip mūs, nors atskirtoms ir nuotolio, ir laiko esame nuo jos.

Tu savo žemės širdį jausdama,
stovi sargyboj’ jos šventai, kaip mes,
kaip mes, nors ir išsklidusios pasaulio plačiojo kraštuos.

Ir siekdama Tiesos viršūnių, ir eidama per kalnus melo ir apgaulės, 
ir karčią buitį mūs Tėvynės keldama, 
pasiekei mūsų širdis Tu.

Todėl, šiandien, Tave mes imame į savo širdies glėbį, 
dėkojam Tau už brangų Tiesos žodį, ir Meile Lietuvai paženklintu

keliu,
mes sieksime Tėvynei gerbūvio kartu.

Linkėdamas sėkmės ir daug gausios Dievo Palaimos, 
spausdinto Tavo žodžio dirvoje,
„Giedra” su savo šūkiu „Į kalnus, į viršūnes”,
(nukaltu mums Šalkauskio, tautos filosofo garbaus)
lydės Tave į aukštumas, kovoj su blogiu mūs Tėvynėj’
ir dirbsime vieningai — krikščioniškai šviesiam tautos rytojui.

1995 metų iškiliausiąją tautietę sveikindamos linkime sveika
tos ir ištvermės sunkiame spaudos darbe.

Korp! „Giedra” 
Ateitininkės- visuomenininke?

A.A. KUN. ALFONSO LIPNIŪNO 
PAMINĖJIMAS

Š.m. kovo 18 d. Panevėžyje vy
ko kun. A. Lipniūno 90-metis ir 
50-osios mirties metinės. Tai vi
sos Lietuvos ateitininkų diena. 
Iškilmėse dalyvavo ateitininkų 
atstovai bei jų globėjai iš įvai
rių Lietuvos kampelių. Atvyko 
ir ateitininkų vadovai iš Vil
niaus, Kauno, net iš užsienio 
Ateitininkų federacijos vadas. J. 
Polikaitis.

Iškilmės vyko Panevėžio kated
roje, vyskupo K. Paltaroko krip
toje. i

Antalieptės klebonas Algis 
Dauknys atsivežė kun. A. Lip
niūno portretą. Pasisakyme jis 
pridūrė: „Jo dvasia maitina 
mano kunigystę. Manau, kad 
skaidri, tauri A. Lipniūno šyp
sena svarbi ir jaunimui”.

Iškilmėms vadovavo Albina 
Saladūnaitė, Panevėžio vysku
pijos ateitininkų vadovė. Pami
nėjimą pradėti pakvietė vysku
pą Juozą Preikšą. Šis pasiūlė vi
siems drauge sukalbėti Tremti
nių maldą iš kun. Ylos maldak
nygės. Aktorius Keleris paskai
tė ištrauką iš kun. Lipniūno gy
venimo. Po to kalbėjo katedros 
klebonas prel. Juozapas Anta
navičius. Jis priminė gražią 
bendrystę vysk. K. Paltaroko ir 
jauno kun. A. Lipniūno. Vysku
pas įžvelgė jo kilnią sielą ir net 
ateityje buvo numatęs, kaip sa
vo įpėdinį. Tačiau kitaip liki
mas lėmė. Tik jo palaikai buvo 
parvežti ir palaidoti Panevėžio 
katedros šventoriuje. Klebonas 
J. Antanavičius ir šį vyskupo 
Paltaroko prašymą įvykdė.

Katedroje vysk. J. Preikšas, 
drauge su dviem kunigais, 11 
vai. aukojo šv. Mišias. Visi 
dalyviai pasimeldė.

Po to ant jo kapo buvo uždeg
tos žvakutės. Visi sugiedojo 
„Viešpaties Angelas” ir Ateiti
ninkų himną. Klebonas J. An
tanavičius papasakojo prisimi
nimus apie vysk. K. Paltaroką 
ir kun. A. Lipniūną.

Grįžus į vyks. K. Paltaroko 
kriptą, buvo atlikta programėlė.

Pietums visi buvo pakviesti į 
katedros ūkinio pastato salę.

Papietavę dar galėjo apžiūrėti 
parodėlę. Tai buvo Joniškėlio K. 
Bizausko vardo kuopos paga
minti įvairūs eksponatai. Pora 
albumų: vienas — iš nuotraukų 
popiežiaus atsilankymo Lietu
voje, kitas — ateitininkų veiklos 
atspindžiai. Nemažai buvo pieši
nių įvairiomis temomis: „Liudy
tam Kristų”, „Kristaus prisikė
limas”, „Velykė” ir piešiniai — 
atvirukai, skirti sveikinimams. 
Atskiri eksponatai: prakartėlė, 
žibintuvėlis, kaukės, įstiklinti 
mediniai stoveliai paveikslė
liams ar nuotraukoms ir kt.

Po pietų pertraukos vyko dis
kusijos. Jaunimas pasiskirstė 
atskirais būreliais ir svarstė 3

Jaunučių ateitininkų stovyklos vadovės — programų vadovė dr. O. Daugir
dienė, psichologuos užsiėmimų vadovė P. Domanskienė ir dramos mokytoja 
Silvija Radvilienė kviečia visus jaunučius Dainavoje stovyklauti S.m. liepos 
9 22 d.

Velykė aplankė mažiausius Čikagos jaunučius ateitininkus. Iš k. — Marius Aleksa, Vygis Kun- 
čas, Gintarė Radvilaitė, Velykė — Silvija Radvilienė, Viktorija Vaznelytė, Saulius Valaitis ir 
Dainius Fabianovich.

VELYKĖ IR VERBOS
Balandžio mėnesio susirinki

mas buvo neeilinis Čikagos 
Daumanto-Dielininkaičio kuo
poje, nes pas pačius mažiausius 
jaunučius atkeliavo daugelio 
girdėta, senelių nupasakota, bet 
labai retai matyta viešnia — Ve
lykė!

Gal akylesni ir vyresni stebė
tojai būtų atpažinę Silviją 
Radvilienę, bet iš nustebimo 
išsižioję mažyliai matė tik 
skarele ryšinčią, lininiais 
marškiniais ir kaišytu sijonu 
pasipuošusią, gražią ir gerą 
Velykę. Atėjo su velykinių gė

rybių krepšeliu. Ir ko ten 
nebuvo! Vaikai rado spalvingų 
margučių, ką tik išsprogusių 
forsintijos šakelių ir, žinoma, 
saldumynų.

Vyresnieji vaikai, išsiskirstę 
savo būreliuose, tuo metu su 
vadovais kalbėjo apie lietu
viškus Velykų papročius. O kad 
šnekos taptų gyva, vaizdžia pa
tirtimi, visa kuopa susirinkusi 
kartu darė Vilniaus verbas. Šį 
projektą labai gražiai pravedė 
vadovė Dana Mikužienė.

Ona Daugirdienė

KORP! GIEDRA 
SUSIRINKIMAS

Korp! Giedra susirinkimas 
sekmadienį, birželio 4 d., 10 vai. 
ryto vyks PLC skaitykloje prie 
„Bočių” salės. Tarp įvairių rei
kalų, bus kalbama apie tai, kaip 
parinkti moterį, pasižymėjusią 
krikščioniškų idealų tarnyboje, 
ateinančių metų premijai.

RYŠIAI SU GARLIAVOS LUKSOS 
GIMNAZIJA

Čikagos Daumanto-Dielinin
kaičio jaunučių kuopa kasmet 
praveda vajų — rinkliavą ku
riam nors geram tikslui. Šįmet 
nusprendėm paremti Garliavos 
Juozo Lukšos gimnaziją, nes da
linamės bendru vardu (parti
zano Lukšos-Daumanto) ir taip 
pat džiaugiamės gimnazijos pa
stangomis vadovautis katali
kiškais principais.

Taigi sausio ir vasario mėne
sį paskelbėm mokyklinių reik
menų rinkliavą. Susirinkom ir 
supakavom dvi didžiules siun
tinių dėžes, kurias tuoj pat 
išsiuntėm. Gegužės 23 dieną 
gavome gražų padėkos laišką iš 
gimnazijos direktoriaus Vid
manto Vitkausko. Didelę dalį 
rašymo priemonių išdalino mo
kiniams. Vertingesnius komp
lektus įteikė moksle ir įvairioje 
veikloje pasižymėjusiems moki
niams, o po vieną tušinuką ir 
pieštuką įteikė mokytojams. 
Kai kurias kitas priemones per
davė gimnazijos raštinei, J. 
Lukšos muziejui, katalikiško 
ugdymo centrui, bibliotekai, 
jaunimo centrui ir dailės studi
jai.

Direktorius V. Vitkauskas 
taip pat įdomiai papasakojo apie 
pačią gimnaziją. Mokykla buvo

klausimus:
1. Žmogau, tu turi veikti ap

linkybes, o ne jos tave.
2. Idealų šviesa. Kas jus kelia?
3. Pasižadėjimas.
Tų būrelių atstovai atsiskaitė 

prieš visus.
Panevėžys numatęs pratęsti šį 

paminėjimą dar kitais rengi
niais.
Mok. Valerija Paltarokaitė
Joniškėlio ateitininkų globėja

įsteigta 1992 m. pavasarį. Joje 
mokosi arti 500 mokinių ir dir
ba arti 40 mokytojų. Mokyklo
je įsteigtas J. Lukšos ir par
tizaninio judėjimo muziejus ir 
katalikiško ugdymo centras, ku
riuose yra daug knygų ir žurna
lų, gautų iš' JAV ir Kanados. 
Mokiniai yra įkūrę Savano- 
rių-Tėvynės Gynėjų būrelį, 
kuris organizuoja ekspedicijas į 
partizaninių kovų vietoves ir su
sitikimus su buvusiais laisvės 
kovų kovotojais.

įdomu buvo skaityti, kad gim
nazijoje dirbantis kun. A. Žu
kauskas ir tikybos mokytoja A. 
Sideravičiūtė ruošiasi organi
zuoti ateitininkų būrelį. Direk
torius Vitkauskas baigia laišką 
pastebėdamas, kad „būtų malo
nu, jei Jūsų vadovaujami atei
tininkai ir mūsų gimnazijoje 
besikuriantys ateitininkai tap
tų draugais, galbūt imtų susira
šinėti ir t.t.”.

Nors ryšį su gimnazija pradė
jo jaunučiai, bet direktoriaus 
išreikšta viltis tetampa iššūkiu 
mūsų moksleiviams. Ateinan
čiais metais, raginu visus moks
leivius ir jų globėjus ruošti pro
jektus, vesti susirašinėjimus ir 
labai aktyviai bendrauti su Gar
liavos moksleiviais ateitinin
kais. Kokia puiki proga kuopose 
išdirbti praktiškas veiklos už
duotis, įsigyti naujų pažinčių ir 
draugų Lietuvoje, taip pat mo
raliai ir materialiai paremti 
idėjos brolius!

Adresas: Garliavos Juozo Luk
šos gimnazija, S. Lozoraičio 13, 
Garliava 4316, Lietuva. (N.B. 
Lozoraičio gatvė anksčiau vadi
nosi Remontininkų).

Ona Daugirdienė

MOKSLEIVIŲ
STOVYKLA

Moksleivių ateitininkų (9-tos 
— 13-tos klasių) vasaros sto
vykla Dainavoje vyks š.m. bir
želio 25 — liepos 9 d. Registra
cijos lapai gaunami paskambi
nus Danai Grajauskaitei, tel. 
416-534-8544. Dana suteiks ir 
platesnes informacijas. Užpil
dyti registracijos lapai turi būti 
sugrąžinti registratorei iki bir
želio 16 dienos. Visi moksleiviai 
ateitininkai ir jų draugai malo
niai kviečiami pasinaudoti gali
mybe pastovyklauti gražioje 
Dainavos aplinkoje.

DR. DANA M. SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

9830 S. Rldgeland Ava 
Chicago Rldga, IL 60415 

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

312-735-7709

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. BOB DOKHANCHI

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St , Chicago. IL
Tel. 312-736-8896

4707 S Gilbert, LaGrange. IL
Tel. 706-352-4487

Kab. tel. 312-886-3166 
Namų 706-361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6748 Waat 63rd Straat
Vai pirmad ir ketvrtd 3\ p p —6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Published daily except Sundayg and Mondays, legal Holidaya, the 
Tuesdays following Monday observance of legal Holidaya aa well aa Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Prese Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589.

Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.
Subscription Rates: 195.00. Foreign countriea $110.00
Poatmaster: Send address changea to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago, IL 60629.
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, pažymima, iki kada yra užsimokėjęs
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metams M: metų 3 mėn.
JAV................................ .......... $95.00 $55 00 $35.00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV .............................. .......... $55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur . . . . (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)...................... $10000 $55.00
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oro paštu $500 00 $250.000
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Raz. 708-248-0057 arba 708-246-6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS
6449 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adam*
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 Wast Ava., Orland Perk
708-340-8100 

10 W. Martin, Napervllle
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tol 708-857-8383

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

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

7600 W. Collaga Dr.
Palos Haighta, IL 60453

Tai. 708-361-0010

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Robarts Road 
Hlckory Hllls

Tai. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Msdical Cllnlc 
15505 — 127 St.. Lamont, IL <0439

Priklauso Palos Community Hospital
Silver Cross Hospital

Valandos pagal susitarimą
Tol. (708) 257-2285

-----------------------------  1 — a ■
ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 

Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

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

McHenry 815-344-5000. exi 6506

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S Kedzie
Tai. 708-636-6500

Vai 9-5 kasdien

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.

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsniu nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

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

(708) 614 6871
Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

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

Valandos susitarus

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS

21470 S. Maln St. 
Mattesson, IL 60443
Tel. 708-748-0033

Valandos pagal susitarimą

Dr. DALIA JODWALIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Good Samaritan ligoninės)
Downera Grova, IL 60515

Tai. 708-960-3113
Valandos susitarus

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos

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

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

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

Priima „Medlcare Asslgnment”.
Sumokama po vizito.

DR. VILIJA KERELYTĖ
Chiropraktinis gydymas, sveikos 

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

Bridgeview, IL 60455
Valandos pagal susitarimą

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

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

Cardlac Dlagnosls, Lt d.
3000 N. Halstad

Chicago, IL 60657
Tel. 312-296-3600

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimąDR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS

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

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzie Avė., Chlcego 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

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

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktinis gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.

Ll8l8, IL 60532
Tel. 708-963-1410

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

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzla

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

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

708-841-2608
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 708-834-1120 EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 565-7755

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzla, Chicago 60652 
Tai. 312-434 2123

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

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Samaritan Medlcal Center- 

Naparvllla Campue
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 

Napervllle IL 60563
Tai. 708-827-0090

Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60652
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VIEŠPATIE, ATEIK!
Danutė Bindokienė

Aukštumose pavojinga
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Paskutinio sekmadienio prieš 
Sekmines skaitiniuose išryškėja 
Bažnyčios ir mūsų ilgesys, 
neteisingume skęstančiame 
pasaulyje laukiant Kristaus 
antrojo atėjimo, kai jis pagal jų 
darbus atlygins ir Dievui ištiki
miesiems, ir jo priešams. Padėti 
tiek mums, tiek ir šimtmečius 
prieš mus gyvenusiems krikš
čionims išlikti ištikimiems 
Prisikėlusiam Kristui tikėjimą 
išbandančiose sąlygose, Bažny 
čia pateikia tris skaitinius iŠ 
Šventojo Rašto.

Evangelijoje (Jono 17:20-26) 
girdime Jėzaus maldą už tuos, 
kurie ateityje į jį įtikės: kad jie 
būtų viena su juo ir su Tėvu ir 
kad jie „būtų su manim ten, kur 
ir aš; kad jie pamatytų mano 
šlovę, kurią esi man suteikęs” 
ir kurią Jėzus „perdavė jiems”.

Čia svarbu pažymėti, kad šv. 
Jono Evangelijoje, Jėzus šlovės 
nesupranta tik kaip triumfo ir 
jo gyrimo, kuris būtų išreiškia
mas pompastiškomis manifesta
cijomis. Jėzus šlovę neatski
riamai suriša su kančia, kylan
čia iš ištikimybės Tėvui pasau
lyje, kuris tačiau tuo tarpu 
valdomas tų, kurie Tėvo nepa
žįsta.

Šv. Jono Evangelijoje Jėzus 
per paskutinę Vakarienę taria: 
„Tėve, atėjo valanda! Pašlovink 
savo Sūnų, kad ir Sūnus pašlo
vintų tave” (Jn 17:1). Jėzaus 
supratimu, jo galia šlovinti Tė
vą (t.y., išreikšti jam visišką 
meilę ir ištikimybę, tobulai vyk
dant jo valią) priklauso nuo jo 
Tėvo meilės pareiškimo jam, 
todėl matydamas jam pačiam 
ateinantį sunkų kančios — iš
tikimybės išbandymo laiką, 
prašo Tėvo, kad specialiai leis
tų pajusti jo meilę — kad jį 
„pašlovintų”, nes tai jį sustip
rins jo uždavinyje.

Taip pirmame skaitinyje iš 
Apaštalų Darbų (Apd 7:55-60) 
matome šv. Steponą, kankinio 
mirties metu žvelgiantį į dangų 
ir regintį „Dievo šlovę ir Jėzų, 
stovintį Dievo dešinėje”. Tai jį 
sustiprino taip, kad persekioto
jams jį užmušant akmenimis, 
Jėzaus kaip Žmogaus Sūnaus 
(t.y., pasaulio pabaigoje atei
nančio atstatyti tei ingumą 
„naujojoje žemėje ir danguje”) 
reginys padėjo jam mirties me
tu atiduoti savo sielą (kaip ir Jė
zus padarė), tariant: Viešpa
tie Jėzau, priimk mano sielą!” 
Be to, mirdamas, šv. Steponas, 
kaip ir Jėzus, atleido savo kan
kintojams: „Viešpatie, nepa- 
skaityk jiems šios nuodėmės!”

Iš tiesų tiek čia, persekiojimą 
dėl ištikimybės Kristui ken
čiančio Stepono vaizde, tiek 
ir antrame skaitinyje, kuris yra 
paimtas iš Apreiškimo knygos 
(surašytos persekiojimą ken
čiančiai tikinčiųjų bend
ruomenei, norint sustiprinti jų 
pasitikėjimą Kristumi), ma
tome, kad krikščionių viltis ir 
pasitikėjimas šlovinguoju Kris
tumi, kaip pasaulio pabaigoje 
ateinančiu Žmogaus Sūnumi, iš
sipildo: jis ateina pas jo besišau
kiantį tikintįjį. Matome, kad Jė
zaus malda už tuos, kurie atei
tyje juo įtikės, tikrai pildosi: 
vienybėje su šlovinguoju Kris
tumi, jie pas Tėvą ir jį ateina tuo 
pačiu keliu kaip Jėzus ėjo: 
Dievas juos „pašlovina”, stiprin
damas juos savo meilės vizijoje, 
ir jie atlaiko „išbandymą”, ken
tėjimuose likdami ištikimi Kris
tui.

Antrame skaitinyje, iš Apreiš
kimo knygos (Apr 22:12-14, 
16-17, 20), šv. Jono regėjime Jė
zus tikinčiuosius užtikrina, kad 
iš tikrųjų, net labai tikėjimą iš
bandančiose sąlygose, išgyve
nant nelaimes, persekiojimą dėl 
Kristaus, kai atrodo, kad ne tik 
Jėzus, bet ir pats Dievas yra 
toli, Jėzus jiems prisistato jau 
pažįstamais Senojo Testamento 
įvaizdžiais: „Aš esu Dovydo 
atžala ir palikuonis, žėrinti auš
rinė žvaigždė!” Padėdamas 
persekiojamai bendruomenei 
suprasti savo vietą šimtmečiais 
besivystančiame Dievo plane, 
Jėzus prisistato ir kaip senovėje 
Dievo išsirinktosios tautos šau
niausio nario karaliaus Dovydo 
palikuonis, ir kaip naują dieną 
žadanti aušrinė žvaigždė.

Toliau yra pinami įvaizdžiai iš 
Senojo Testamento pranašų 
regėjimų, kai Dievas kvietė 
visus, kurie trokšta, ateiti prie 
vandens, kuris nieko nekai
nuoja, ir iš Naujojo Testamen
to, kai Jėzus Samarietei siūlė 
gyvojo vandens: „Dvasia (t.y., 
Dievo Dvasia Senojo Testamen
to pranašuose) ir sužadėtinė (t.y., 
Dievo numylėtieji, jam ištikimi 
išlikusieji šventieji)” kviečia 
tikintįjį „Ateik!” Ir kas girdi 
(t.y., tie, kurie yra atviri Dievo 
kvietimui), teatsiliepia (į Dievo 
Dvasios ir šventųjų kvietimą), 
su jais kartu Kristų pasikvies
dami: „Ateik!” „Ir kas trdkšta 
(būtent, teisingumo, gerumo, 
Dievo), teateina, ir kas nori, 
tesisemia dovanai gyvybės van
dens”.

Kai pasijuntame bejėgiai ir 
Dievo apleisti — ar ligoje, ar,

Caracas, Venezueloje, š.m. balandžio 24 d. lankantis Lietuvos premjerui Adolfui Šleževičiui,
Venezuelos valstybės Panteone buvo pagerbtas Pietų Amerikos išlaisvintojas Simonas Bolivaras, 
prie jo karsto padedant vainikų. Iš kairės: Lietuvos specialusis įgaliotinis ambasadorius Vytautas 
Dambrava ir A. Šleževičius.

ČERNOBYLIO PAVOJUS 
DAR NEPRAĖJĘS

IGNAS MEDŽIUKAS

Atominė energija šiandien pa
jungta ir naudojama daugelyje 
šalių naudingiems tikslams pra
monėje, aviacijoje, laivyne. 
Tačiau su ja reikia elgtis labai 
atsargiai, nes įvykus katastro
fai, radioaktyvių dulkių debesis 
vėjas gali nunešti daug tūkstan
čių mylių.

Antrame pasauliniame kare 
JAV numestos atominės bom
bos privertė japonus kapitu
liuoti. Hirošimoje numesta 
(1945.08.06) atominė bomba 
nužudė 80,000 žmonių ir sužei
dė apie 100,000. Sužalojo pasta
tus 4 km spinduliu ir dar 6-7 
km nuotolyje padarė žymių 
nuostolių. Panašiai buvo ir 
Nagasaki mieste.

Prisimename, kaip prieš kele
tą metų Černobylio atominėje 
elektrinėje įvyko nelaimė, dėl 
kurios nukentėjo daug žmonių 
ir kuri įvarė baimės daugelyje 
Europos šalių. Neseniai grupė 
mokslininkų lankėsi Ukrainoje 
ir, gavusi leidimą, susipažino su

kentėdami kitus gyvenimo sun
kumus, ar kai stengiamės pa
dėti pagalbos reikalingiesiems, 
bet sutinkame per daug kliūčių 
— tikėjimas mums primena, kad 
Dievo Dvasia ir šventieji mus 
kviečia prie Kristaus. Ir kai tik 
mes su jais kartu Kristui tar
sime „Ateik!” jis ateis ir mus 
stiprins, kad liktume jam 
ištikimi.

» Aldona Zailskaitė
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šios elektrinės padėtimi. Ką 
mokslininkai patyrė? Jie rado, 
kad čia yra grėsminga aliar
muojanti padėtis. Reaktorius 
Nr. 4 buvo palaidotas betono 
sarkofage, kurio atramos gali 
bet kuriuo laiku sugniužti, ir 
vėl gali įvykti panaši katastro
fa, kaip įvyko prieš keletą metų, 
kai daugybė žmonių nukentėjo 
nuo radiacijos. Dėl staigaus 
sprogimo nuolaužos gali prasi
veržti pro sarkofago sienas, 
kuriomis yra izoliuotos reak
toriaus Nr. 4 liekanos. Antra 
galimybė, skalda gali pasiekti 
reaktorių Nr. 3, kuris yra šalia 
jo ir veikia visu apkrovimu. Tai 
sukeltų panašią katastrofą, 
kaip buvo anksčiau.

Mokslininkų išvadų doku
mentai Europos komisijos buvo 
viešai neskelbiami, nes ši komi
sija derasi su Ukrainos politikos 
vadovais dėl kainos apšvarinti 
Černobylį. Vakariečiai, bijoda
mi, kad vėl neįvyktų katastrofa, 
nori, kad visa atominė elektrinė 
būtų tuojau uždaryta. Moksli
ninkų nuomone, uždelstas lai
kas priartina neišvengiamą pa
vojų. Bet Ukrainos valdžia nesu
tinka su tokiais reikalavimais, 
kol negaus reikalingos pinigi
nės paramos ir pagalbos atsta
tyti panašaus galingumo elek
trinę jėgainę.

Išvados dėl Černobylio atomi
nės elektrinės buvo pateiktos 
tarptautinei ekspertų komisijai, 
kurios nariai prisiekė laikyti 
paslaptį. Išvados buvo tiek

bauginančios, kad numatytos 
tuo reikalu spaudos konferenci
jos Paryžiuje ir Londone buvo 
atšauktos. „Tai didelis skanda
las, kai Europos žmonių saugu
mas laikomas paslaptyje” — pa
sakė vienas asmuo, nenorįs, kad 
jo pavardė būtų minima. „Šis 
raportas galbūt bus padėtas ant 
lentynos ir užmirštas”.

Kaip rašo „Manchester Guar
dian”, raporte įspėjama, kad 
pavojus yra realus, galįs sukelti 
pasekmes, panašias kaip buvo 
prieš devynerius metus. Tada 
apie du milijonai žmonių nu
kentėjo nuo pasklidusios radia
cijos, iššaukiant daugybę vėžio 
susirgimų. Iš jų daugiau kaip 
100,000 jau mirė. Gelbėjimo 
darbuose dalyvavo per 400,000 
darbininkų, pas kuriuos nusta
tyta, kad dėl to daugiariopai 
pakilęs susirgimų skaičius. 
Nemažai buvo mobilizuota vyrų 
ir iš Lietuvos. Jie taip pat 
patyrė radiacijos pasekmes ir 
turėjo užmokėti savo sveikata. 
Dar ir dabar yra gausūs vaikų 
thyroidinės liaukos susirgimai 
Gudijoje, Ukrainoje ir Rusijoje. 
Net ir šiuo metu apie du mili
jonai žmonių gyvena radioakty
vumu užterštoje teritorijoje.

Panašios konstrukcijos yra ir 
Ignalinos atominė elektrinė, 
todėl daromi pasiruošimai, jei 
avarija įvyktų, kad kuo mažiau 
žmonių nukentėtų.

Mokslininkų grupė, sudaryta 
iš prancūzų, vokiečių ir britų 
tvirtina, kad yra 740,000 
kubinių metrų mirtinai radia
cija apkrėsto laužo Černobylio 
sarkofago viduje. Vadinasi — 
dešimt kartų daugiau, negu pra
džioje buvo manoma, ir kad 
sarkofagas, staiga prakiuręs, gali 
gretai sugriūti. Išvalyti

Egzistencija nuolatinio dėme
sio centre turi savo pliusų ir 
minusų. Kurių pusėje persvara 
— kartais sunku nuspręsti, bet 
žmonės linkę į minusus mažiau 
kreipti dėmesio ir žūtbūt užsi
tikrinti vietą pagrindiniame 
gyvenimo scenos plane. Proga 
iškilti virš minios, matyti pa
klusniai besilankstančias nu
garas ir pasiruošusius norus 
pildyti „žemesniuosius”, vi
suomet masino siekti politinės 
galios, materialinių gėrybių ir 
kitokio pranašumo.

Pasiekus tą pageidaujamą 
viršūnę, susiduriama ir su pavo
jais, nes viršuje vietos yra tik 
apibrėžtam skaičiui individų, 
todėl stengiamasi pašalinti jau 
ten įsitaisiusius, kad kiti galėtų 
jų vietas užimti. Ne visuomet 
opozicija pašalinama legaliu 
būdu. Paprastai, juo aukštesnė 
pozicija, tuo pavojingesni meto
dai ją užimančiam išstumti. 
Geras pavyzdys — JAV prezi
dentai. Turbūt nedaug Ameri
koje buvę prezidentų, kurių 
gyvybei bent kartą negrėsė mir
tinas pavojus. Dažniausiai 
apsaugai pavykdavo tą pavojų 
laiku panaikinti, bet ne visada. 
Du žinomiausi atentatai, pasi
baigė dviejų populiarių prezi
dentų mirtimi. Tai — Abraham 
Lincoln ir John F. Kennedy at
vejai.

Pradeda aiškėti, kad dabar
tinis prez. Bill Clinton ir jo pre
zidentinė rezidencija — Baltieji 
rūmai — sudaro labai parankų 
taikinį, ypač visokiems teroris
tams ar su psichiniais trūku
mais asmenims. Štai anądien ir 
vėl vienas vyras persirioglino 
per 10 pėdų aukščio metalinių 
virbų tvorą, supančią Baltuo
sius rūmus, bet buvo sargybos 
sulaikytas. Pernai rugsėjo 12 d. 
vienas pasikėsintojas nukreipė 
krintantį savo lėktuvą į Baltųjų 
rūmų sieną; spalio 29 d. vėl 
kitas pilietis paleido į juos šūvių 
salvę; tų pačių metų gruodžio 17 
d. Baltieji rūmai taip pat 
apšaudyti... Ypač susirūpinta 
prezidento ir jo šeimos saugumu 
po š.m. balandžio 19 d. bombos 
sprogimo Oklahoma City, todėl 
dalis Pennsylvania Avė užda
ryta, neįleidžiant automobilių.

Nepaisant vis naujai išran
damų apsaugos priemonių, iš 
tikrųjų beveik neįmanoma iš

Černobylį užtruksią 100 metų. 
Tačiau Černobylio atominės 
elektrinės direktorius Sergej 
Parašin pasisakė prieš tą ra

vengti atentato, nes prezidentas 
nuolat maišosi tarp žmonių, yra 
dažnai apsuptas minios, daug 
keliauja ne tik savo šalyje, bet 
ir po svetimus kraštus. Tačiau 
Amerikos prezidentas nėra vie
nintelis, atsidūręs tokioje pa
vojingoje dilemoje. Atentatai 
prieš įtakingus politikus bei ki
tus asmenis — tai neatskiriama 
žmonijos istorįjos dalis, neiš- 
nykusi iki mūsų dienų. Net šv. 
Tėvas neišvengė pasikėsinimo 
prieš gyvybę ir dėl to įvykusio 
„atskyrimo” nuo žmonių, su ku
riais taip trokšta bendrauti. 
Važinėjimas minioje (nors ir 
permatomu stogu automobiliu) 
nėra tas pat, kaip kiekvienam 
rankos ištiesimas.

Ir kitų kraštų vadai griebiasi 
įvairių apsisaugojimo priemo
nių. Jeigu oficialių vizitų ir pasi
rodymų metu pavojų sunkiau iš
vengti, tai bent privačiame 
gyvenime stengiamasi sudaryti 
saugumo įvaizdį. Pvz., Prancū
zijos prezidento rezidencija 
apsupta ne tik stora mūro siena, 
bet ir nuolatine policijos gran
dine; Vokietijos kanclerio Hel- 
mut Kohl rūmai saugojami 
aukštų tvorų, piktų šunų ir 
ginkluotos sargybos; Kanados 
premjero gyvenvietė pastatyta 
ant sunkiai užkopiamos uolos; 
daugumas Japonuos ministerijų 
turi stiprias apsaugas ir patikri
nimus prie vartų, o Boris 
Jelcinas retai gyvena savo bute 
Maskvoje, mieliau prisilaiky
damas nuošalioje „dačoje” už
miestyje, iš kur važinėja „į 
darbą”. Net Anglijos karalienė 
savo Buckingham rūmuose ne
sijaučia saugi, ypač po 1982 m., 
kai į jos miegamąjį pateko įsi
brovėlis.

Besistengiant apsaugoti prezi
dento ar kurio kito svarbaus as
mens gyvybę, paprastai pa
tariama jį labiau izoliuoti, ap
supti neprieinamumu, laikyti 
kiek galima toliau nuo žmonių. 
Tuo būdu pasikėsintojas pasie
kia laimėjimą, dar net neišsi
traukęs ginklo iš kišenės, nepri- 
artėjęs prie taikinio. Jis atima 
to svarbaus asmens patį veiks
mingiausią „įrankį”, būtiną 
sėkmingam darbui: glaudų sąly
tį su žmonėmis.

Kaip gaila, kad mūsų laikais 
visi nesutarimai, konfliktai ar 
nuomonių skirtumai tuoj spren
džiami smurto veiksmais...

portą, kaltindamas vakariečius, 
kad jie verčia Ukrainą būtinai 
šią elektrinę uždaryti, o nenori 
skirti kompensacijos.
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Čekistai lagery barakus tikrindavo du kartus: ryte 
ir vakare. Tikrinant turėdavai atsakyti — vardą, 
pavardę, tėvo vardą, kada gimęs, str. 58a, kokia bausmė. 
Taip atsakinėdavo visi — vagys ir generolai, profesoriai 
ir sadistai, ir atsakydavai tiek kartų per dieną, ypač 
vakare, kiek kartų tikrindavo.

Vieną žiemos vakarą patikrina, o po to kaliniai eina 
ilsėtis. Vėl signalas patikrinimui. Ir vėl, ir vėl... Gal 
septynis kartus.

Tai kokia priežastis šito savotiško išvargusių žmo
nių kankinimo? Tikrintojams vis vienu per daug. O tai 
jau labai blogai. Jei vieno truktų, dar pusė bėdos — tas 
toli nepabėgs, sniegas ir šaltis sulaikys. Tai iš kur per 
daug? Gal diversantas, gal aršus priešas? Po barakų 
patikrinimo „subalansuoja”, „priplusuoja” lavoninę (nes 
žino, kad ten trys lavonai, o lavonai nevaikščioja), ir vis 
tiek vienu per daug. Gudresniam čekistui ateina į galvą, 
kad reikia patikrinti lavoninę. Tikrina — guli du 
lavonai. O trečias? Patikrina visus lavoninės kampus, 
po narais, lavono nėra. Lavonas „išėjo”. Patikrina knygą 
— „numirėlis” iš 1-mo barako, kuris nuo lavoninės — 
apie 100-150 m. Puola tenai ir mato, kad leisgyvis žmo
gelis šildosi prie krosnies ir niekaip negali atšilt. Tai 
tas „lavonas”, kuris tiek baimės sukėlė.

O iš tiesų buvo taip: labai liesas, „pasibaigęs” žmo

gelis nustojo kvėpuot. „Daktaro” sprendimas — į 
lavoninę. Kada žmogelį paveikė lauko temperatūra ar 
kitos jėgos — žmogelis atbudo ir pamatė, kur esąs. 
Nuvirtęs ant žemės, atsikrapštė duris ir paršliaužė į 
baraką. „Keliauti” jam buvo sunku. Buvo žiema. Sniego 
— sulig kaminų. Tai poliarinės žiemos „triūsas”. Iškasti 
takai. Tuneliai be stogo. Tokiu tuneliu šliaužė 
„numirėlis”. Duok Dieve, kad tas nežinomas 
„numirėlis” būtų gyvas ir dabar. Šis įvykis rodo, kiek 
bolševikai anksčiau durtuvais ir plaktukais į aną 
pasaulį nuvarė žmonių.

Apie mirtį žiemą baigiau ir nenorom turiu pereiti 
į 1953 m. rugpjūčio 1 d. įvykius, kurių „didvyriai” — 
Maskvos čekistų mokykla.

...Po komandos „ugnis”, pakyla automatų vamzdžiai 
ir sėja mirtį. Tai vaizdas, į kurį trumpai pažvelgiu.

Jis amžinai liko mano atminty. Matau: priekinės 
kalinių eilės išsiblaškė — vieni krito ant smėlio dar gyvi, 
kiti sužeisti. Nukautas žmogus savotiškai griūva. 
Suspėjau žvilgtert ir į kpt. Kazaną. Mačiau, kaip kėlė 
ranką prie kaktos, bet ranka nusviro su visu kūnu. 
Daugiau aš jo nebemačiau. Kapitonas, praėjęs 
nepriklausomybės kovas, atsigulė amžino įšalo žemėje.

Salvė pasibaigė. Kas dar galėjo, kitos nelaukė. Visi 
traukėsi į barakus. Ten ramiau. Aš buvau nukritęs į ke
lio griovelį, atsikėlęs ieškau pažįstamų veidų. Girdžiu, 
ltn. Kostkevičius-Kostkus šaukia, kad nusiprausčiau 
veidą — kruvinas. Aleksandras iš ugniagesių statinės 
nuprausia veidą.

Ant kelio, prie vartų ir aikštės, mirštančių ir sunkiai 
sužeistų aimanos. Lengviau sužeistieji pasitraukė į 
barakus. Ten jiems sava pagalba. Kiek tų nelaimingųjų, 
suskaičiuoti čekistai neleido. Viskas paaiškės vėliau. 
Dabar jau paaiškėjo, kodėl atvažiavo sanitarinė mašina.

Mes, pasitraukę į barakus, jaučiame, kad greit reikės

išeit. Tvarkomės taip, lyg ilgam išeitume. Pagaliau pasi
girsta komanda rinktis prie vartų. Jaunųjų galvažudžių 
jau nėra, nėra ir nukautųjų bei sunkiai sužeistų: vienus
— į ligoninę, o kitus — paruošti.

Paaiškėjo, kam ugniagesių mašina buvo reikalinga
— nuplaut kraują nuo kelio. Matyt, čekistai pamiršo, kad 
kraujas nuo žemės paviršiaus nenuplaunamas. Krau
jas susigeria į žemę. Mes ėjome tuo plautu, bet labai 
kruvinu keliu.

Tuoj už vartų — keli stalai, prie kurių išdavikai 
nurodinėja kaltininkus. Visus suvaro į tundrą, prie 
ežerėlio, ten paruošti kulkosvaidžiai. Vargdieniai dabar 
visaip galvoja — gerai nė vienas. Po 4-5 valandų mus 
vėl grąžina į barakus. Dabar ištisą parą — diena. Naktinei 
pamainai visus išveda į šachtą. Grįšime ryt rytą. Išėjome 
tylūs, susikabinę už parankių. 1

Grįžę iš darbo, lagery radome daug pasikeitimų: nuo 
langų nuimtos grotos, nuo durų — štangos. Iš barakų 
išmesta visų nakties „reikalų” statinė.

Paskelbtas įsakymas: laiškų galima rašyti tiek, kiek 
nori, gauti siuntinius ir pinigus. Kalinį gali aplankyti 
artimieji (tėvai, žmonos ir kt.). Paskelbta užskaitos: 1 
darbo diena prilygsta 2.3 dienos lagerio.

Senesnius kalinius pradėjo išleisti gyventi už zonos
— tvoros (kaimely) po 4-5 kambary. Už darbą mokės kaip 
laisviems. Kalinys turi nuolatinį leidimą ir gali nuvažiu- 
ti į Vorkutą, ne toliau. Visos lengvatos likusiems 
gyviems išpirktos krauju ir kančia žuvusių.

Čekistai, kad užmaskuotų savo žiaurų darbą, keletą 
lavonų ištempė už vartų ir nufotografavo, atseit, keli 
jau išsiveržė pro vartus ir juos sekė kiti. Todėl pavar
totas ginklas. Paaiškėjo ir žuvusių skaičius — apie 80 
vyrų. Iš lietuvių tarpo — 10 žuvusių...

(Pabaiga)

Dim. nyr. Juozas Kra
kauskas. Nuotrauka 
daryta 1938 m., jam 
baigus Karo mokyklą.

Šie J. Krakausko atsiminimai, kaip ir anksčiau 
„Drauge” spausdintieji St. Balčiūno bei J. Kuliuko 
risiminimai, buvo atsiųsti išeivijoje ėjusiam „Kariui”, 
urnalui grįžus į Lietuvą po nepriklausomybės atkū

rimo, jie liko nespausdinti.
„Karininkas lemties siautėjime” autoriui buvo lem

ta Lietuvos nepriklausomybės žlugimo laikotarpiu daly
vauti visuose, Lietuvos kariuomenės išgyventuose, 
įvykiuose. Nepasitraukęs į Vakarus, jis neišvengė trem
tinių kančiomis pažymėto Sibiro. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, Juozas Krakauskas aktyviai reiškiasi 
Lietuvos atsargos karininkų veikloje. Vieną kadenciją 
buvo sąjungos pirmininku, o dabar yra valdybos sekre
torius. 1991 m. jam buvo suteiktas dimisijos majoro 
laipsnis. 1994 m. lapkričio 23-čiosios, Kariuomenės 
šventės, proga Juozas Krakauskas apdovanotas Vyčio
Kryžiaus ordinu. - _ .

Balys Raugas
Buvęs išeivijos „Kario” redaktorius

1 »
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A.a. Onos Mačiulienės ratelis iš Titeikių kaimo, Raguvos valsč., Panevėžio 
apskr. Ratelis jau yra arti šimto metų senumo.

RATELIS
KOSTAS MAČIULIS

„.Vaikeli, nesirūpink manimi, 
tik žiūrėk, kad tau būtų gerai”. 
Tai buvo mano Mamos žodžiai, 
verpiant linų kuodelį, kai aš, 
matydamas ją visada taip 
sunkiai dirbančią, žadėjau 
pasiimti pas save, kai pabaigsiu 
mokslus, kad galėtų be jokių 
rūpesčių ilsėtis.

Likimas kitaip lėmė. Pažadas 
liko neišpildytas. Antrasis pa
saulinis karas atskyrė daugelį 
šeimų, jų tarpe ir mane. Ne tik 
kad negalėjau Mamos pasiimti 
pas save, bet neteko jos palydėti 
į amžino poilsio vietą. Liko tik 
prisiminimai apie jos sunkius 
darbus ir rūpesčius.

Augino šešis sūnus. Verpė li
nus, vilnas, audė drobes, siuvo 
marškinius, mezgė vilnones ko
jines, pirštines... Na, o kur dar 
virimas, kepimas ir visi kiti 
kaimo namų ruošos darbai. Ir 
man pačiam teko su rateliu šei
vas trinti. Tiek ir temokėjau. 
Vis dar prisimenu, kokie buvo 
šiurkštūs nauji drobiniai marš
kiniai. Bet po poros plovimų ir 
gero išvelėjimo prie kūdros, jie 
gerokai suminkštėdavo.

Nutariau ratelį parsivežti į 
Ameriką ir laikyti kaip šeimos 
relikviją, kuri eis iš kartos į 
kartą. Taigi, kelionė į Lietuvą. 
Ši kartą išvažiavau su žmona ir 
dviem dukrom. (Visos gimę 
Amerikoje.) Kaip buvo supla
nuota, su visais artimais gimi
nėmis (net 44 asmenys) susiti
kome tėviškėje — Titeikių km. 
Raguvos valsč. Buvom sutikti 
su didžiuliais ąžuolų lapų vaini
kais ir duonos kepalu, padėtu 
ant lininio rankšluosčio. Na, ir 
Mamos ratelis išdidžiai stovėjo 
prie gonkų. Ratelis po nufilma- 
vimo (video) ir nuotraukų buvo 
išmontuotas, sudėtas į lagami
ną ir kartu su mumis keliavo po 
mūsų vietas.

Tėviškėje ankstų rytą nubudi- 
no ir labai maloniai nuteikė 
gaidžio giedojimas. Pagalvojau, 
kad daug įspūdingiau atsikelti 
su gaidžio giedojimu, negu 
kokiu žadintuvu, kuris 
paprastai išgąsdina. O tas 
gaidys giedojo gana ilgai (gal tik 
man?) — net iki vidudienio. 
Brolis išpranašavo, kad jis taip 
gieda prieš lietų. Nemelavo. Po 
pietų lijo. Nedaug, bet lijo.

Labai pagailo tėviškės, kuri 
nebe tokia, kokią aš palikau. 
Tiesa, išskyrus klojimą ir brolio 
kalvę, tebestovi tas pats gyve
namas namas, kuriame užau
gau, tvartas, klėtis, pirtis. Bet... 
Kadaise buvęs pavyzdingas ūkis 
gražiausioje kaimo vietovėje, 
dabar apstatytas kiaulidėmis ir

kitais apgriuvusiais pastatais. 
Tai va, tie priedai sugadino ūkio 
grožį ir mano nuotaiką. Neilgai 
čia viešėjom. Reikėjo keliauti to
liau — vykdyti numatytą planą.

Anykščiai ir garsusis Puntu
kas. Tai didžiausias Lietuvoje 
akmuo, kurį nakties metu, kaip 
padavimai sako, nešė velnias, 
užsidėjęs ant pečių, ir norėjo 
sudaužyti Anykščių bažnyčią. 
Bet dvyliktą valandą užgiedojo 
gaidys. Velnias išsigando ir 
numetė akmenį. Ten jis ir dabar 
tebestovi. Čia gal tas pats vel
nias ir mums atnešė nelaimę. 
Jaunesnioji duktė paslydo ir 
nevykusiai nusirito nuo Puntu
ko. Susižeidė koją. Nepagelbėjo 
mirkymas Šventosios upėj. 
Reikėjo vežti į greitąją. Čia 
patyrėme ligoninės personalo 
„draugiškumą”. Priėmėja ir 
gailestingoji sesuo surūgusiais 
veidais. Jokios simpatijos, jokio 
malonesnio žodžio. O pats dak
taras su balta kepure atrodė 
kaip virėjas, bet buvo draugiš
kas. Kaulas nelūžęs. Patraukti 
kojos riešo raiščiai. Daktaras 
koją pusiau sugipsavo, bet labai 
nevykusiai. Už poros dienų tą 
gipsą reikėjo nuimti, nes brū
žino kojos odą. Kadangi ji nieko 
nenorėjo praleisti, tai laiptais ir 
kalneliais ją nešiojo pusbroliai 
iš rankų padarytoj „kėdėj”. Vi
siems labai patiko Arklio muzie
jus ir taip gražiai užlaikyta A. 
Baranausko klėtelė.

Panevėžyje giminės parūpino 
dukrai ramentus, su kuriais ne
išsiskyrė iki pat išvykimo die
nos. Panevėžys man asmeniškai 
labai artimas, nes čia teko lan
kyti Vyrų gimnaziją. Gaila, bet 
dėl numatytų kelionės planų 
neteko ilgiau pabuvoti. Buvo 
skirtos tik dvi dienos. Iš čia dar 
aplankėme Kauną, Šiluvą, Kry
žių kalną.

Tas stebuklingasis Kryžių 
kalnas, tai turbūt vienintelė 
tokia vieta visame pasaulyje. 
Kiek čia visokių kryžių, kry
želių, statulų, rožinių... įspūdis 
toks gilus ir jaudinantis, kurio 
neįmanoma aprašyti. Reikia ten 
kiekvienam apsilankyti ir jį as
meniškai patirti. Ir mes pasta
tėme tris kryželius, prašydami 
Visagalio globoti Lietuvą ir 
visus lietuvius, išsisklaidžiusius 
po visą pasaulį. Vienas tų kry
želių (pats kukliausias) buvo 
mano „subudavotas” Ameriko
je

Įdomu paminėti, kad Panevė
žio banke, mums keičiant pini
gus buvo net du policininkai su 
„uzi” automatais ir labai rim
tais veidais; vienas prie durų, o

Ilgai buvęs LKP CK laikraš
čiu, „Valstiečių laikraštis” 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės buvo privatizuotas 1992 m. 
vasario 14 d. Pagal vyriausybės 
nutarimą, rastas partijos turtas 
(830 LT) buvo padalintas ir 
trims visuomeninėms organiza
cijoms: Ūkininkų sąjungai, Že
mės savininkų sąjungai ir Žem
dirbių sąjūdžiui. Komunistinė 
Žemdirbių sąjunga šių akcijų 
demonstratyviai atsisakė. Kiek 
vėliau, prašant redakcijos žur
nalistams ir Žemės ūkio minis
terijai sutinkant, vyriausybė 
paėmė Žemės ūkio ministerijai 
priklausiusias akcijas ir išda
lino jau minėtoms visuomeni
nėms organizacijoms. Taip bu
vo pasielgta todėl, kad ministe
rija, kaip vadovaujanti institu
cija, nevaržytų laikraščio lais
vės.

Šiuo metu laikraštis yra ne
priklausomas, nevykdo jokios 
partijos politikos, stengiasi tei
singai nušviesti kaimo gyve
nimo problemas, pasisako už 
kuo spartesnį žemės ūkio refor
mos vykdymą, yra patriotinės 
krypties, neslepia savo kritiško 
požiūrio į LDDP politines spe
kuliacijas ir ekonomikos tvar
kymą pagal socialistinius prin
cipus. Tai, žinoma, labai nepa
tinka valdančiajai partijai, dėl 
ko ši laikraščio atžvilgiu reiškia

kitas prie kasos. P < avau, 
kad jaučiuosi gana saugiai su 
tokiais šauniais vyrais sargy
boje.

Panevėžyje vėl keičiasi „žir
gai”. Vadovavimą perima gimi
nės, gyvenantieji Vilniuje su iš- 
nupmotu „Ford” autobusiuku 
(mini van). Ratelis, supakuotas 
lagamine, vis keliauja su mu
mis.

Palangoje mums skirti poilsio 
namai, nors iš lauko atrodė ge
rai, bet viduje buvo labai primi
tyvūs. Svajonę pasimaudyti Bal 
tijos jūroje sutrukdė šaltas oras, 
vėjas, lietus, nors ir buvo liepos 
mėnuo. Įdomus Gintaro muzie
jus.

Klaipėdos uostą matėme, 
plaukiodami laivu, kuris buvo 
skirtas tik mūsų grupei (8 asme
nys), su vadovu Klaipėdos mies
to vicemeru. Jis labai įspūdin
gai mums pasakojo visą uosto is
toriją. Viešbutis „Klaipėda” 
prilygsta Vakarams — moder
niškas, švarus, gražiai užlaiky
tas ir su visais patogumais. Čia 
mus nustebino iškilminga vaka
rienė, didžiuliame privačiame ir 
labai skoningai išpuoštame 
kambaryje. Dalyvavo ir pats 
Klaipėdos miesto meras. Kodėl 
mums tokia prabanga? Mano 
sūnėnas ir Klaipėdos miesto 
meras studijų draugai.

Turistų mėgstamoji Neringa 
tikrai žavinga. Vien tik važiuoti 
pro beržynus išvestais keliais 
yra didelis malonumas. Lanky
tinas Raganų kalnas. Tai galbūt 
irgi vienintelė vieta, kaip ir 
Kryžių kalnas, bet skirtingu po
žiūriu. Čia talentingų rankų 
darbai, atokiai išdėstyti kalnuo
tame miške. Buvo įdomu patir
ti, kad Nidoje — žvejų kaimely
je — yra trobelė (dabar muzie
jus), kurioje gyveno mano dėdė. 
Aš to anksčiau visai nežinojau.

Panemune važiuojant į Vil
nių, visų dėmesį atkreipė dau
gybė gandralizdžių ant namų 
stogų ir ant telefono stulpų. 
Naujenybė žmonai ir dukroms.

Lankėme, tą garbingąją, Mai
ronio apdainuotą Trakų pilį. Čia 
1985 m. su dviem sūnėnais 
KGB buvom areštuoti ir nu
bausti pinigine bauda, nes 
neturėjome tam specialaus 
leidimo. Šį kartą jautėmės 
laisvai, nes žinojome, kad 
niekas mūsų nesekioja. Bet ir 
vėl, mano nustebimui, muzie
jaus prižiūrėtoja, kai jai įteikiau 
muziejui auką, visai nesivaržy
dama pasakė: „Muziejui tai jau 
neduosiu”, ir įsidėjo pinigus į 
kišenę. (Priešingybė, auka A. 
Baranausko klėtelei Anykščiuo
se. Ten ne tik nuoširdžiai dėko
jo, bet dar išdavė specialų pažy
mėjimą.)

Suradome laiko ir pagrybauti. 
Labai įdomi kelionė į dukterė
čios vyro tėviškę Dzūkijoj (Va
rėnos apylinkėj) — 7 km miško 
keleliu. Neišpasakytai gražūs 
tie samanomis nukloti Dzūkijos 
miškai. Jokių vijoklių ar brūz
gynų. Vaikščioji kaip po parką. 
Prityrę grybautojai pririnko po
rą kibirų baravykų ir raudo
nikių. Ten pat — tą pačią dieną 
— šviežių grybų vakarienė su 
priedais — užsigeriant namuo
se darytu vyšnių vynu. Tai 
skanumėlis!

Labai greit prabėgo dvi savai
tės. Mamos ratelis, nukeltas 
nuo tėviškės namo aukšto, ap
keliavęs gerą trečdalį Lietuvos, 
dabar jau Amerikoje. Stovi ne
naudojamas, bet dažnai lanko
mas mano žvilgsnių, o kartais ir 
sudrėkusių akių, primindamas 
žodžius, kurių aš niekuomet ne
užmiršiu: „Vaikeli, nesirūpink 
manimi, tik žiūrėk, kad tau bū
tų gerai”.

APIE „VALSTIEČIŲ 
LAIKRAŠTĮ”

nepasitenkinimą, nuolat kelia 
pretenzijas, kad laikraštis, ne
va, neteisingai privatizuotas, 
kad jį reikia nacionalizuoti ir 
grąžinti LDDP.

Šį naująjį komunistų norą 
šiek tiek varžo Vilniaus miesto 
I-ojo teismo bei Lietuvos Aukš
čiausiojo teismo sprendimai, ku
riais 1992 m. pripažinta, kad 
„Valstiečių laikraštis” buvo 
privatizuotas teisėtai, remiantis 
Lietuvos Respublikos įstaty
mais.

Tačiau vienvaldis partijos ra
dikalusis Seimo deputatų spar
nas spaudžia savo vyriausybę, 
kad, nežiūrint į nieką, „Valstie
čių laikraštį” būtina nacionali
zuoti, kaip buvo daroma 1940 
metais. Premjeras Adolfas Šle
ževičius, matyt, norėdamas ati
duoti duoklę savo partijos rėks
niams, balandžio mėnesį išvyk
damas į Lotynų Ameriką, davė 
nurodymą paruošti vyriausybės 
nutarimo projektą, kuriuo būtų 
panaikinti Gedimino Vagno
riaus vyriausybės dokumentai 
apie „Valstiečių laikraščio” pri
vatizavimą.

Tokį nutarimą vyriausybė bu- 
bo įpareigota priimti balandžio 
26 d. posėdyje, t.y., tada, kai A. 
Šleževičius buvo išvykęs. Taip 
jam atrodė būsią gražiau: jis čia 
niekuo dėtas, viską padarė jo 
ministrai.

’z...

Po Didžiojo Penktadienio pamaldų Alytuje, klebonai kun 
Jakimavičius prie altoriuje įrengto simbolinio Kristaus karsto

Leonas

JI - TIESIOG 
IŠRINKTOJI
Į pasaulinių pianistų 

aukštumas įkopusi lietuvaitė 
Mūza Rubackytė

P. PALYS

Kai rašiau apie vieną iš gar
siausių pianistų Europoje, pia
nistę Mūza Rubackytę („Drau
gas”, Nr. 34,1995 m. vasario 18 
d.), straipsnio pabaigoje išreiš
kiau viltį ją išgirsti ir šioje 
Atlanto pusėje. Viltis pildosi! 
Šią vasarą Mūza atvyksta į JAV 
ir dalyvaus dviejuose muzikos 
festivaliuose. Pirmasis įvyks 
Newport, Rhode Island. Ten, lie
pos 22 ir 23 d., atliks du koncer
tus. Antrasis festivalis bus East 
Hampton, New York, liepos 31 
d. Abiejuose festivaliuose Mū
za skambins Franz Schubert, 
Franz List, Alexander Scriabin,
M. K. Čiurlionio ir Niccolo 
Paganini veikalus.

Labai jauname amžiuje išryš
kėjo Mūzos išskirtini gabumai 
muzikoje. Būdama vos 7 metų, 
ji jau koncertavo su S. Sondec- 

. kio vadovaujamu kameriniu or
kestru. Fortepijoną ir kompozi
ciją studijavo Lietuvos ir Mask
vos konservatorijose. Dalyvau
davo ir laimėtoja išeidavo pia
nistų konkursuose. Tik 1988 m. 
sovietų valdžia Mūzai suteikė 
„malonę” ir tolimesnėms muzi
kos studijoms leido išvykti į 
Paryžių. 1990 m. Paryžiuje, 
tarptautiniame pianistų kon
kurse „Dės Grande Maitres 
Francais”, buvo apdovanota 
pirmąja premija. Su koncertais 
sėkmingai pasirodo Europos 
valstybėse. List muziką įrašo į 
kompaktinį diską. Apie tą įrašą,

Tačiau minėtaųjje, uždarame 
vyriausybės posėdyje ministrai 
atsisakė priimti tokį nutarimą. 
Priežastys buvo tokios: 1. Toks 
nutarimas pažeistų Lietuvos 
Konstitucijos 23-čią straipsnį, 
kuris nurodo, kad nuosavybė 
yra neliečiama. Uždarosios ak
cinės bendrovės (UAB) „Valstie
čių laikraštis” visas turtas yra 
privatus, visos akcijos išpirktos, 
su valstybe atsiskaityta teisin
gai. Tai patvirtino 1994 m. vals
tybės kontrolės atlikta revizija. 
Nėra teisinio pagrindo visą tą 
turtą atimti. Tebegalioja akcijų 
pasirašymo sutartis ir, kol ji 
nenuginčyta teisme, niekas ak
cijų negali atimti. Juk bendro
vė įkurta Lietuvos legalios vy
riausybės nutarimu, to nuta
rimo teisėtumą patvirtinto teis
mas.

2. Bendrovė veikia jau treji 
metai, ir tai yra senaties ter
minas tarp ginčo subjektų. 3. 
Jeigu vyriausybė priimtų minė
tą nutarimą, tai šis nutarimas 
nepanaikintų Uždarosios akci
nės bendrovės „Valstiečių laik
raštis”, nes įstatyme nenumaty
ta, kad vyriausybė gali likviduo
ti UAB. Tai yra teismo arba ak
cininkų susirinkimo išimtinė 
teisė. Žinoma, galima numa
nyti, kad po tokio vyriausybės 
akto sektų įvairios neteisinės 
akcijos, trukdančios UAB veik
lą.

4. Steigėjo ir leidėjo teisių 
atimti iš UAB vyriausybė nega
li, nes minėti du teismai pripa
žino, kad šias teises UAB gavo 
teisėtu keliu. Teismo spren
dimas yra neginčytinas, ir da
bar jau praėjo laikas jį apskųsti. 
Tad jokia kita institucija negali 
jo nagrinėti iš naujo.

Visi šie argumentai, matyt, ir 
suvaidino lemiamą vaidmenį, 
kad LDDP vyriausybės minist
rai nesiryžo imtis laikraščio na
cionalizavimo. Vyriausybės nu
tarimas į labai nepatogią pade 
tį būtų pastatęs pačią vyriau
sybę. Juk to nutarimo negalima 
būtų realizuoti.

Iš kitos pusės žiūrint, toks 
prenųero Adolfo Šleževičiaus 
nurodymas galėjo būti papras
čiausias manevras nukreipti vi
suomenės dėmesį nuo partijos

kompaktinius diskus apžvelgda
mas kas du mėnesiai, JAV lei
džiamas katalogas „Fanfare” 
rašė: „Mūza Rubackytė yra tie
siog gimusi atlikti List. Ji in
stinktyviai randa būdą, kaip 
priversti kiekvieną garsą dro
viai virpėti. Sunkūs tonai, ku
riuos ji perteikia prizminiu, im
presionistiniu atspalviu, skam 
ba stebėtinai lengvai ir nugin
kluojamai paprastai”.

Mūzos garsas į menines mu
zikos aukštumas kilo šuoliais. 
Koncertuoja garsiose Paryžiaus, 
Londono, Vokietijos, kitų Euro
pos valstybių, Japonijos, Argen
tinos koncertų salėse. Visur 
pasisekimas milžiniškas!

Pianistė Mūza Rubackytė.

Pas mane yra pluoštas Pran
cūzijos, Vokietijos ir Lietuvos 
spaudos, muzikos kritikų pasi
sakymų iškarpos. Kad skaityto
jai galėtų susidaryti aiškesnį 
vaizdą, kaip recenzentai Mūzą 
vadina, apie vieną ryškiausių 
žvaigždžių pasaulyje, čia patei
kiu kelias ištraukas iš prancūzų 
spaudos: „Jos skambinime nėra

turto vogimo problemos, kurią 
iškėlė „Respublikos” laikraštis.

„Valstiečių laikraščio” redak
cijos žurnalistai laikosi vienin
gai, yra pasiryžę kovoti už savo 
laisvą laikraštį. Jie mano, jog 
dabar Lietuvoje ne 1940-tieji, 
jog ryškėja demokratiniai po
slinkiai, ir bolševikiniai meto
dai jau nebegali būti taikomi 
valstybėje, kuri, nors ir labai 
pamažu, bet eina demokratiniu 
ir teisiniu keliu. Praėjo tie 
laikai, kai partijos „bosų” 
nurodymu krašte galima buvo 
įvykdyti bet kokią savivalę. Mes 
nemanome, jog dabartinė Lietu
va ir dabar yra Komunistų par
tijos maitintoja.

Jonas Švoba
Vyriausiasis redaktorius

American Travel Service
kviečia keliauti suHsportininkais

i V Pasaulio Lietuviu Sporto * - mjar
Žaidynes Lietuvoje.
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Vilnius/Čikaga 07,11,12 arba 18 rugpiūčio

. Prašome
registruotis skambinant i, mūsų raštinę.
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Evergreen Park, Illinois

PH. 708-422-3000 
800 422-3190 

FAX 708 422-3163

nieko mechaniško, bet jaučia
mas džiūgavimas, laimė skam
binti ir retas emocingumas”, 
„...lietuvių pianistė Mūza Ru
backytė jungia stulbinančią te
chniką ir subtiliausią emocingu 
mą. Retai kam yra pavykę at
kurti vandens tekėjimą, smul
kučių lašelyčių mirguliavimą 
saulėje, kaip tai ji daro skam
bindama „Vilos d’Este fon
tanuose”. „Mūza yra nuostabi 
muzikos žinovė ir velniška 
virtuoze. Jos skambinimas stul
bina garso grožiu, technikos 
tobulumu, įgimtu ritmo jaus
mu”. Tai tik dalis, o jų turiu 
dešimtis!

Mūza itin žavisi M. K. Čiur
lionio muzika. Su jo muzika 
įrašiusi du kompaktinius dis
kus. Juos, 1994 m., „Fanfare” 
CD katalogas priskyrė, prie tais 
metais išleistų, geriausių CD, 
o Prancūzijoje iš aukščiausio 5 
žvaigždučių gavo keturias.

Mūza Rubackytė gyvena Pa
ryžiuje. Ten profesoriauja 
Europos konservatorijoje. Yra 
paruošusi apie 30 skirtingų 
programų, solinių koncertų ir 
apie 35 koncertus su simfoniniu 
orkestru. Dalyvauja garsiuose 
Europos muzikos festivaliuose: 
Schlezwig Hollstein, S. Richter, 
Amsterdame, F. List bei kituo
se. Nepamiršta ir Lietuvos. Į ją 
atvykusi, sausakimšai užpildy
tos salėse pradžiugina savo 
tautiečius. Be to, Mūzos motina 
irgi gyvena Vilniuje. Paskutinį 
kartą viešėdama Lietuvoje pra
ėjusių metų lapkričio mėnesį, 
turėjo tris koncertus. Po to 
Lietuvos spaudoje buvo rašoma: 
„... ji mane tiesiog pribloškė 
išmintimi, dramaturgijos logi
ka, o ką jau kalbėti apie Mūzos 
garso spalvas... Ji — tiesiog 
išrinktoji”. „Na, ar galėjo kas 
pagalvoti, kad liauna, trapi 
lietuvaitė taip pakerės santū
rius lietuvius, kad visa sausa
kimša mūsų Lietuvos naciona
linės filharmonijos salė, baigus 
paskutinį kūrinį, pašoks ir 
aistringai plos stovėdama!”

Mūzos koncertinis tvarkaraš
tis jau yra užpildytas iki 1997 
metų galo.

Reikėtų kam nors pasistengti, 
Mūzai liepos mėnesį lankantis 
Amerikoje, kad ji galėtų pasiro
dyti ir mūsų telkiniuose.

Su Mūza Rubackytė galima 
susisiekti, rašant jai adresu: 16 
Rue Vernier, 75017 Paris, Fran
ce. Telefonu: 45-74-03-43. Fax: 
45-74-64-61.

• „Draugas” į namus — sve
čias, kuris niekad nenusibosta.
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PINIGAI BANKE IR JŲ 
„TIKRINTOJAI”

Šiais sunkiais ekonominiais 
laikais vis daugiau ir daugiau 
atsiranda „gabių” žmonių, 
kurie nori pasinaudoti kitų dar
bo vaisiais — jų pinigais. Ir jie 
randa vis nauju būdų, kaip tuos 
pinigus iš pasitikinčių ir nieko 
bloga negalvojančių žmonių iš
vilioti. O ypač jiems sekasi šiuo 
metu, kai viskas tvarkoma kom
piuteriais — moderniais me
todais. Yra sakoma, kad dabar 
vyresnieji amerikiečiai visoje 
šalyje praranda milijonus 
dolerių dėl aukštosios technikos 
pagalba atgaivinto seno 
apgavimo būdo — „banko 
tikrintojo” (bank examiner).

„The National Association of 
Bunco Investigators” (NABI) 
įstaigos direktoriai sako, kad 
Amerikoje per metus žmonės 
šios apgavystės būdu praranda 
mažiausiai 5-10 milijonų dole
rių, o iš tikrųjų gali būti daug 
daugiau, nes daug atvejų nėra 
pranešama.

Vidutinis „banko tikrintojo” 
grobis yra apie 10,000 dolerių iš 
kiekvienos aukos. Sakoma, kad 
Amerikoje nėra miesto, ku
riame nebūtų nuo tokių apga
vysčių nukentėjusių žmonių.

Apgavystė prasideda, pa
skambinant telefonu. Prane
šimas skamba oficialiai, gal 
kiek gąsdinančiai. Apgavikas 
sakosi esąs „bank examiner” ar
ba policijos tarnautojas. Ne
svarbu, kas jis bebūtų ir ką 
sako, yra beveik tas pats — 
būsimoji auka prašoma padėti 
sugauti banko tarnautoją — 
apgaviką, sukčių. „Valdi
ninkas” sako, kad taip jūs pasi
tarnausite geram tikslui, gal 
net galite būti ir herojus. Jums 
reikia tik nueiti į banką ir 
išimti tam tikrą sumą pinigų, 
kad neteisingas banko tarnau
tojas galėtų būti pagautas 
nusikaltimo vietoje. Aukai 
patariama susitikti su netikru 
policininku, ar „banko tikrin
toju”, paprastai automobilių 
pastatymo aikštėje, ir duoti jam, 
ar jai pinigų. Apsimetėlis sako, 
kad tie pinigai bus įrodymas, ar
ba kad jie vėl tuojau bus 
grąžinti jūsų banko sąskaiton.

Kitas apgavystės variantas: 
prašo parodyti pinigus, kad 
„galėtų patikrinti jų serijos 
numerius, bet, žmogui nema
tant, pakeičia voką su pinigais 
kitu voku, kuriame yra tik 
popieriaus skiautės.

Bankininkai sako, kad, kai 
jūs atiduodate pinigus, jie jums 
niekada jau nebegrįš. Nors ir la
bai aiškus šitas apgavimo 
būdas, bet „banko tikrintojai” 
sugeba šitaip daug vyresnio 
amžiaus amerikiečių apgauti — 
apvogti.

Vienas vyras iš Norfolk, VA, 
perdavė 40,000 dolerių tokiam 
apgavikui. O viena moteris, 
gyv. Winston-Salem, NC, sava
noriškai įteikė 28,000 dolerių. 
Dar kitas pensininkas iš Saraso- 
ta, FL, nuėjo į 3 bankus, išėmė 
pinigų ir perdavė asmenims, 
kurie, kaip jis manė, buvo poli
cininkai. Pirma negu jis suži
nojo, kad jie ne policininkai, 
prarado 26,000 dolerių.

Šitokios apgavystės dažnėja, o 
banko direktoriai tvirtina, kad 
padėtis šiandien yra blogesnė 
nei anksčiau. Ypač apgavystės 
klesti Floridoje, kur gyvena tiek 
daug vyresnio amžiaus žmonių. 
Paskelbtieji pagavimo atvejai 
yra tik ledkalnio viršūnė. Kiek
vienam atvejui, apie kurį išgirs
tame, gali būti 30 kitų, apie ku
riuos žmonės nenori pranešti, 
nes jiems gėda, kad tapo 
apgavimo auka.

Detektyvai teigia, kad šie 
nusikaltimai yra mažiausiai 
pranešami teisėsaugai, o apga

vystės egzistuoja nuo tų laikų, 
kai įsikūrė bankai. Bet šios 
apgavystės ypač pagausėjo nuo 
1991 metų. Niekas negali 
tiksliai pasakyti, kodėl šio tipo 
apgavystės gausėja. Kai kurie 
žinovai mano, kad tam įtakos 
gali turėti daugybė egzis
tuojančių kompiuterių, per ku
riuos kompiuterių žinių vagys 
išgauna slaptas bankų informa
cijas apie asmenis. Šioms apga
vystėms plėstis taip pat pasi
tarnauja ir gudrus telefonų 
panaudojimas. Kokia bebūtų 
priežastis, apgavikai išnaudoja 
daugiausia vyresniuosius 
žmones, paprastai našles, kurios 
išaugo tais laikais, kada žmonės 
gerbė autoritetą. Šie asmenys 
dažnai gana noriai padeda, 
norėdami padaryti gerą darbą.

Apgavikai seka vietinių laik
raščių mirties pranešimus, kad 
moteris neseniai neteko vyro (ir 
galimas dalykas) paveldėjo tur
to, ar gavo jo gyvybės apdraudą. 
Panaudoję telefoną paskirti 
susitikimą, apgavikai gražiai 
apsirengia, kad atrodytų kaip 
bankininkai ar policininkai. Jie 
greitai parodo dokumentus, 
kurie atrodo tikri. Ir jie kalba 
taip, kaip lauktina iš tokių 
banko ar policijos tarnautojų. 
Gąsdinimo taktika naudojama, 
norint sukrėsti auką ir sumai
šyti jos galvojimą. Sakoma, kad 
yra problema su jo banko są
skaita, kad iš jo sąskaitos sukti 
banko tarnautojai išima pinigus 
ir jis turi greitai veikti, kitaip 
visi pinigai bus prarasti. „Bank 
examiners” naudoja įvairius 
specialius „kabučius” tiems, ku
riuos sunkiau įtikinti.

Pvz., Mr. Fuller (čia netikra 
pavardė), 92 metų našlys, pra
rado 16,000 dolerių. Apgavikas 
prašė, kad Fuller paimtų pasku
tinį iš banko gautą pranešimą 
ir perskaitė jam skaičių, kuris 
atitinka jo balansui banke. 
„Žinoma, tai mane sumaišė, — 
sakė Fuller. — Kai jis 
(apgavikas) perskaitė mano 
banko balansą iki centų, galvo
jau, kad darau patarnavimą 
bankui”.

Aukos mano, kad skambinto
jas yra tikrai iš banko, kitaip jis 
tiek daug nežinotų apie jų 
banko sąskaitą. Bet iš tikrųjų 
apgavikui yra nesunku gauti fi
nansinius duomenis. Tikima, 
kad pačios aukos daugiausia 
apie tai pasako; nors ir 
nenorėdami, jie pasako sve
timam skambintojui daugiau, 
negu jie jaučiasi prasitarę.

Daugumas bankų turi auto
matišką telefoninę informaciją, 
kuri praneša banko sąskaitos 
smulkmenas bet kam, kas pa
spaus atitinkamus tapatybės 
įrodymo numerius telefone. 
Pvz., jei kas žino jūsų banko są
skaitos numerį ir 4 paskutinius 
jūsų „Sočiai Security” nume
rius, gali sužinoti viską, ką nori, 
apie jūsų banko sąskaitą.

Bankininkai pripažįsta, kad 
kai kuri informacija ateina iš 
nesąžiningų banko ar kompiu
terio patarnavimų tarnautojų, 
kurie gali prieiti prie tokios in
formacijos ir ją parduoda. Bet 
taip pat auga susirūpinimas, 
kad ir pašaliniai gali prie tos 
informacijos prieiti. Nesvarbu, 
kaip įtikinančiai kalbėtų asmuo 
telefonu, yra vienas dalykas, ką 
jūs galite padaryti, kad apsisau
gotumėte. Policija ir bankai 
sako, kad geriausias apsigy 
nimas yra pakabinti telefono ra
gelį pirma, negu jūs pradėsite 
tikėti, ką jums sako ir liepia 
daryti.

Bankininkai teigia, kad joks 
policininkas ir joks bankas ne
prašys jus išimti pinigų iš banko 
sąskaitos bet kokiam tikslui. Ir

Jaunimo ir mokytojų diskusijos Želvos klebonijoje tema „Kaip atrakinti jauno žmogaus širdį”. 
Diskusijose dalyvavo Pedagoginio universiteto katekizmo dėstytoja Alma Stasiulevičiūtė ir 
studentai.

jei kas paskambina ir prašo 
išimti pinigų iš banko, žinokite, 
kad tai apgavikas.

Detektyvai įspėja net ir prieš 
tokius skambintojus, kurie 
sako, kad galite pasitikrinti, 
skambindami policijai. Suktai 
naudodami telefono linijas, jie 
gali perimti jūsų paskambi- 
nimą policijai ir atsiliepti patys, 
duodami netikslų užtikrinimą.

Vis daugiau bankų moko savo 
tarnautojus atpažinti auką, bet, 
jei Tdientas ateina į banką, 
galvodamas, kad banko tarnau
tojas yra vagis, sunkųjį įtikinti, 
kad savo pinigų neišimtų.

Milvvaukee policija sukūrė 
planą, kuris panaikino „bank 
examiner” apgavystes tame 
mieste. Bet kuriuo laiku, kai į 
banką ateina vyresnio amžiaus 
žmogus ir nori išsiimti iš savo 
knygutės (sąskaitos) didesnę 
sumą pinigų, banko tarnautojai 
taip reaguoja:

Pirmiausia įjungia sekimo 
aparatus, kąd filme būtų mato
mas ir apgavikas, kuris dažnai 
palydi auką į banką. Tada 
banko tarnautojas aukai įduoda 
vieno puslapio biuletenį, 
aiškinantį apie tos rūšies 
nusikaltimą ir įspėja, gal jis ar 
ji yra auka. Pirm negu pinigai 
išmokami klientui, jis turi 
įspėjimą perskaityti ir 
pasirašyti.

Detektyvai sako, kad tai 
duoda aukai laiko apsigalvoti ir 
dažnai to užtenka. Specialistai 
pataria visiems, jei kas nors 
prašo išimti pinigų iš banko bet 
kokiam tikslui, niekada to 
nedaryti. Jei į jus kreipsis netik
ras „bank examiner”, paskam-

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. gegužės mėn. 27 d.

patvirtinti Jaunimo centro veik
los projektai. Tačiau dėl lėšų 
stygiaus finansiškai paremti 
negali nei vyskupija, nei vals
tybinės institucijos. Lieka tik 
vienas kelias — kreiptis į tyra
širdžius žmones, galinčius nors 
trupinėliu prisidėti prie šių atei
ties sumanymų.

Svarbiausia šiuo metu būtų 
užbaigti statybą — trūksta lėšų 
išdažymui, baldams, stalių dirb
tuvėms, jaunimo bibliotekai 
(religinės ir meninės literatūros)

video ir muzikos studijos 
įrengimui bei aparatūrai įsigyti. 
Būtų gera turėti sportinį-turis- 
tinį inventorių stovykloms (pa
lapines, kuprines dviračius ir 
kt.).

Želvos jaunimas savo maldo
se, ypač jaunimo šv. Mišiose, 
meldžia siųsti geradarių ir 
dėkoja kiekvienam, įnešusiam 
aukos dalelę.

Kunigo Petro Avižieniaus 
adresas: Molėtų 22, 4123 Želva, 
Ukmergės rajonas, Lietuva.

tlanta
ŽELVOS VAIKŲ IR JAUNIMO 

SVAJONĖS
Jau keletą metų Želvos jauni

mas vis dažniau ateidavo vaka
roti į kleboniją. Jaunas, ener
gingas, mėgstantis bendrauti su 
jaunais žmonėmis kunigas Pet
ras Avižienis dalinosi su jais 
dvasiniu patyrimu, kvietė į 
keliones po Lietuvą, po šventą
sias vietas, ragino melstis ir 
gerais darbais gelbėti pagalbos 
stokojančius. Tačiau senojoje 
klebonijoje (šiam mediniam pa
statui daugiau kaip šimtas me
tų), pasidarė ankšta, jaunimui 
reikėjo televizoriaus, magneto
fono, sportinio inventoriaus. 
Kadangi parapijoje yra daug 
nerimą keliančio jaunimo (gir
tuokliaujantys, bedarbiai, laisvo 
elgesio), klebonas sumanė pa
skirti savo asmenines lėšas-sti- 
pendijas jaunimo ugdymui. Jis 
suprojektavo pastatą, kuriame 
turėtų būti vietos įvairiai jauni
mo veiklai.

Šiandien, po dvejų su puse 
sunkių metų, pastatas jau pa
statytas. Tačiau jo įrengimui, 
apdailai, įrankiams bei priemo
nėms nėra lėšų. Želvos parapi
joje yra 1,200 žmonių, iš jų di-

binkite ir praneškite tai „The 
National Fraud Information 
Center”, tel. 1-800-876-7060 
(neapmokamas telefonas).

Naudotasi medžiaga iš 
„AARP Bulletin", 1995 m. ge
gužės mėn. „The bank exami- 
ners bilk the unsuspecting”, by 
Don McLeod.

Aldona Šmulkštienė ir 
Birutė Jasaitienė

aesnė dalis — pensijinio am
žiaus, 180 vaikų ir jaunimo. 
Visoje apylinkėje — tik trys 
ūkininkai, ir tie jau prie 
bankrutavimo ribos. Tokioje 
sunkioje materialinėje aplinkoje 
tikėtis didesnės paramos nėra 
vilčių. Vienintelė ir neįkai
nuojama parama — tai kūrybin
gi, pasišventę žmonės, kurie jau 
dabar be atlygio moko vaikus ir 
jaunimą meno darbų (austi tau
tines juostas, dirbti keramikos 
darbus, pinti iš vytelių, drožti 
kryželius, daryti koplytėles, 
siūti žaislus).

Visiems šiems darbeliams rei
kalinga įsigyti medžiagos. Kai 
ką būtina pirkti (dažus, prie
mones medienos, molio apdir
bimui), kai ką galima perdirbti 
iš senų dalykų (žaislus galima 
siūti ir senų drabužių atraižų, 
juostas austi iš įvairių siūlų 
atliekų).

Vietiniai žmonės pagelbėjo 
pirmoje meno ir dvasingumo 
stovykloje, suteikdami nakvynę 
ir maistą menininkams — kūry
bos vadovams ir parodų organi
zatoriams. Ši stovykla susilaukė 
didelio Želvos žmonių susido
mėjimo ir palaikymo. Tėvai pa
geidavo, kad jų vaikai būtų 
ugdomi būtent Bažnyčios aplin
koje — parapijos Jaunimo cen
tre, nes čia, šalia kūrybos ir 
veiklos, yra malda, religinis 
švietimas, dvasinis bendravi
mas, pasiaukojimo dvasios ug
dymas.

Jau yra sudaryti ir Kaišiado
rių vyskupo Juozapo Matulaičio

IMPORT-EXPORT Ine.
GREITAI 
SAUGIAI 
IR LAIKU 

PRISTATOME SIUNTINIUS
LIETUVOJE, LATVIJOJE,

ESTIJOJE, RUSIJOJE,
UKRAINOJE IR BALTARUSIJOJE£ A

IL 60629 
(800)775-SENT>

(312)434-2121

KAIRYS BALTIC EXPEDITING

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

Kairys Baltlc Expedltlng 
517 Frultland Rd.

Stonay Craak, Ont.
t Canada 18E 5A6 

Tai. 905-643-3334 Z Fax. 905-643-8980

KELIONE Į VILNIŲ
iš New Yorko ir Chicagos 
per Varšuvą—pigiausia. 
Skrydžiai LOT oro linija

lU Lithuanian Highlights
| etPAATURE NEVY YORK CHICAOO
l| M«y 3 $1628 81678
|| May 10 81760 81795
| May 26 81628 81878
|| Juna 14 81806 81943
|| July 12 81893 81945
|| July 28 81765 81816
|| Auguet 12 &17OS 81616
|| Auguat 30 *1705 81816
|| Saptambar 7 >1895 81945
II Saptambar 0 81785 81815

Į-K .......................... •
| į Lithuania in a Nutshcll |
I | PEPAKTURE NEVY YORK CMICAfiO HI Aprll 6 SOLO OUT N Z A |
1 | Aprll 29 81556 81626 ||
1_ | Juna 9 81580 81630 |į
4 į | Auguat 19 81716 81765 |)
1 1 iiaptambar 16 81443 81493 Rį

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

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

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

ATSTOVAUJAME VISAS AKREDITUOTAS PASAULIO ORO LINIJAS. JUMS PAGEIDAUJANT, GALIME 
IŠRAŠYTI LĖKTUVO BILIETUS MUSŲ RAŠTINĖSE VILNIUJE, KAUNE IR PANEVĖŽYJE. APMOKĖJIMAS 
GALI BŪTI AMERIKOJE, ARBA LIETUVOJE. GARANTUOJAME ŽEMIAUSIAS KAINAS IR UŽTIKRINTĄ 
PATARNAVIMĄ.
VISAIS KELIONIŲ REIKALAIS - BILIETAIS, ATOSTOGOMIS PO VISĄ PASAULĮ, KELIONĖMIS LAIVU, 
TRAUKINIU, LĖKTUVU - KVIEČIAME KREIPTIS | MUS IR MES MALONIAI IR PROFESONALIAI APTAR
NAUSIME VISOSE MUSŲ RAŠTINĖSE.

PO L! S H AIRLINES

O pigiausi LOT bilietai 
gaunami agentūroje

VYTIS
40-24-235 St.%

Douglaston, NY 11363"

Tel. 718-423-6161 
800-77-VYTI S 

FAX 718-423-3979
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 
TEL: (370) 2-223-147

/INTFHNATIONAL

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

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

Papiginti bilietai gaunami keliaujant 
ir su kitomis oro linijomis

f
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba j 
Informacijos Skyrius

Algirdas Rimas, 1711 Wainwright Dr., Reston, VA 22090 
tel. 703) 471-^711

----------------------------------------- —-

EKONOMINIŲ REIKALŲ 
KONFERENCIJA

JAV Bendruomenės ekonomi
nių reikalų tarybos suruošta 
konferencija gegužės 20-21 d. 
Pasaulio lietuvių centre, Le- 
inonte, pritraukė apie 50 
Verslininkų, finansų specialistų, 
3r valdžios atstovų. Dalyviai 
3ouvo atvažiavę iš įvairių Ame
rikos miestų ir iš Lietuvos. Prie 
^konferencijos ruošos stipriai 
prisidėjo Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjunga, * 
ALIAS ir jos prezidentas Alber
tas Kerelis. Regina Narušienė, 
JAV Lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybos pirmininkė, 
atidarė konferenciją ir joje ak
tyviai dalyvavo.

Lietuvos ambasados Vašing
tone ekonominių reikalų pata
rėjas Linas Orentas, Amerikos 
lietuvis kilęs iš Connecticut 
valstijos, apibūdino Lietuvos vy- 
tiausybės vedamą ekonomikos 
politiką ir minėjo teigiamus 
oficialius duomenis apie Lietu
vos ekonomikos raidą. Tarptau
tinės bankininkystės konsultan
tas Antanas Grina iš Čikagos 
kalbėjo apie Lietuvos bankinin
kystę ir krašto finansinę būklę. 
Pasak A. Grinos, nereikėjo 
steigti valiutinės komisijos, kuri 
išlaiko tvirtą lito kursą, sulig 
dolerio. Nepriklausomai ir 
lanksčiai veikiantis Lietuvos 
bankas būtų galėjęs vesti 
tobulesnę monetarinę politiką. 
Toks centrinis bankas galėtų 
didinti arba mažinti pinigų 
kiekį, siekiant sumažinti in
fliaciją, bet tuo išvengti deflia- 
ciniu būdu pakenkti pramonei.

Čikagietis finansų konsultan
tas Vito Valatkaitis-Val pasa
kojo apie savo patirtį, daly
vaujant tikrajam verslo gyveni
me Lietuvoje. Davė pavyzdžius 
ir apie neigiamus lietuviško 
verslo bruožus: šešėlinę eko
nomiją, korupciją, nesąžinin
gumą ir valdišką painiavą, da
rant sprendimus. Apie Lietuvos 
realybes kalbėjo ir vilnietis, 
buvęs Lietuvos Verslininkų 
sąjungos prezidentas, dr. Juozas 
Sarkus. Tarp kitko, jis priminė, 
kad greitu laiku Lietuvos įsisko
linimas užsieniui bus vienas 
bilijonas dolerių, o didelė dalis 
tų skolų paimta vartojimui, ne 
investicijoms. Ypač trūksta 
investicijų privačiam pramonės 
verslui. Jis ragina daugiau ben
dradarbiavimo tarp Lietuvos ir 
užsienio lietuvių.

Apie JAV finansavimo šalti
nius kalbėjo Brewster Campbell 
prezidentas iš JAV valdžios 
įsteigto Baltic-American Enter
prise fondo. Sakė, kad Lietuvo
je jau pasamdęs darbuotojus ir 
pasiruošęs veikti. Darbą kol kas 
pristabdo patalpų stoka Vilniu
je. Jų dar nerasta išnuomoti. 
Campbell jau yra numatęs fi
nansuoti kai kuriuos projektus. 
Vienas jų būtų įrengti mažus 
viešbučius turizmui skatinti. 
Kitas aprūpinti įranga foto la
boratorijas. Tarp jo pirmenybių 
būtų ir paskolos bei investicijos 
maisto apdirbimo pramonei ir 
išskirstymo sandėlių statybai. 
Vidutinė paskola projektams 
sieks 100,000 dolerių. Šiuo 
laiku fondas iš viso turi tik 15 
milijonų dolerių visoms trims 
Baltijos šalims.

Kitus JAV valdiškus finansa
vimo šaltinius ir JAV valdiškas 
paslaugas apibūdino Algirdas 
Rimas, vienu laiku tarnavęs 
JAV ambasadoje Vilniuje. Apta
rė veiklą Ex-Im banko, Over- 
seas Private Investment Cor
poration — OPIC, JAV Komer
cijos departamento ir kitų JAV 
bei tarptautinių valdiškų agen
tūrų, kurios remia prekybą ir 
investicijas Lietuvoje; dalino in
formacines knygeles ir valdiškų 
įstaigų adresus; minėjo, kad 
OPIC tiesiogiai finansuoja net 
tris didelius privačius JAV in
vesticinius fondus, kurie veikia 
Rytų ir Centro Europoje, yra 
pasiruošę skolinti pinigus ir 
pirkti Lietuvos privačių įmonių 
akcijas. Jis sakė, kad Ex-Im 
bankas irgi pradėjo Lietuvoje iš
duoti savo garantijas finansuoti 
importus iš JAV.

Daug dėmesio susilaukė pra
nešimai, duoti Philadelphijos 
advokato Jono Zerr iš firmos 
Ballard, Spahr, Andrevvs and 
Ingersoll bei Vidmanto Rapšio, 
transporto paslaugų firmos, 
Amber Services International 
prezidento J. Zerr, ilgą laiką 
gyvenęs ir dirbęs Lietuvoje, 
išsamiai kalbėjo apie Lietuvos 
komercinius ir nuosavybės 
įstatymus, kurie yra svarbūs 
prekybai bei investuotojams. V. 
Rapšys davė apžvalgą apie 
prekių pervežimo paslaugas į 
Lietuvą oro linijom, laivais ir 
sunkvežimiais. Sakė, kad viena 
problema, kuri iškelia susisie
kimo kainas.yra ta, daug prekių

į Lietuva yra įvežta, bet mažai 
išvežta. Vadinasi, transporto 
priemonės į Lietuvą važiuoja 
perkrautos, o iš jos — pustuštės.

Apie Amerikos lietuvių versli
ninkų patirtį ir projektus Lie
tuvoje buvo penki pranešimai ir 
vyko gyvos diskusijos. Vytas 
Daugirdas, prezidentas AM Sa
ras, Ine., iš New Yorko, pasakojo 
apie jo sėkmingą projektą išvys
tyti aukštos elektronikos tech
nologijos produktų gamybą 
Kaune. Drąsutis Gudelis, pre
zidentas Aras International iš 
Melbourne, Florida, apšvietė 
dalyvius, kaip jis pradėjo pre
kiauti automobiliais Vilniuje ir 
kaip jis išvystė savo Hundai ir 
Fordo gamybos aukšto aptar
navimo pirklių tinklą per visą 
Lietuvą. Ingrida Bublienė, 
prezidentė, IB Communications 
iš Clevelando, irgi teigiamai at
siliepė apie galimybes prekiauti 
su Lietuva ir tenai investuoti. 
Pasakojo, kad jos importuojama 
lietuviška „vodka” (kuri šiuo 
laiku parduodama tik Baltimo- 
rės ir Washington apylinkėse) 
buvo išrinkta ekspertų, kaip 
viena skaniausių. Ambrose Žat- 
kus, prezidentas ALID Corp. iš 
Los Angeles, kalbėjo apie jo or
ganizuojamus žemės ūkio plėt
ros projektus ir kaip Amerikos 
lietuviai galėtų padėti Lietuvos 
žemės ūkio plėtojimui. Inž. Leo
nas Maskaliūnas, viceprezi
dentas ALBA, iš Čikagos, pra
nešė apie savo projektą pa
statyti statybos medžiagų ga
myklą Lietuvoje. Taip pat inž. 
Maskaliūnas įdomiai pasakojo
apie jo užsimojimą prisidėti prie
Medininkų pilies atstatymo ir 
ragino verslininkus remti šį 
darbą.

Dalyvių pasisakymai buvo 
įvairūs. Būdingi buvo komer
santų iš Lietuvos komentarai. 
Jie iš dalies pripažino sunku
mus ir nesklandumus, pvz., 
aukštus mokesčius, neaiškius 
įstatymus ir korupciją.Tačiau 
sakė, kad yra ir perspektyvos 
gerai uždirbti, išsiversti. Minė
jo, kad jau nemažai vietinių 
verslininkų Lietuvoje ketina vis 
daugiau investuoti į gamybą ir 
pramonę. Iš kitų verslininkų 
girdėjosi skundai, kad JAV 
plėtros programos nepalankios 
pritraukti Amerikos lietuvių 
talentų ir kad yra statomos 
jiems kliūtys, išduodant kont 
raktus.

Konferencijoje dalyvavo sve
čias iš Vašingtono, buvęs JAV 
ambasadorius Lietuvoje, Darryl 
Johnson. Jis dabar eina aukštas 
pareigas Valstybės departa
mente, koordinuojant JAV plėt
ros programas Rusijai, Ukrai
nai, Kazachstanui ir kitoms 
buvusioms Sovietų Sąjungos ša
lims. Ambasadorius Johnson 
apibūdino dabartinę JAV plėt

„Miss Lietuva — 1995” — gražiausioji lietuvaitė Gabrielė Barkutė (sėdi) su 
buvusiąja Lietuvos gražuole Jurga Tautkute, o jų dešinėje — 1994 m. viso 
pasaulio gražuolė indė Aishvvarya Rai. Gražuolės rinkimai buvo gegužės 4 
d. Vilniaus koncertų ir sporto rūmuose.

Nuotr. Viktoro Kapočiaus

ros politiką Rytų Europai ir 
kalbėjo įvairiom temom apie 
Lietuvą. Sakė, kad Amerikos 
parama statyti Rusijos kari
ninkams gyvenvietes jų krašte 
iš dalies įtakojo Rusiją išvesti 
savo kariuomenę iš Baltijos 
šalių. Jeigu dabartiniai JAV 
Kongreso ketinimai nutraukti 
finansavimą šiam tikslui 
išsipildytų, Amerika negalėtų 
ištesėti darbo, kurį Rusija 
priėmė kaip pažadą, surištą su 
savo kariuomenės išvedimu. 
Sekmadienį jis Pasaulio lietu
vių centre, A.P.P.L.E. mokytojų 
organizacijos suruoštame vie
šajame susirinkime po šv. Mi
šių, tarė žodį platesnei Čikagos 
visuomenei ir konferencijos da
lyviams.

Algis Rimas

LIETUVOS BANKAS 
LAIKO TVIRTĄ VALIUTOS 

KURSĄ
Lietuvos banko valdybos pir

mininkas Kazys Ratkevičius, 
pokalbyje su savaitraščio „Nau
jasis kapitalas” korespondentu 
tvirtino, kad pakeisti tvirtą lito 
kursą: 4 LT:1 dnl .. nėra jokio pa
grindo. Jeigu j yktų de\ ilvaci 
ja, tuojau padidėtų lito pinigų 
masė ir iškiltų didn®’ Ą fliaci- 
ja, telge Ratk vic o; j
ne, prieš metus įkurta valiutų 
valdyba veikia normaliai. Da
bar Lietuvos banko valiutos at
sargos sudaro 560-570 milijonų 
dolerių, kurie yra laikomi 
užsienio bankuose. Tie rezervai 
yra skirti palaikyti lito-dolerio 
santykiui.

Tuo tarpu pramonininkų kon
federacija, kurios prezidentas

kas Bronislavas Lubys, dalinai 
kaltina lito-dolerio surišimą už 
nepalankią savikainą, kuri 
spaudžia gamybą, darydama ją 
nepelninga. Kaip rašo „Litas”, 
konfederacija įvertina ekonomi
nę padėtį kaip prastą. Per pra
ėjusius metus pramonės nuo
smukis viršijo 25 procentus. Kai 
kurie konfederacijos nariai, at
rodo, yra nusiteikę kurti savo 
politinę partiją.

PALŪKANŲ LYGIS 
LIETUVOJE

Tiems, kurie norėtų atidaryti 
taupomus indėlius įvairiuose 
Lietuvos bankuose, gal būtų 
įdomu žinoti metinį palūkanų 
vidurkį, kuris buvo siūlomas 
kovo mėnesį: per 3 mėn. laiko
tarpį palūkanos buvo: 12.5 dol. 
ar 18.5 Lt; per 6 mėn. — 13.5 
dol., 20 Lt; per 12'mėn. — 13.5 
dol., o litais nėra. ...;

A. Rimas

yra buvęs ministras pirminin-

CLASSIFIED GUIDE

REAL ESTATE REAL ESTATE

H| o™ & 

6253 W. 95 st.
SįlH Oak Lawn, IL 60453

BALYS BUDRAITIS
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
BUDRAIČIUI

Bus. 708-499-7000 Res. 312-778-3971 
Fax. 708-499-7006 Pager 312-308-0307

ACCENT REALTY, 1NQ.
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 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.

PRESTIGIOUS EOUESTRIAN 
ESTATES

This 3200 sq. ft. 2 story features 4 
or 5 bedrms. with full basement 
nestled on a. 1.25 aere profesional- 
ly landseaped lot. To many ameni- 
ties to list. $344,555. For your per
sonai shovving call:

Frank Algozino 
(708) 535-5438 

Century 21 Dabbs 
Southwaat

MISCELLANEOUS

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS

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

ik/ KMIECIK REALTORS 
i 7922 S. Pulaski Rd. 

=--------. ’’ 4365 s- Archec Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asnrjęniškai 
patarnaus. Įkaii’tąyirpąs,veltui.

-•
FOR SALE

Dviejų aukštų, mūrinis, 7 kambarių namas 
giminingai šeimai su dviem atskirais įėji
mais ir dviem virtuvėm; 21/i pilnos prausyk
los; 2 auto. garažas, įrengtas rūsys; dvi
gubas sklypas. Labai gera apylinkė: arti Ar
cher Avė., prie 56-tos ir Oak Park Avė. 
Kaina tik $130,000 Kalbėti angliškai: 
708-654-1168.

FOR RENT

Dėkodamas Visagaliui Dievui,
Clevelando šv. Jurgio parapijos 

šimtmečio sukaktuvių ruošos komitetas 
nuoširdžiai kviečia Jus kartu atšvęsti 

mūsų parapijos tarnybos 
lietuvių telkiniui Clevelando diocezijoje

ŠIMTMETINĘ SUKAKTI
Sukaktuvių iškilmės prasidės šv. Mišiomis 

1995 m. birželio 4 d., 10:30 vai. ryto 
šv. Jurgio bažnyčioje 
6527 Superior Avė.

Cleveland, Ohio 44103 
šias iškilmingas Mišias aukos 

Jo Ekscelencija Clevelando vyskupas 
Anthony M. Pilla

Po sumos įvyks iškilmingas banketas parapijos salėje.
Kokteiliai 1 vai. p.p., pietūs 1:30 vai. p.p.

Bilietus galima įsigyti kreipiantis į 
šimtmečio sukaktuvių ruošos komitetą.

Kaina: $40. Stalai 8 asmenims rezervuojami už $320.

Informacijai prašome kreiptis į: komiteto pirm. 
Liuciją Tamošiūnienę, tel. 230-0860.

Raginame vietas užsisakyti, nes platinsim tik 240 bilietų. 

Nuoširdžiai Jūsų,

kun. Juozas A. Bacevičius, klebonas 
Liucija Tamošiūnienė, komiteto pirmininkė

VAIZDAJUOSTĖS!
Kaip atrodo Lietuva iš satelito

1. Ar saugu gyventi Lietuvoje? (vykiai.
2. Pergalės minėjimas — 50 m. po II pasaulinio karo. 

Lietuva — auka. Miss Lietuva.
3. šv. Velykos Lietuvoje, Romoje, Jeruzalėje. Kenčian

čio Kristaus skulptūros. Madų bei mezginių parodos.
4. Mažeikių nafta ir investavimas. Koncertai ir įvykiai. 
Kainos JAV dol.: 1 — $20 su persiuntimu; 2 —

$35 +$5 persiuntimas; 3 — $45+ $10 persiuntimas; 4 — 
$45+ $10 (veltui, jei perkamos trys vaizdajuostės).

A. R. V. Alminas, P.O. Box 7721, Bloomlngton, IN 
47407

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

FOR RENT
1 bdrm. apt. water, heat, 
appliances. $400 mo. Cicero vic. 

Tel. 708-863-4926

Bake

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

FRANK ZAPOLIS 
320872 We«t 95th Street 

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

Išnuomojamas 6 kamb. 3 mieg.
butas su baldais Brighton Parko 
apyl. Tel. 312-376-7883.

CAPE COD, HYANNIS
Išnuomojamas didelis butas 
vasarai; 3 mieg., virtuvė. Netoli 
jūros. Kreiptis: 508-771-5050

J K S CON8TRUCTION
„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 darbaijr pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karšto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius.

BEN SERAPINAS 708-636-2960

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

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

;■ T
HELP WANTED

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

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

Atidaryta 7 dienas savaitėje

KAVINĖ
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750
Kepyklos produktai ir užkandžiai 

miesto centre 
Savaitgalį uždaryta

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY

. REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
• Tel. 776-8998

Restoranui Floridoje reikalinga 
padavėja. Tai. (813) 823-7071.

f I



BUVUSIŲ POLITKALINIŲ 
IR TREMTINIŲ RŪPESČIAI

1994 m. liepos 3 d. „Chicago - 
Tribūne” buvo paskelbta, kad 
miesto centre, Michigan ir Har- 
rison gatvių sankryžoje, autobu
so nelaimėje tragiškai žuvo Vac
lovas Sevrukas. Tai buvo skaus
mingas smūgis tiems, kurie jį 
gerai pažinojo, žinojo jį ir jo 
vargingą bei sunkų didvyrišką 
gyvenimo kelią.

Vaclovas Sevrukas, kiek pri
simenu, gimė 1940 m. Rusijoje, 
Leningrade, (dabar Sankt Peter
burgas). Karo metais buvo eva
kuotas į Maskvą. Po karo buvo 
„įtaisytas” į Suvorovo vardo 
karininkų mokyklą. Tačiau jo 
revoliucinis charakteris neprita
po prie pionierių bei komjau
nuolių hegemonijos. Iš Suvoro
vo mokyklos jis buvo pašalintas. 
Vėliau mokėsi paprastoje vidu
rinėje mokykloje. Buvo mobili
zuotas į kariuomenę. Su tėvais 
apsigyveno Vilniuje. Jo tėvas 
turėjo kažką bendra su lietu
viais, o motina buvo estų kil
mės. V. Sevrukas Vilniuje baigė 
Rusų kalbos ir literatūros insti
tutą, dirbo, vedė, susilaukė 
sūnaus.

Rusiško bolševizmo idėjos 
jame neprigijo, nes jis bolševiz
mo nelaikė komunizmu. Apie 
komunizmą jis turėjo visai kitą 
nuomonę, teorinį humanizmą 
jungė su tyra krikščionybe.

Kai stalinizmo nelaisvės gran
dinės pradėjo silpnėti visoje 
Rytų Europoje, Vaclovas nu
sprendė stoti į atvirą kovą su ru
siškuoju bolševizmu.

1968-1972 m. Vaclovas jau bu
vo žinomas disidentų tarpe kaip 
aktyvus ir drąsus kovotojas už 
laisvę. Tuo metu disidentų, ar
ba kaip juos dar vadino, intelek
tualų, grupės veikė Maskvoje, 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Lie
tuvoje, Ukrainoje. Šios pavienės 
grupės tuo laiku buvo bejėgės 
Rytų Europos bolševikinę dikta
tūrą pakeisti laisvės idėjomis. 
Tuo laiku dar veikė galingas 
bolševikinis saugumo aparatas. 
Vaclovas žinojo, jog pavienės 
grupelės nebus pajėgios kovoti 
prieš bolševikų tironiją. Jis pir
mas užmezgė ryšius tarp Lietu
vos ir Maskvos disidentų, rašė 
ir platino pogrindinę spaudą, 
ragino savo bedraminčius jung
tis kovoje prieš rusišką bolševiz- 

’ mą. Žinodamas saugumo pavo
jų, atsargumo dėlei išsiskyrė su 
žmona. Tačiau saugumas suse
kė jo pogrindinę veiklą. Kelis 
kartus jis buvo areštuotas, 
įkalintas ir tardomas. Tardymo 
metu buvo verčiamas išduoti 
draugus, iš kurių gaudavo anti- 
bolševikinę spaudą. Draugų jis 
neišdavė, o į tardytojų klausi
mus atsakė, kad jis treniravo 
savo atmintį pamiršti draugus, 
o, be to, jo žmogiškasis orumas
neleidžia išduoti draugų.

Saugumas suprato, kad turi 
reikalą su sąžiningu ir drąsiu 
kovotoju, ir daugiau jis nebuvo 
tardomas.

Taip Vaclovas Sevrukas, ko
votojas už Lietuvos laisvę, pra
dėjo žiaurų ir mirtiną kančių 
kelią. Jis prievarta buvo patal
pintas į Maskvos psichiatrinę 
ligoninę kaip pavojingiausias 
bolševikinės santvarkos priešas. 
Psichiatrijos ekspertai pripaži
no jį psichiškai sveiku, tačiau 
saugumas privertė daktarus 
Vaclovą „gydyti”. Ligoninėje jis 
gaudavo vaistų ir vitaminų, 
„stiprinančių” nervų sistemą. 
Po trumpo gydymo buvo iš ligo
ninės paleistas ir paskubomis 
(kiek atsimenu, 1974 m.), jam 
buvo leista išvykti į užsienį. Pa
dedant tarptautinėms politkali
nių organizacijoms, per Austriją 
ir Italiją Vaclovas pasiekė 
Ameriką. Tik atvykęs į JAV, jis 
buvo pilnas optimizmo ir energi
jos naujam gyvenimui.

Turbūt negalima pamatuoti 
tokio pažeminimo ir skausmo, 
kurio nesitikėjo, bet patyrė 
Vaclovas. JAV jis gavo pašalpą, 
vėliau pradėjo dirbti New Yor- 
ke, bibliotekoje. Jis net nejautė,

kad pamažu jau nebegalės sava
rankiškai dirbti ir tvarkytis. 
Maskvos psichiatrinėje ligoni
nėje jam duoti vaistai pradėjo 
veikti ir ardyti visą nervų 
sistemą. Tik dabar paaiškėjo, 
kad bolševikų saugumiečiai psi
chiatrinėse ligoninėse in
telektualams duodavo lėtai vei
kiančius vaistus, kurių veiks
mingumas pasireikšdavo tik po 
dvejų metų. Vaclovas turėjo 
mesti darbą. BALFo rūpesčiu 
atvyko į Čikagą, kur ieškojo 
prieglaudos pas lietuvius.

1977 m. „Naujienų” direkto
rius Martynas Gudelis priėmė 
Vaclovą į darbą. Tačiau darbas 
jam jau buvo pašalinis elemen
tas. Dirbti jis jau nebegalėjo. 
Psichinė sveikata pastebimai 
ėmė blogėti. Didelę įtampą jam 
sukėlė kai* kurie „kazokai — 
buvę partorgai ir reorgai”. Jie 
Vaclovą nuolat „tardė, klausi
nėjo apie praeitį, kokios jis 
tautybės, kokia jo pilietybė”. 
Jis kai kam su pasididžiavimu 
sakė: „Mano tautybė — žmogus, 
o pilietybė šios Žemės!” Jis save 
ir laikė tik sąžiningu šios Žemės 
žmogumi.

Tai kai kam nepatiko, ir Vac
lovą kai kas pradėjo viešai bur
noti, kad jis — „neiškeptas” 
bolševikų agentas ir t.t. Žinoma, 
priimti nepagrįstus kaltinimus 
jam buvo ne į sveikatą. Tuo 
metu panaši isterija įs' ešpa- 
taudavo beveik kaskt „, kai 
pasirodydavo politiniai Dabėgė- 
liai iš Lietuvos.

Vaclovo Sevruko lašelis, įlie
tas į kovų jūrą, davė laisvės 
vaisių. Bolševikų viešpatavimas 
baigėsi visoje Rytų Europoje, 
tautos atgavo laisvę ir nepri
klausomybę. Bet Vaclovas svei
katos neatgavo, nors kelis kar
tus buvo gydomas Čikagos ligo
ninėse. Jis tragiškai žuvo 
Čikagos gatvėje.

Vaclovo Sevruko nedidelis 
kovos už laisvę lašelis — tai 
didelis indėlis į lietuvių kovų 
istoriją. Tebūnie jam garbė ir 
amžina ramybė.

Paskutinis atsisveikinimas su 
Vaclovu įvyko 1994 m. liepos 12 
d. Palaidotas Lietuvių tautihėse 
kapinėse, Čikagoje. Laidotuvių 
apeigomis rūpinosi Lietuvos 
Dukterų draugija (LDD) Čika
goje. Vaclovo Sevruko draugų ir 
artimųjų vardu, didelė padėka 
reiškiama LDD Čikagoje, ypač 
draugijos pirmininkei Marijai 
Noreikienei už gražių laido
tuvių organizavimą. Padė
ka priklauso ir kan. V., Za
karauskui už pamaldas ir 
pamokslą bažnyčioje. „Štai 
čia mes turime prieš save 
okupanto auką. Neverkime. Te
gul Viešpats gailestingas pri
ima jo kūną ir sielą Amžinybėn, 
o mes, gyvieji, neužmirškime 
tautos praeities kančių”, pasakė 
tada kan. V. Zakarauskas.

V. Sevruk. palydėti Amžiny
bėn susirinko didelis būrys LDD 
narių ir pažįstamų. Po laidotu
vių LDD vardu pirm. M. Norei- 
kienė pakvietė visus gedulingų 
pietų į „Seklyčią”.

Lietuvos Genocido centre, Vil-

RUOŠIANTIS GENOCIDO 
AUKŲ PAMINKLO 

STATYBAI
Dvidešimtojo amžiaus vidury

je ir antroje pusėje Lietuva 
patyrė aneksiją ir tris oku
pacijas, pareikalavusias treč
dalio gyventojų aukų. 1941 
m. birželio 23 d. sukilimas, 
dešimtį metų trukusi par
tizaninė kova, vėliau virtusi 
ekonomine ir kultūrine rezis
tencija, neleido užgniaužti 
lietuvių tautos laisvės troškimo. 
Tautos dvasią palaikė gilus ti
kėjimas Dievu, kurį rėmė Baž
nyčia. Tauta niekad neprarado 
vilties. Pasipriešinimas okupan
tams neužgeso per visą soviet
metį ir 1988 metais išsiliejo į 
visuotinį Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo žygį. Rezisten- aukų atminimo įamžinimo pa
cijos įžiebta laisvės ir nepriklau
somybės ugnis atvedė tautą į 
Sąjūdį, kuris 1990.03.11 atkūrė 
nepriklausomą Lietuvos val
stybę.

Pasipriešinimo kovose patir
tos milžiniškos aukos, daugelį 
dešimtmečių okupantų ir jų pa
kalikų vykdytas fizinis ir 
dvasinis tautos genocidas, iki 
šiol neturi riekiamo istorinio 
įprasminimo. Tautos kančia 
šaukiasi įamžinimo, o pasi
priešinimo kovos ir pergalės 
prieš blogį reikalingos atitinka
mo pažymėjimo.

Kauno miesto taryba 1994.11. 
24 sprendimu Nr. 75 „Dėl poli
tinių kalinių ir tremtinių pro
blemų sprendimo Kaune” nuta
rė parengti konkurso nuostatus 
genocido aukų ir rezistencijos 
kovų paminklui Kaune statyti

niuje, yra du tomai okupanto 
paliktos kaltinamosios medžia
gos apie priešbolševikinę Vaclo
vo Sevruko veiklą, kovą už Lie
tuvos laisvę. Tai geriausias 
istorijos liudytojas.

Keli mėnesiai prieš tragišką 
nelaimę (1994 m. kovo mėn.) 
Vaclovas buvo nuvykęs į Lietu
vą,norėdamas ten apsigyventi. 
Čikagoje iš savo kuklios in
validumo pensijos buvo sutau
pęs apie 3,500 dolerių, už kurios 
galėjo gyventi Lietuvoje beveik 
metus. Lietuvoje jo draugai, 
buvę politiniai kaliniai, padėjo 
jam išrūpinti pensiją-120 litų. 
Prezidento dekretu, kaip Lietu
vos laisvės kovotojui, jam buvo 
pripažinta Lietuvos pilietybė. 
Draugai prižadėjo jam padėti iš
rūpinti ir butą. Tačiau tuo metu 
jis neturėjo kur net laikinai ap
sistoti, ir niekas tuo nesirūpino. 
1994 m. prieš pat Velykas Vac
lovas grįžo į Čikagą labai nusi
vylęs. Labai troško apsigyven
ti Lietuvoje šalia buvusių drau
gų. Deja, jis to nesulaukė.

Kadangi Lietuvoje buvo pri
pažinti jo nuopelnai kovoje prieš 
okupantus ir jam buvo suteikta 
Lietuvos pilietybė, mes privalo
me jį priimti į lietuvių šeimą 
kaip kovotoją už Tėvynės laisvę.

Atsižvelgdami į buvusių polit
kalinių padėtį Lietuvoje ir tra
gišką V. Sevruko mirtį, mesijo 
draugai, ir kiti užjaučiantieji, 
atidarėme aukų sąskaitą pa
remti atsidūrusius nelaimėje. 
Pirmiausia aukos bus panaudo
tos, Vaclovo atminimui pasta
tant nors kuklų paminklą. Tai 
bus paminklas ne tik Vaclovui, 
bet kartu ir simbolinis pamink
las visiems buvusiems kanki
niams.

Sąskaitoje jau yra 1,000 dole
rių. Kviečiame visus lietuvius 
prisidėti prie šio projekto. Jei 
kas paaukos 150 ir daugiau do
lerių, automatiškai taps pro
jekto komiteto nariu. Jei auko
tojas nesutiks su projektu, pagal 
pageidavimą, auką galės at
siimti. Visiems aukotojams bus 
pranešta asmeniškai, jie bus 
paskelbti viešai. Bus vedama 
aukotojų registracijos knyga. 
Aukas prašome siųsti čekiais. 
Adresas: O. Taraškevičius, 7151 
s. Troy, Chicago, IL 60629.

Ottonas Taraškevičius

ir 1995 metų pradžioje surengti 
pirmąjį konkurso ratą.

šis paminklas turėtų sim
bolizuoti lietuvių tautos kovą 
dėl nepriklausomybės idealų 
išlaikymo, didžiules tautos 
netektis pasipriešinimo kovose, 
pagarbą žuvusiems mūšiuose, 
kentėjusiems lageriuose ir trem
tyje, ryžtą prieš fizinį ir dvasinį 
genocidą, išblaškytos po pasaulį 
tautos susitelkimą, nepriklauso
mybės atkūrimo prasmę ir jos 
įtvirtinimą.

Paminklo statybą planuojama 
pradėti 1995 m. birželio 14 d. ir 
baigti 1996 m. lapkričio mėn. 
Rezistencijos kovų ir genocido

minklą numatoma pastatyti 
Lietuvos visuomenės lėšomis ir 
aukomis, įkuriant specialų 
paminklo statybos fondą. Fondo 
sąskaitos litais ir užsienio 
valiuta atidaromos dviejuose 
Kauno bankuose, turinčiuose 
tarptautines garantijas.

Kauno miesto savivaldybės ir 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Kauno sky
riaus prašymu užsakomąjį kon
kursą Rezistencijos kovų ir 
genocido aukų paminklui su
kurti paskelbė Lietuvos Archi
tektų sąjungos Kauno skyrius. 
Tuo tikslu Kauno savivaldybė 
skyrė 20,000 litų konkursui 
pravesti.

Konkurso tikslas — sudaryti 
sąlygas sukurti ir atrinkti me- 
moraliniu, architektūriniu, me
niniu ir prasminiu požiūriu tin
kamiausią rezistencijos kovų ir 
genocido aukų atminimui įam
žinti paminklo projektą konkur
so sąlygose nurodytose vietose 
ir pagal konkurso programoje 
apibrėžtą simbolinę reikšmę. 
Projektai konkursui rengiami 
Kauno miesto mero 1995.02.24 
potvarkei Nr. 142 „Dėl vietos 
Rezistencijos kovų ir genocido 
aukų paminklui parinkimo” pa
skirtos komisijos parinktose 
galimose vietose.

Numatytos keturios vietos, iš 
kurių bene realiausia — prie 
Prisikėlimo bažnyčios, pietryti
nėje jos pusėje tarp bažnyčios, 
Žemaičių gatvės ir Žaliakalnio 
funikulieriaus.

Vieta reikalaus nemažų išlai
dų aplinkai sutvarkyti, bet rim
ti darbai pigūs nebūna. Kita 
vertus, temos įprasminimui rei
kalingas ne tik paminklo archi
tektūrinis bei meninis spren
dimas, bet ir teritorijos ur
banistinio sutvarkymo siū
lymai.

Konkurso dalyviai, pateikda
mi projektą, gali pasiūlyti papil
domą kitą vietą.

Pagal konkurso sąlygas, daly
viai, rengdami projektą, priva
lo atsižvelgti ir įvertinti: pro
jekto visuomeninę ir simbolinę 
reikšmę, paminklo kompozicinę 
svarbą miestui, paminklo ap-

Kančios koplyčia Rainiuose, netoli Telšių.
^Nuotr. V. Šalčiūno

žvelgimo galimybes, lankymo ir 
susibūrimo prie jo patogumą, 
projekto realizavimo fizines ir 
finansines galimybes, paminklo 
emocinį poveikį stebėtojui, vie
tos ir projekto semantinį ryšį, 
rezistencijos laikmečio įvykiais.

Autoriai privalo pasiūlyti tokį 
paminklo architektūrinį-meninį 
sprendimą, kad paminklas savo 
dydžiu, meninės raiškos priemo
nėmis, panaudotomis medžiago
mis geriausiai įprasmintų kon
kurso programoje apibrėžtą sim
bolinę reikšmę.

Užsakomajame konkurse pak
viesti dalyvauti 4 autorių kolek
tyvai, kuriems pavesta paruoš
ti konkursinius projektus už 
12,000 Lt honorarą. Siūlomą 
autorių kolektyvą turėtų suda
ryti architektas, skulptorius, 
istorikas. Konkurse gali daly
vauti ir kiti asmenys ar grupės, 
pateikę konkurso programoje 
nurodytas sąlygas atitinkančią 
medžiagą.

Konkursui pateikiama tokia 
medžiaga:

1. Teritorijos planas su jos 
prieigų ir apžvalgos taškų 
brėžiniais, nurodant teritorijos 
ribas ir nužymint zoną, kuri 
turėtų būti sutvarkyta iki 
paminklo atidengimo dienos (M 
1:500).

2. Paminklo aplinkos (pirmos 
eilės sutvarkymo zonos) detalus 
sutvarkymo planas (M 1:250).

3. Paminklo maketas 
(M 1:20).

4. Kita vaizdinė medžiaga 
(perspektyvų piešiniai, nuot-, 
raukos).

5. Aiškinamasis raštas su 
principiniu paminklo realizavi
mo kainos paskaičiavimu (ne 
daugiau 2-jų 11 formato spaus
dinto teksto lapų, talpinamo ant 
planšetų ar maketo).

Grafinė konkursinės medžia
gos dalis (teritorijos suplanavi
mo brėžinys, kita vaizdinė me
džiaga, pateikiama ant planšetų 
ar porėmių 60 x 80 cm.). Atliki
mo technika laisva.

Už geriausius darbus skiria
mos trys premijos: I premija — 
4,000 Lt; II premija — 2000 Lt; 
III premija — 1000 Lt. Į premijų 
fondą iš JAV gauta papildomai 
1,000 litų.

Konkurso sąlygas galima įsi
gyti Lietuvos Architektų sąjun
gos Kauno skyriuje telefonu 
(370-7) 20-24-84.

Konkursinių darbų vertinimo 
komisiją sudaro žymūs Lietuvos 
(daugiausia iš Kauno) architek
tai, skulptoriai, visuomenės vei
kėjai, bažnyčios atstovai. Komi
sijai vadovauja Kauno miesto 
vyriausiasis architektas Vilius 
Paipalas.

Konkursinių darbų vertinimo 
komisijos uždaras posėdis įvyks 
1995 m. birželio 11d.

Organizacinis komitetas, ku
riam vadovauja Kauno meras, 
sieks, kad šių metų birželio 
14-15 d. būtų padėtas kertinis 
akmuo paminklo statybai. 
Tikimės žmonių supratimo ir 
paramos, o tada ir Dievas padės.

Arimantas Dragūnevičius

DRAUGAS, šeštadienis, 1995 m. gegužės mėn. 27 d.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
IRENA PEMKUVIENĖ 

LOZAITYTĖ 
1927.IV.5-1994. VI.4

Mamyte,
Kaip greitai metai praėjo.
Ar ne vakar kalbėjome kartu...
Dabar tik atliko man tavo
Gražios nuotraukos ir mielos atmintys..

Šv. Mišios bus atnašaujamos birželio 4 d. 11:15 vai. ryto
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 So. Claremont Avenue, Chicago 
IL.

Nuliūdę: Pemkų šeima ir Masilioniai.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
VILHELMINA (LIALĖ) 
KUBILIŪTĖ LAPIENĖ

Šv. Mišios už velionės sielą bus aukojamos š.m. birželio 
2 d., penktadienį, 7 vai. vakaro Palaimintojo Jurgio Matu
laičio lietuvių katalikų misijos koplyčioje, Lemont, IL.

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

Nuliūdę: vyras Edvardas, sūnūs Raimundas ir Tomas 
su šeimomis, brolis Jonas.

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ONA GRIŠKELIENĖ

Mirė 1990 m. gegužės 25 d.
Prašome kartu su mumis pasimelsti užjos sielą, grįžusią 

į Amžinąją Tėvynę.

Sūnūs Rimantas ir Kęstutis Griškeliai, dukra Liuda 
Rugienienė ir visi artimieji.

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose.

Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS 

and EUDEIKIS FUNERAL HOME

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

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

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS

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

ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS

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

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

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

ALL PHONES 
CHICAGO 1-312-476-2345

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

»•<£* >
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Mirusiųjų prisiminimo die
nų — pirmadienį, gegužės 29 d., 
po 10:30 vai. Mišių Šv. Ka
zimiero kapinėse, prie Steigėjų 
paminklo vyks tradicinis 
mirusiųjų pagerbimas, daugelį 
metų pravedamas Bendruome
nės pasauliečių k-to ir Kapų 
Sklypų savininkų draugijos, 
garbės sargyboje dalyvaujant 
šauliams ir ramovėnams. Visuo
menė kviečiama dalyvauti 
šiame prasmingame visų mūsų 
tautos mirusiųjų prisiminime.

Viktė Jankutė-Moss sutiko 
būti gamtos mokytoja jaunučių 
ateitininkų stovykloje, vyksian
čioje Dainavoje š.m. liepos 9-22 
d. Ji vaikučius supažindins su 
įdomia ir įvairia Dainavos aug
menija ir gyvūnija.

Korp! Giedra susirinkimas
sekmadienį, birželio 4 d., 10 vai. 
r. vyks PLC skaitykloje prie 
„Bočių” salės. Visos narės 
prašomos dalyvauti. Tarp įvai
rių reikalų bus svarstoma kaip 
parinkti moterį, pasižymėjusią 
krikščioniškų idealų tarnyboje, 
ateinančių metų premijai.

Rimas Česonis, PLB valdy
bos vicepirmininkas, vakar, 
gegužės 26 d., išskrido į Vilnių 
ir kartu su Lietuvos Seimo 
nariu Rimantu Markausku 
vadovaus bendros Lietuvos — 
užsienio lietuvių Pilietybės 
komisijos posėdžiams, kurie 
vyks kasdien ir tęsis visą atei
nančią savaitę — nuo gegužės 
29 iki birželio 3 d. Šalia posė
džių komisijos nariai, pasiskirs
tę po vieną ar po kelis, atskirai 
tarsis su Lietuvos politinių 
partijų bei Seimo frakcijų vado
vais, aiškindami jiems apie 
pilietybės pripažinimo užsienio 
lietuviams būtinumą bei jos 
svarbą lietuvybės išlaikymui 
jaunesnėse kartose.

Norintieji su Pilietybės komi
sija susisiekti ir pareikšti savo 
nuomonę, skambinkite į PLB 
valdybos atstovybę šiuo telefono 
numeriu: 011-370-2-61-34-41, 

- arba siųskite faksą: 011-370-2- 
22-68-96.

x Vaikučiai nuo 3 iki 6 m. 
amžiaus kviečiami į vasaros 
stovyklėlę, kuri įvyks 
Kriaučeliūnų Vardo Vaikų Na
meliuose, 2743 W. 69 St., Chi- 
cago, birželio mėn. 6, 7, 8, 13, 
14,15 d. (antrd., trečd., ketvd.) 
9 v.r. - 1 v. p.p. Mokestis $50 
($40 antram vaikui). Prašome 
vaikus užregistruoti iki 
birželio 1 d., tel. 31^476-4999.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir priei
namais nuošimčiais. Kreipkitės 
į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747.

(sk)

Gintaro vasarvietėje, 
Union Pier, MI, Union Pier 
Lietuvių draugija ir Michianos 
LB apylinkė rengia Tragiškųjų 
birželio įvykių paminėjimą 
birželio 11 d., 11 vai. ryte 
(Michigan laiku). Šv. Mišias 
aukos tėvai jėzuitai iš Čikagos, 
minėjime kalbės Vytautas Kas- 
niūnas. Po minėjimo tuoj pat 
šaukiamas Michianos LB apy
linkės narių metinis susirinki
mas. Kviečiami dalyvauti Be- 
verly Shores, Michianos, New 
Buffalo, Union Pier, Harbert, 
Lakeside ir kiti, apylinkėje 
gyvenantys, lietuviai.

Vyresniųjų lietuvių centre,
„Seklyčioje”, gegužės 31 d., 
trečiadienį, 2 vai. popiet, vyks 
dainų popietė su muziku Faus
tu Strolia. Dainos, laimės 
šulinys, bendri pietūs — tai 
įprastoji dainų popietės pro
grama, prie kurios mūsų vyres
nieji jau taip pripratę ir vi
suomet mielai jungiasi. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvyki
te!

„Jaunųjų talentų popietė” 

bus sekmadienį, spalio 22 d., 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. Pro
gramoje kviečiamas dalyvauti 
jaunimas nuo 15 m. iki 30 m. 
amžiaus, pasireiškiantis ne tik 
muzikos, bet ir vaidybos srityse 
bei literatūriniais ir kitais suge
bėjimais. Popietė ruošiama vi
suomenei pristatyti mūsų ga
biuosius jaunuolius-les ir jų 
talentais paremti mūsų dienraš
tį „Draugą”. Sutinkantys pro
gramoje dalyvauti prašomi 
skambinti Indrei Tijūnėlienei 
(708) 537-7949, (708) 541-3702 
arba siųsti vaizdajuostes ar audi 
juosteles 419 Weidner Rd., Buf
falo Grove, IL 60089.

„Saulutės”, Lietuvos vaikų 
globos būrelio susirinkimas 
bus penktadienį, birželio 2 d., 
7:30 vai. vak., Pasaulio lietuvių 
centro konferencijų kambaryje. 
Per Marytę Černiūtę sužinojusi 
apie „Saulutę”, Rosemary 
Vinder Strange, Catholic Chari- 
ties Director of Sočiai Services, 
atvykusi iš Washington, DC, pa
darys pranešimą apie savo dar
bus Lietuvoje. Visi besidomin
tys kviečiami.

Estelle Bryscan, Oak Lawn,
IL, „Draugo” knygyne įsigijo 
leidinių už tikrai stambią sumą.

Daugelis iš mūsų yra girdėjęs 
apie „amžiną” miestą Romą. 
Tai senovės romėnų sostinė ir 
Romos katalikų popiežių bu
veinė. Supažindinimui „Sekly
čios” popiečių lankytojus su šiuo 
miestu Elena Sirutiene, pro
gramų sumanytoja, pakvietė 
pasaulio keliautoją, kun. 
Antaną Saulaitį, SJ, papasako
ti ir parodyti vaizdus apie šį 
„stebuklingą” m'estą, kitus įžy
mius Italuos miestus.

Kun. A. Saulaitis, SJ, moka 
daug svetimų kalbų ir moka 
įsijausti į skirtingų žmonių cha
rakterius, todėl Lietuvos jėzui
tų provincija Lietuvoje pasiuntė 
jį į Pasaulinį Jėzuitų ordino 
suvažiavimą. Jis atstovavo 
Lietuvos jėzuitus ir Romoje iš
buvo tris mėnesius. Nors ir buvo 
labai užimtas konferencijomis, 
bet rado laiko, nutraukiant 
poilsį, aplankyti daug garsių 
Italijos miestų, kurių vaizdus 
parodė gausiai susirinkusiems 
„Seklyčios” lankytojams. 
Reikia pabrėžti, kad kun. A. 
Saulaitis, SJ, yra ne tik geras 
pasakotojas, bet ir sumanus 
„šposininkas”. Retas parodytas 
vaizdas praėjo be humoristinio 
priedo, kas padarė matytą 
vaizdą dar ilgiau atmintinu.

Vaizdai buvo pradėti rodyti 
nuo Romos miesto, nes čia kun. 
A. Saulaitis praleido daugiau
siai laiko. Vaizduose matėme 
pastatus ir grindinius, statytus 
dar prieš Kristaus gimimą. Ro
dė ir namą, kur manoma, jog 
Neronas laikė kalėjime šventuo
sius: Petrą ir Povilą.Matėme di
džiulį amfiteatrą su daugybe 
urvų, kuriuose buvo laikomi 
laukiniai žvėrys ir žmonių pasi
tenkinimui buvo paleidžiami 
krikščionių naikinimui. Čia 
vykdavo ir garsios gladiatorių 
kovos. Atrodo, kad pasaulio 
žmonės mažai tepasitaisė. Kaip 
ir senaisiais laikais, taip ir 
dabar, vyrauja žmonių žudymo 
scenos. Šių dienų televizija 
mažai skiriasi nuo Romos 
didžiūnų ir išlepusios vi
suomenės geidulių ir troškimo 
matyti vyraujantį smurtą.

Aplankome seną Benedikti
nų vienuolyną, esantį aukštai 
kalnuose. Šį vienuolyną įkūrė 
10 šimtmetyje bazilijonai tais 
laikais sunkiai prieinamuose 
kalnuose. Matėme vaizduose ir 
garsų Siena’s miestą, Šv. Kot
rynos gyvenvietę. Šis miestas 
pastatytas ant septynių kalnų.

Gėrėjomės ir Šv. Monikos gy
venviete, kuri 30 metų meldėsi, 
kad jos sūnus palaidūnas grįžtų 
prie Dievo. Jos maldos buvo 
išklausytos, ir sūnus tapo šven

tinas. Matėme ir garsųjį mies
tą Padua, kuris atšventė 800 
metų nuo Šv. Antano gimimo. 
Italijoje šv. Antano vardas yra 
labai gerbiamas, nors jis Itali
joje tegyveno tik du metus,yra 
portugalų kilmės iš Lisabonos. 
Padua yra žymus universitetas, 
kur 17 amžiuje pirmoji moteris, 
atvykusi iš Lietuvos, lankė ir 
baigė mokslus šiame universi
tete.

Buvo parodyti vaizdai iš Šv. 
Klaros, Šv. Kotrynos ir Šv. 
Pranciškaus-Asyžiečio gyven
viečių. Matėme ir gražiai 
meniškai išpuoštų bažnyčių, kai 
kurios savo grožiu prilygo 
Vilniuje esančiai šv. Onos 
bažnyčiai.

Trys mėnesiai kun. Saulaičiui 
prabėgo dirbant labai įtemptai, 
dalyvaujant diskusijose, jas pra
vedant ir ruošiant pranešimus. 
Suvažiavo jėzuitai iš 90 pro
vincijų, 60 skirtingų šalių. Čia 
buvo tikras „babilonas”, nes 
buvo daug skirtingų kalbų. 
Kun. A. Saulaičiui, mokant 
daug kalbų nebuvo sunkumų 
bendraujant.

Po skaidrių rodymo ir humo
ristinio vaizdų pristatymo buvo 
kūniško maisto valgymas. Bro
nius Gelažius, prisiminimui ir 
pagerbimui prieš keliolika 
dienų mirusiai Elenai Paje- 
dienei, pavaišino susirinkusius 
popietės lankytojus. Elena Paje- 
dienė buvo nuolatinė „Sekly
čios” lankytoja, ir susirinkusie
ji prisiminė ją prašydami Dievo, 
kad suteiktų amžiną ramybę, 
apleidusiai neramumų pilną 
žemės rutulį.

Ant. Paužuolis

Malonu, kad nuolat atsiranda 
knygos mylėtojų, neleidžiančių tuoju. Tai garsusis Šv. Augus- 
spausdintam žodžiui dūlėti

Ar galite atpažinti šiuose veideliuose dabar spausdinamas mūsų abiturientų nuotraukas? Juk 
čia daug tų pačių mokinukų, 1985-1986 mokslo metais lankiusių Kristijono-Donelaičio pradžios 
mokyklą... Abiturientų pagerbimo ir supažindinimo su lietuviška visuomene puota bus birželio 
4 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Jeigu dar yra neužsiregistravusių abiturientų, prašome 
skambinti D. Dumbrienei, 312476-3586, o vietas rezervuoti pas Eglę Novak 708-257-5918.

knygyno lentynose. Ačiū.

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

(sk)

x Ligos draudimas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraš
tų. Kreiptis pas A. Lauraitį, A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191.

(sk)

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

(sk)

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

(sk)

x Prieš užsisakydami pa
minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą, 
brėžinius. Prieš pastatant 
paminklą, galėsite apžiūrėti ir

TRANSPAK. Skubiems jf*«WnU, kąd ji.
rTono *taiP huvojusų pageidauta. Sav.

Lilija ir Vilimas Nelsonai. 
Tel. 312-233-6335.

(sk)
x Juozas Bacevičius pa

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

(sk)

x Siuntiniai i Lietuvą laivu 
per
siuntiniams — AIR CARGO 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos ko
kybės. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už$98. 
TRANSPAK, 2838 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312- 

436-7772.
(sk)

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO SUSIRINKIMAS
Anglijos Lietuvių klubo narių 

susirinkimas įvyko balandžio 30 
d. 1 vai. po pietų Jaunimo cent
ro apatinėje salėje. Susirinkimą 
pradėjo valdybos pirmininkas 
Justinas Šidlauskas, pasvei
kindamas visus gausiai su
sirinkusius ir palinkėdamas 
nuotaikingai praleisti sekma
dienio popietę. Taip pat pažy
mėdamas, kad nariai jaustų 
pareigą gerai išdiskutuoti dar
botvarkės punktus.

Perskaitęs darbotvarkę, kuri 
buvo vienbalsiai priimta, pir
mininkas padarė išsamų veiklos 
pranešimą. Apie finansinį stovį 
pranešimą padarė iždininkas 
Kazys Rožanskas. Padaręs pra
nešimą, iždininkas pastebėjo, 
kad buvo daugiau išleista, negu 
gauta įplaukų. Didžiausią dalį 
išlaidų sudarė aukos: spaudai, 
radijui, ALTui ir t.t. Daugiau 
pranešimų nebuvo. Visi prane
šimai vienbalsiai priimti.

Diskusijose kilo klausimas, 
kaip gauti daugiau pajamų, kad 
galima būtų padidinti aukas ar
ba papildyti kasą. Daugelis siū
lė, kad gegužinę ruošti atvirame

x Nauji Lietuvos našlaičių 
globjai: Andrew Kamaraus
kas iš Philaddelphia, PA $150, 
Paul ir Denise Deappolonio 
iš Clifton, NJ $150, Victor 
Stepalovitch iš Philadelphia, 
PA $150 ir nori globoti našlaitį 
iš Alytaus. JAV LB Philadel
phia apylinkės ruošto koncerto 
balandžio 29 d. metu dalyviai 
sudėjo $150 vienam našlaičiui 
padėti. Naujiems našlaičių glo
bėjams dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių Globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)
x H. Kernagienė iš Chicagos 

našlaičiams aukojo $20, A. Lie
tuvninkas iš Chicagos kas 
mėnesį aukoja našlaičiams po 
$20; Clevelando Maldos bū
relis globoja našlaitį Lietuvoje, 
kas mėnesį per A. Petukauskie- 
nę atsiunčia $20. Agatha 
Mitchell iš Philadelphįjos pa
skyrė auką Lietuvos našlai
čiams $20. Visiems aukotojams 
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
Globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60692.

(sk)

ore, ne po stogu. Tokiu būdu ne
kainuotų patalpos ir, galimas 
dalykas, atsilankytų didesnis 
žmonių skaičius. Ir tas klausi
mas liko neišspręstas.

Tuo ir buvo baigtas oficialus 
susirinkimas. Antroji dalis buvo 
skirta motinoms pagerbti. Jau 
įeinant į salę, visoms moterims 
buvo prisegtos gėlytės. Šiai pro
gramos daliai pravesti buvo pa
kviestas valdybos vicepirminin
kas Anatolijus Lakas, kelių 
knygų autorius ir spaudos žmo
gus.

Motinos dienos iniciatorė bu
vo amerikietė A. Jarvis, kuri 
1908 m. pirmoji išsirūpino Phi- 
ladelphijos mieste visoms moti
noms pagerbti dieną. Oficialiai 
Amerikoje paskelbta Motinos 
diena buvo 1914 m., pasiren
kant gegužės antrąjį sekmadie
nį. Lietuvoje, atgavus Nepri
klausomybę, Motinos diena bu
vo pradėta švęsti 1929 m. gegu
žės mėn. pirmąjį sekmadienį. 
Motinos diena švenčiama veik 
visame pasaulyje. Nepriklau
somos Lietuvos laikais daugia
vaikės motinos buvo net apdo
vanojamos. Ypač daug yra nu
kentėjusios lietuvės motinos. 
Štai spaudos draudimo laikais 
motinos prie ratelio verpdamos 
mokė savo vaikus lietuviško 
rašto. O ką jau besakyti apie 
okupacijos laikotarpį, kai iš
niekinti partizanų kūnai gulė
jo gatvėse, o motinos, eidamos 
pro šalį, negalėjo pasižiūrėti, 
nes tai buvo pavojinga...

Motinos gimdytojos visi var
gai baigiasi jai iškeliavus Am
žinybėn. Todėl maži ir dideli tu
rime gerbti savo motinas ir būti 
dėkingi už auklėjimą ir rūpestį 
per visą gyvenimą.

Ta proga Agota Šuopienė pa
deklamavo eilėraštį. Mažasis 
Pauliukas Trimakas padekla
mavo du eilėraščius: „Kuo aš 
būsiu, kaip užaugsiu” ir 
„Mamytei”. Ta proga vaikutis 
buvo apdovanotas saldainiais ir 
kitomis dovanomis. Po to buvo 
vaišės, kurias paruošė Br. Čer
nienė, Eva Paulauskienė ir ki
tos moterys. Tuo ir buvo susirin
kimas ir motinų pagerbimas 
baigtas.

Ant. Repšienė

PAVASARIO VAJUS DRAUGO FONDE
Pavasariui auginant darželio 

tulpes ir naujus rožių stiebus, 
taip norisi, kad augtų ir Drau
go fondas su pavasario vajum. 
Norėtume, kad į DF iždą gau
siau plauktų naujų narių įnašai, 
o jau esantys fondo nariai į DF 
„darželį” pasodintų po naują 
„daigą” ir DF investavimo 
komisija tuos daigus išugdytų į 
daugybę gražių žiedų.

Draugo fondo auginimas šį 
pavasarį yra labai svarbus. 
Dabar yra palankios sąlygos in
vestavimams, kad greičiau 
augtų Draugo fondo kapitalas. 
Labai svarbūs testamentiniai 
palikimai, savo vardo įamži
nimas Draugo fondo garbės 
narių lentoje dienraščio „Drau
go” patalpose. Ši bronzos lenta 
skelbs ir kalbės naujiems 
„Draugo” skaitytojams, mūsų 
jaunajai kartai, kad jų seneliai, 
tėvai ar vyresnieji broliai bei se
serys tikrai mylėjo lietuvišką 
spausdintą žodį negausioje išei
vijoje, toli už Lietuvos ribų.

Lenkiame galvas tiems, kurie 
nebūdami turtuoliai, atsiunčia 
tūkstantines Draugo fondui.

Tai pavyzdys visiems mūsų 
spaudos rėmėjams, ypač paska
tinimas mūsų vidurinės kartos 
profesionalams.

Labai dėkojame visiems pava
sario vajaus dalyviams. Lau

kiame dar nespėjusių įsijungti 
į pavasario vajų Draugo fonde. 
Kviečiame ir laukiame.

Pavasario vajaus dalyviai
Su 2,000 dolerių:

Gediminas Balanda, War- 
ren, MI.
Su 500 dolerių:

Pranas Budininkas, Juno 
Beach, FL.
Su 200 dolerių:

Julija ir Antanas Janonis, 
Sunny Hills, FL.

Danutė Ir Kazys Paškonis, 
Eastlake, OH.
Su 100 dolerių:

Lietuvių Respublikonų Lyga, 
Illinois, per A. Milūną.

Juozas Sabrinskas, Cicero, IL.
Janina Cukurienė, Chicago, 

IL.
JAV LB Grand Rapids apylin

kė, per Vyt. Kamantą.
George Balbata, St Peters- 

burg, FL.
Su 50 dolerių:

Stasė Laniauskienė, Cleve- 
land, OH.

V. ir O. Šilėnai, Euclid, OH. 
Su 20*10 dolerių:

Kun. Vytautas Palubinskas, 
Brooklyn, N.Y.

Antanas Tuskenis, Burbank, 
IL.

Fondo iždininkas

MŪSŲ ABITURIENTAI

Milda Harris.

x Mark Golden atsiuntė 
„Saulutei”, Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, $240 auką metams 
paremti Vilkaviškio rąjono naš
laitį, kurį su sesute augina mo
čiutė. Tai antras jo remiamas 
našlaitis. Labai ačiū! „Saulu
tė”, 419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. TAX I.D. 
*36-3003339.

(sk)
x Savo tėvelio a.a. Prano 

Stankaus atminimui, Kostas 
Stankus ir Lionė Simonaitienė 
atsiuntė „Saulutei”, Lietuvos 
vaikų globos būreliui, $245, ku
riuos suaukojo A. Blažukas, B. 
Bernotienė, D. Draugelienė, E. 
ir D. Gedrimai, J. ir W. Lendrai- 
čiai, A. Maslauskas, A. Mockie
nė, V. ir J. Rugieniai, J. ir E. 
Tijūnėliai, A. Sarpalienė, A. ir 
D. Virkučiai. „Saulutė” nuošir
džiai dėkoja už paramą našlai
čiams, vaikams su negalia bei 
daugiavaikėms šeimoms ir 
reiškia užuojautą a.a. Prano 
Stankaus artimiesiems.

(sk)

Elytė Žukauskaitė.

Elytė Žukauskaitė yra July
tės ir Vlado Žukauskų duktė. 
Šiais metais baigia St. Ignatius 
College Prep gimnaziją, kur ji 
visus ketverius metus buvo ge
rųjų mokinių sąrašuose. Ji yra 
Illinois valstijos stipendininkė, 
gavusi „National Merit” stipen
dijos įvertinimą, taip pat Virgi- 
nia Piper stipendiją iš Illinois 
Institute of Technology. Pami
nėta „Who’s Who Among Ame
rican High School Students” 
leidinyje.

Elytė mėgsta šokti tautinius 
šokius, slidinėti ir skaityti. Gim
nazijoje priklausė „Kairos” 
(dvasinio auklėjimo) grupei, 
„SHOP” grupei - „Students 
Helping Out Peers”. Nuo pen- 
kerių metų amžiaus priklauso 
lietuvių skautų sąjungai, šoka 
su „Grandies” tautinių šokių 
ansambliu. Baigusi Čikagos 
lituanistinę mokyklą ir jau ant
rus metus lanko Pedagoginį 
institutą. Elytės ateities pla
nai yra studijuoti inžinerįją 
Illinois Institute of Technology, 
dirbti su jaunimu skautuose bei 
šeštadieninėse lituanistinėse 
mokyklose ir šokti tautinius 
šokius.

Milda Stasė Harris, yra Mil
dos Stasės ir Lee Allen Harris 
duktė. Ji baigia Amos Alonzo 
Stagg gimnaziją. Būdama gim
nazijoje, Milda pasižymėjo 
moksle, visus ketverius metus 
įrašyta garbės sąrašuose. Yra 
Illinois valstijos stipendininkė, 
paminėta „Who’s Who Among 
American High School Stu
dents” leidinyje, priklauso Pi 
Sigma Pi — istorijos garbės są
jungai. Yra gavusi „President’s 
Education” žymenį.

Milda baigusi K. Donelaičio 
pradžios mokyklą, Čikagos litu
anistinę mokyklą ir lanko Peda
goginį lituanistikos institutą. 
Nuo mažų dienų veikli skautė 
Kerną vės-Aušros Vartų tunte. 
Mokykloje priklausė „Youth 
and Government” grupei, „Pep” 
klubui, „Key Club”, dirbo kaip 
savanorė Palos ligoninėje ir 
žaisdavo futbolą. Jos mėgsta
miausi užsiėmimai: skaityti, ra
šyti, vaidinti ir čiuožti.

Kol kas dar neapsisprendusi, 
kurį universitetą norėtų lanky
ti. Kadangi Milda buvo labai 
gera mokinė, ją mielai priima 
keli Čikagos ir apskritai Illinois 
universitetai.
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