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Brazauskas laimėjo 
rinkimus 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, vasario 15 d. (Elta) — 

Vasario 14 dieną Lietuvoje vyko 
prezidento rinkimai iš dviejų 
kandidatų: Algirdo Brazausko ir 
Stasio Lozoraičio. Iš viso rinkėjų 
buvo 2,537,106. Rinkimuose 
dalyvavo 1,998,748 arba 78.7%. 
rinkimų teisę turinčių Lietuvos 
piliečių. 

Preliminariais duomenimis už 
Algirdą Brazauską balsavo 
1,199,508 rinkėjai, už Stasį Lo
zoraitį — 765,704 rinkėjai, tai 
sudaro atitinkamai 60.0% ir 
38.3% visų rinkimuose dalyva
vusių rinkėjų. 

Vilniuje mieste Algirdas Bra
zauskas surinko 171,149 balsus, 
Stasys Lozoraitis — 110,464. 
Kaune Algirdas Brazauskas 
surinko 98,820 balsų (43.9%), 
Stasys Lozoraitis — 123,278 
balsus (54.7%). Tai vienintelis 
miestas, kuriame rinkimus 
laimėjo Stasys Lozoraitis. 
Klaipėdoje už Algirdą 
Brazauską — 59,209 rinkėjai, už 
Stasį Lozoraitį — 47,426. 
Šiauliuose Algirdas Brazauskas 
gavo 47,293 balsus, Stasys 
Lozoraitis — 26,315. Panevėžy 
Algirdas Brazauskas gavo 
37,150 balsų, Stasys Lozoraitis 
— 36,314 balsų. Palangoje už 
Algirdą Brazauską balsavo 
5,718 rinkėjai, už Stasį Lozoraitį 
- 4,890. 

Druskininkuose už Algirdą 
Brazauską balsavo, 6,422 rinkė
jai, už Stasį Lozoraitį — 3,850 
rinkėjų. Palangoje Algirdas 
Brazauskas surinko 5,718 
balsus, Stasys Lozoraitis — 
4.890. Marijampolėje už Algir
dą Brazauską balsavo 17,656, už 
Stasį Lozoraitį — 9,248 rinkė
jai. Birštone už Algirdą Bra
zauską — 1,262, už Stasį Lozo
raitį — 767. 

Kauno rajone Algirdas Bra
zauskas surinko 72,216 balsus 
(46.7%). Stasys Lozoraitis — 
24,483 balsus (51.5%). Preli
minariais duomenimis, tai vie
nintelis rajonas, kur rinkimus 
laimėjo Stasys Lozoraitis. 

Kaip balsavo Lietuvos 
piliečiai užsienyje 

Gauti prezidento rinkimų re
zultatai iš kai kurių užsienyje 
esančių Lietuvos diplomatinių 
atstovybių. Štai, kaip jie atrodo. 

Šveicarija: už Algirdą Bra
zauską balsavo 13 rinkėjų, už 
Stasį Lozoraitį — 55. Estija: už 
Algirdą Brazauską balsavo 51, 
už Stasį Lozoraitį — 117. Šve
dija: už Algirdą Brazauską — 3, 
už Stasį Lozoraitį — 16. Danija: 
už Algirdą Brazauską — 9, už 
Stasį Lozoraitį — 27. 

Belgija ir Olandija: už Algirdą 
Brazauską balsavo 38, už Stasį 
Lozoraitį — 87. Latvija: už Al
girdą Brazauską — 120, už Stasį 
Lozoraitį — 237. Rusija (Mask
va, Tvėrė): už Algirdą Brazaus
ką — 238, už Stasį Lozoraitį — 
132. 

Duomenys iš kitų užsienio ša
lių bus gauti tik antroje dienos 
pusėje. 

Rinkimų komisija pabrėžia, 
kad visi čia skelbiami rezultatai 
yra preliminarūs. Oficialūs, 
patiksl int i ir papildyti 
duomenys bus pateikti rinkimų 
įstatymo numatyta tvarka — ne 
vėliau kaip iki vasario 18 
dienos. 

Šią savaitę Lietuvoje 
Vasario 15 d. senojoje Vil

niaus rotušėje (Dailės muziejuje) 

iškilmingai įteiktos 1992 metų 
Lietuvos valstybinės premijos. 
Jos paskirtos dailininkui Va
lentinui Antanavičiui, rašytojui 
Kaziui Bradūnui, pianistui Pet
rui Geniušui, dailėtyrininkui 
Vladui Drėmai ir filosofui Ar
vydui Šliogeriui. 

Iškilmėse dalyvavo Lietuvos 
Seimo ir vyriausybės vadovai, 
kūrybinių sąjungų, Lietuvoje 
akredituotų užsienio diploma
tinių misijų atstovai. 

Rašytojų klube vasario 15 
dieną iškilmingai įteiktos 
premijos geriausių rezistencijos 
romanų autoriams — „I laisvę" 
fondo organizuoto konkurso nu
galėtojams. Birutė Pečiokaitė-
Adomėnienė (iš Kauno) premiją 
pelnė už romaną Penktas — 
Nežudyk, Jonas Mikelinskas (iš 
Vilniaus) už romaną Nors 
nešvietė laimėjimo viltis. 
Paskir tos ir dvi paskati
namosios premijos. Ištraukos iš 
premijuotų romanų pradėtos 
spausdinti Lietuvos periodikoje. 

Vertinimo komisijos narys 
filologijos daktaras Vytautas 
Kubilius pasakė, kad dauguma 
iš konkursui pateiktų romanų 
(jų buvo 31) yra gero lygio, 
reikšmingai praplečia šiuolai
kinės lietuvių liteiatūros hori
zontus. Jis pareiškė padėką 
konkurso mecenatams — žino
miems išeivijos lietuvių visuo
menės veikėjams Marijai ir 
Kaziui Ambrozaičiams, Zigmui 
Brinkiui, Elenai ir Juozui Kūje
liams. 

Vasar io 16 d. Vilniaus arki-
katedroje-bazilikoje kamerinis 
choras „Vilnius" atliks išeivijos 
kompozitoriaus A. Stankevi
čiaus ir poeto H. Nagio kantatą 
„Kryžių ir rūpintojėlių Lietu
va". Po to ark. Audrys Juozas 
Bačkis aukos Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 75-
osioms metinėms skirtas iškil
mingas Mišias, bus šventinama 
Vilniaus miesto vėliava. Pava
kary Lietuvos kamerinis orkest
ras, „Ąžuoliuko" choras ir 
solistai čia atliks Haendelio 
simfoniją „Mesijas" ir Mozarto 
„Missa brevis". Operos ir baleto 
teatre po iškilmingo Vasario 
16-osios minėjimo Nacionalinis 
simfoninis orkestras, Kauno 
choras ir solistai atliks Anton 
Brueckner „Te Deum". 

Vasar io 17 d. Vilniuje šiuo
laikinio meno centre atidaroma 
Vlado Žiliaus tapybos paroda. 
Tai pirmasis Lietuvos sostinės 
gyventojų susitikimas su daili
ninku po ilgos pertraukos — nuo 
1976 metų jis gyvena JAV. Pa
rodoje bus eksponuojama 1975-
1992 metų Vlado Žiliaus tapy
ba. 

Vasar io 18 d. Vilniuje, ope
ros ir baleto teatre Vokietijos 
simfoniniam orkestrui „Phil-
harmonia Hungarica" diriguos 
pasaulio garsenybė-muzikas 
Yehudi Menuhin. Koncerto pro
gramoje dalyvaus ir dirigento 
sūnus pianistas Jeremy 
Menuhin. 

Lietuvos muzikos akademi
ja mini savo 60-metį. 1933 metų 
vasario mėnesį prezidento Anta
no Smetonos pasirašytų doku
mentų Kaune esančiai valsty
binei muzikos mokyklai buvo 
suteiktas aukštosios mokyklos 
statusas. Per 60 metų Muzikos 
akademija (konservatorija) 
išleido 7,990 absolventų. Ju
biliejinės iškilmės prasidėjo 
vasario 13 d. Vilniaus arkika-

t $ $ * ' * 

Clinton nominavo naują 
kandidatę į JAV generalinio 

advokato postą 

* * 

Prieš 75 metus Lietuvos Tarybos nariai, matydami Lietuvai kitokią ateitį, negu pasaulis jai matė, 
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Sėdi: J. Vileišis, 
dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, 
St. Kairys ir J. Smilgevičius. Stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. V. Mironas, 
M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas. A Stulginskis, J. Šernas ir P. Dovydaitis. 
Šiandien, kitame laike prie Lietuvos vairo stovi kiti. Šie Nepriklausomybės akto signatarai, su 
Lietuva iškeliavę labai sunkius kelius, visi jau m:re. 

Pasaulio LB sveikinimas 
ir projektas 

Vilnius, vasario 13 d. — Lie
tuvos aidas šeštadienio laidoje 
spausdino Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės sveikinimą-pra-
nešimą. Visas tekstas užima dvi 
skiltis. Apžvelgiama pastarojo 
šimtmečio lietuvių istorija, 
išsivadavimai ir kančios oku
pacijos, tremtyse. Pabrėžiami 
ypatingi 1993 metai, kuriais su
kanka 75 metai nuo 1918 vasa-

V. Landsbergio 
sveikinimas 

Vasario 16-sios proga 
„Tešviečia mums visad Vasario 
16-oji, kuria po ilgos nakties 
atgaivinom Kovo 11-ąją ir 
apgynėm Sausio 13-ąja. Sunkus, 
grėsmingas ir skausmingas Lie
tuvos pavasaris, bet jis kaskart 
atneša ir vėl atneš Atgimimą". 

Suklastoti rinkėjų 
sąrašai 

Vilnius, vasario 12 d. — 
,,Jeigu nebūtume protestavę ir 
reikalavę patikrinti rinkėjų 
sąrašų, sekmadienį prezidentą 
rinktų žmonės, net nepriėmę 
Lietuvos pilietybės arba iš viso 
čia negyvenantys" — tai vienos 
Ukmergės rinkimų apylinkės 
komisijos nario Eugenijaus 
Zileno žodžiai. Žmonės, tikrinu
sieji, ar paisoma Lietuvos res
publikos rinkimų įstatymo, 
turėjo penkias dienas derėtis su 
Ukmergės pasų poskyriu, kad 
būtų patikrinti rinkėjų sąrašai, 
ir tik tuomet, kai kreipėsi į 
policijos komisarą A. Kovalen-
ką, tokį sutikimą gavo. 

Išaiškėjo, kad iš 958 esančių 
sąrašuose rinkėjų net 30 nepri
ėmė Lietuvos pilietybės, dar 
apie 20 jau išsikraustė ir apy
linkėje nebegyvena. 

rio 16-osios. „Be abejo ši sukak
tis bus iškilmingai paminėta vėl 
nepriklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje", rašoma sveikinime. 
„Ypatingiau ją reikia minėti ir 
išeivijai. PLB valdyba ir ryžosi 
jai suteikti nepaprasta prasmę. 
Minėdama deimantine sukaktį, 
ji užsimojo įgyvendinti seniai 
puoselėjamą svajonę, didįjį 
uždavinį — paras;", i Lietuvos 
kančios istoriją ir iso išeivijos 
vardu padovanoti j-ietuvai". 

Nors uždavinys didelis ir 
sunkus, bet PLB valdyba mano 
jį atlikti per ketverius savo 

kadencijos metus. Darbas vyks 
ir išeivijoje ir Lietuvoje. Kuo 
galima greičiau bus suorgani
zuota profesionali t a lka , 
pakviesti vadovai, paruošti 
smulkūs planai, telkiamos 
lėšos. Apie tai bus paskelbta, 
šiais metais minint Lietuvos 
kančios dienas gegužės-birželio 
mėnesiais, kai Lietuvoje buvo 
pradėtas ir kelerius metus 
tęsiamas didysis tautos geno
cidas, šiurpieji t rėmimai į 
Sibirą". 

Sveikinimas baigiamas žo
džiais: „Lietuvos nepriklau
somybės deimantinės sukakties 
proga nuoširdžiai sveikiname 
Lietuvą ir išeiviją". Pasirašo 
PLB valdybos pirmininkas Br. 
Nainys ir nariai. 

Už LDDP balsavo iš 
išskaičiavimo 

Vilnius, vasario 11 d. — 
„Rinkimų rezultatus pro
gnozuoti nėra lengva: situacija 
keičiasi taip greitai, kad jokie 
sociologiniai tyrimai negali jos 
pavyti. Pavyzdžiui Šiauliuose 
sausio 12 d. už S Lozoraitį būtų 
balsavę 17%, o vasario 1 — jau 
42%, rašė sociologė Eugenija 
Krukauskienė Lietuvos aide. 

Sausio mėnesi buvo atlikti iš
samūs tyrimai, kurių rezultatai 
rodo tam tikrus partinių simpa
tijų pokyčius. ..Aštuoni iš de
šimt, per Seimo rinkimus balsa
vusių už LDDP. ir toliau lieka 
ištikimi šiai partijai", rašo 
Krukauskienė. .Iš dešiniųjų 
pastoviausi yra balsavę už 
Krikščionis Dern kratusCLKDP) 

— 7 iš 10". Pagal „klusnumą" 
kvietimui balsuoti už konkretų 
kandidatą šiuo metu simpati
zuojantys partijomis išsidėsto 
taip: LDDP, Sąjūdis, LKDP. 

Palankiausia apsisprendimo 
dirva yra LDDP rinkėjams, ku
riems buitinio, pragmatinio ma
terializmo nuostata labiausiai 
būdinga Kaip rodo balsavimo 
už LDDP Seimo rinkimuose 
analizė, du trečdaliai rinkėjų 
pasirinko šiuos kandidatus, 
įtikėję išskirtine šios partijos ir 
jos vado galia pagerinti kasdie
ninį gyvenimą. Tačiau ištikimų 
šios partijos gerbėjų ne tiek 
daug, didžioji dauguma susiejo 
savo ateitį su ja iš išskaičiavi
mo. 

W ashington, DC, vasario 11 
d. — Stengdamasis vis tiktai pa
skirti moterį JAV generalinio 
advokato pareigoms, prez. Bill 
Clinton ketvirtadienį nominavo 
adv. Janet Reno, 54-metę turin
čią 15 metų patirtį prokurore 
Floridos Dade apskrityje, kuriai 
priklauso ir Miami. Ši kandida
tė turi daugiau patirties tie
sioginiame darbe, užtikrinant 
įstatymų vykdymą, negu pirmo
ji prezidento siūlytoji kandidatė 
adv. Zoe Baird, kuri neatlaikė 
Senato komisijos kvotos, ir ne
gu adv. Kimba Wood, apie kurią 
iš anksto pasklido kontroversiš
kos žinios, dėl kurių prezidentas 
galų gale jos ir nenominavo. 

Nominuodamas Janet Reno, 
prezidentas pakartotinai pa
brėžė, jog pagrindinė priežastis, 
kodėl jis ją nominuoja, tai ne dėl 
to, kad ji yra moteris, bet dėl to, 
kad ji turi ilgą patirtį, vadovau
jant didžiulei Dade apskrities 
prokuroro įstaigai. Ji nuo pat 
pradžių buvo galimų kandidatų 
toms pareigoms sąraše, ir at-
puolus Kimba Wood kandida-
tystei, tučtuojau buvo paskam
binta jai. Tuo metu ji jau buvo 
turėjusi pirmuosius interviu su 
prez. Clinton įgaliotiniais tam 
darbui. 

Savo bendradarbių tarpe ji 
yra žinoma, kaip stipri vadovė, 
nebijanti pareikšti savo nuo
monę. Jos tėvas yra imigrantas 
iš Danijos, 40 metų dirbęs 
Miami Herald la ikraščio 
reporteriu. Baigusi teisę Har-
vard universitete, adv. Reno yra 
atlaikiusi politines kontrover
sijas, sugebėdama po jų pakarto
tinai laimėti rinkimus, kandida
tuodama Demokratų partijoje. 

Pavyzdžiui, 1980 m. gegužės 
mėn. keturi Dade apskrities 
policininkai, teisiami, kad mir
tinai primušę juodą draudimų 
agentą, buvo rasti nekalti, Reno 
buvo labiausiai kritikiuojamas 
asmuo juodųjų žmonių toje 
apskrityje. Bet dabar jos buvę 
didžiausi kritikai yra ir jos stip
riausi rėmėjai, per tuos metus 
pamatę, jos teisingą, efektyvią 
veiklą ir nepaperkamumą. Ji 
yra padariusi savo įstaigą pri
einamą juodiesiems ir ispaniš
kai kalbantiems, tad dabar šios 
grupės dabar yra jos rėmėjų tar
pe. 

Adv. Reno yra netekėjusi ir 
neturi vaikų. Jos nusistatymas 
— įvairiais būdais siekti, 
reabilituoti pirmą kartą sua
reštuotus nusikaltėlius, tuo 
pačiu ir taikant jiems reikiamas 
bausmes. Ji asmeniškai neprita
ria mirties bausmei, bet yra jos 
prašiusi, kai nusikaltimai pagal 
įstatymą to reikalavo. Ji yra 
pasisakiusi, jog palaiko moterų 
teisę darytis abortą ir yra pa
sisakiusi, kad jai labai svarbu 
apginti kaltinamųjų teises. 

Jos kritikai sako. jog ji nepa
kankamai agresyviai traukia 
atsakomybėn korupcija kalti
namus išrinktus valdininkus. 
Kai kurias tokias dideles bylas 
perleido federaliniam teismui. Ji 
tai paaiškino, jog federalinių 
teismų reglamentai palengvina 
kaltės priskyrimą, nes leidžia 
naudoti įvairesnių parodymų, 
negu vietiniai teismai. 

Tikimasi, kad ši kandidatė 
Senato komisijos kvotimus at
laikys. Jie prasidės už kelių sa
vaičių. 

Prezidento Clinton 
sveikinimas 

Washington, DC, vasario 9 d. 
— JAV prezidentas Bill Clinton 
per JAV Lietuvių Bendruomenę 
atsiuntė lietuviams sveikinimą 

„Per ateinančius keturis 
metus turime bendradarbiauti, 
kad užtikrintume Lietuvos kles
tėjimą savo atgautoje laisvėje ir 

Lietuvos valstybės atstatymo demokratijoje, 
šventės — Vasario 16-osios pro- „Hillary ir aš siunčiame Jums 
ga. savo geriausius linkėjimus. 

„Su dideliu malonumu siun- Jums ir toliau tęsiant savo pas-
čiu sveikinimą, jums renkantis tangas gilinti ryšius tarp 
švęsti Lietuvos Nepriklausomy- Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
bės dieną. Didžiuokitės, kad Lietuvos žmonių'*. 
galite kartu susirinkti ir dalin- .— 
tis savo unikalia istorija ir 
tautiniu paveldu. 

V. Adamkus grįžo į JAV 

tedroje-bazilikoje. Užsienio bei 
lietuvių kompozitorių religinės 
muzikos šedevrus atliko daini
ninkai Jolanta Stanelytė, Vir-

Vilnius, vasario 12 d. — Pasi
baigus prezidentinių kandidatų 
debatams Lietuvos televizijoje, 
neiškilo nieko naujo. Pasirinki
mas tarp ateities ir praeities, 
tarp klasikinio auklėjimo inte-
.igento ir sovietinio inžinieriaus 

Įdomesnis buvo epizodas apie 
Stasio Lozoraičio kampanijos 
vedėją Valdą Adamkų. Brazaus
kas buvo paklaustas, ar žino ką 
nors apie savo komandos veiks-

pavardės. 
Pasikalbėję su V. Adamkaus 

žmona, sužinojome, kad V. 
Adamkus išskrido namo kaip 
buvo numatytajam išvykstant 
į Lietuvą, naudojantis iškart 
nusipirktu ten ir atgal bilietu. 

Debatuose, įsisegęs Brazaus
ko rinkimini ženkliuką, daly
vavo ir Kazys Bobelis (iš abiejų 
pusių dalyvavo po kelis rėmėjų 
komitetų narius. Kiekvienas 
jų gavo po dvi-tris progas klaus
ti). Visi Bobelio klausimai buvo 

mus prieš Adamkų. Brazauskas 
gilijus Noreika, vargonininkai a t s a k ė nieko nežinąs. Tada 
Virginija Survilaitė. Leopoldas Lozoraitis paaiškino: ..Adamkus Lozoraičio, kaip Lietuvos amba-
Digrys ir Bernardas Vasiliaus- buvo įskųstas-JAV ambasadai, 

kaip federalinė- valdžios atsto
vas, dalyvaujantis Lietuvos rin
kimų kampanijoje, ir kad tame 
yra kažkas neteisėto. JAV am-

kad jokių pa 

kas, smuikininkas Raimundas 
Katilius, Muzikos akademijos 
kamerinis cboras ir Lietuvos 
kamerinis orkestras. 

Akademijos dėstytojų bei stu- basada praneš 
dentų - tarptautinių konkursų žeidimų čia nemato. Tačiau kar 
laureatu jubiliejiniai koncertai tu su Adamkum, nusprendėme, 
vasario mėnesį vyks Muzikos kad tokioje atmosferoje pasilik 
akademijos didžiojoje salėje, ti netikslinga" i-ozoraitis pasą 

(V.P.) kė, kad jam Su mos skundėju 

sadoriaus kritika, ir susivedė į 
aiškinimąsi ambasados finan
sinių reikalų. Atseit Lozoraitis 
bando kažką maskuoti, esama 
kažkokių finansinių neaišku
mų. Lozoraitis paaiškino, kad 
norint galima peržiūrėti visas 
sąskaitas ir. kad ambasada tuo 
reikalu atsiskaito su Užsienio 
Reikalu ministerija, ne su Sei
mo komitetu, kaip ir turi būti. 

Prieš pat išskrisdamas, V. 
Adamkus papasakojo Lietuvos 
aido korespondentui: „Kažkas 
suinteresuotas, kad aš kuo grei
čiau išvykčiau. Bando man pri
kišti tarnybinius įsipareigoji
mus Jungtinėse Vasltybėse. ... 
Gali tekti daug padirbėti, kol 
bus akivaizdu, kas tą padarė, 
n e t u r ė d a m a s visų faktų. 
Nenorėčiau nieko konkrečiai 
kaltinti. ... Kažkam labai rūpi 
mane nutildyti. Suprantu, gal aš 
buvau rakštis rinkimų kampa
nijos metu... Niekam nebuvau 
našta nei Lietuvoje, nei JAV 
Už visą laikotarpį, kurį čia 
buvau, sumokėjau pats". 

V. Adamkus jokio oficialaus 
iškvietimo iš savo tarnybos 
negavęs. „Tik mano žmona ir 
kolegos JAV yra be galo susi 
rūpinę — Amerikos didžiosios 
spaudos korespondentai spau
džia mano kolegas ir žmoną 
k l aus ima i s : kodėl, kaip 
išvažiavau, kada grįšiu, ar 
buvau suderinęs su Amerikos 
vyriausybe". 

— L ie tuvos Vyriausybė 
paruošė įstatymą dėl privačių 
detektyvų veiklos. Privatus 
detektyvas turės teisę klijentų 
užsakymu rinkti duomenis apie 
kitus piliečius, apie skolininko 
mokumą, partnerių patikimu
mą, padėti klijentui apsisaugoti 
nuo pasikėsinimų į jo sveikatą 
bei gyvybę, galės nešioti ginklą. 

KALENDORIUS 

Vasario 16 d.: Lietuvos 
valstybės atstatymo šventė. 
Danielius. Julijona, Vasaris. 
Laisvė. Tautis. 

Vasario 17 d.: Septyni 
Servitų steigėjai. Donatas. 
Donata, Vaišvilas, Viltė. 

ORAS CHICAGO J E 

Antradienį saulė tekėjo 6:47, 
leisis 5:25. Temperatūra dieną 
26 F (• 3 C), ryte sninga, apsi
niaukę ir vėjuota, naktį 4 F (-15 
C). 

Trečiadieni saulė teka 6:46, 
šalčiau, panašus oras, kaip 
antradienį. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 

MŪSŲ SVEIKATA 
NEPAŠLIJO 

Praėjusią savaitę kai kuriuos 
lietuviškos radijo programos 
klausytojus Čikagoje nustebino 
žinia, „paleista į orą" dr. Jono 
Adomavičiaus sveikatos patari
mų metu, kad jis atsisakęs 
bendradarbiauti „Drauge" dėl 
jame išspausdinto apmokamo 
politinio skelbimo už A. Bra
zausko kandidatūrą į Lietuvos 
prezidento postą (nepasiant, kad 
net 3 kartus dienraštyje buvo 
paaiškinta, dėl ko tas skelbimas 
spausdintas). Visa tai atrodė 
labai gražu ir patriotiška, bet 
reikėtų vieno mažo patikslini
mo. 

Prieš maždaug pusantro mė
nesio gerb. Daktaras atsiuntė 
redakcijai laišką (jo kopijas iš
siuntinėjo — taip laiške pažy
mėta — nemažam žmonių bū
riui, tarp jų marijonų provin-
ciolui ir atskirai kun. Pranui 
Garšvai). Laiške nustatytas jo 
bendradarbiavimo te rminas : 
jeigu iki pažymėtos datos nebus 
išpildytos kelios sąlygos, dr . 
Adomavičius nebeidsys į „Drau
gą". Reikalavimai nebuvo 
patenkinti, nes per tą laiką 
visiškai suiro kun. Garšvos 
sveikata, o dienraščio redaga
vimą kaip tik perėmė t a „kaž
kokia moteris", su kuria kon
fliktas buvo kilęs. Kaip naudin
ga buvo dr. Adomavičiui, kad 
bendradarbiavimo nutraukimo 
data beveik diena dienon sutapo 
su Brazausko reklamos spaus
dinimu... 

Mes dr. Adomavičių gerbiame 
už jo ilgų metų našų darbą. 
Esame dėkingi už uolų bendra
darbiavimą ir tikime, kad ne t ik 
jo ištikimi skaitytojai, bet ir visa 
redakcija pasigesime jo įdomių 
straipsnių. Nenorėdami viešai 
kabinėti „nešvarių baltinių", 
apie tai daugiau nekalbėsime. 
Reikia tikėti, kad ir dr. Adoma
vičius taip padarys. Jeigu mūsų 
vadovavimasis vieno žinomo lie
tuvių pasakėčių autoriaus pa
tarimu keleiviams nebus vaisin
gas, galbūt būsime priversti i r 
aną laišką pacituoti, ir jo gavi
mo datą paskelbti. Tuo tarpu 
dar kartą „Draugo" redakcijos, 
leidėjų ir visų skaitytojų vardu 
tariame ačiū dr. Jonui Adoma
vičiui, vedusiam visus „Keliu į 
sveikatą" 

O kas toliau? 
Kai į bet kurį darbą kimba 

nauji žmonės, galima tikėtis 
vieno kito pakeitimo. Mūsų 
skaitytojai jau pastebėjo, kad 
„Drauge" taip pat atsiranda 
viena kita naujovė. Bus jų ir 
daugiau. Vienos gal sėkminges
nės, kitos mažiau ar net visai 
nesėkmingos. Čia norime dirb
ti kartu su savo skaitytojais i r 
mielai laukiame jų nuomonių, 
pasiūlymų, atsiliepimų. 

Kadangi, kaip minėta, j au 
seniai žinojome dr. Adomavi
čiaus ketinimą pasitraukti iš 
vadovavimo medicinos skyreliui 
„Drauge", turime sudarę pla
nus dėl jo tęstinumo. Kreipėmės 
į nemažą būrį lietuvių gydytojų, 
įvairių sričių ir medicinos šakų 
specialistų, kurie mielai sutiko 
šiame skyriuje bendradarbiauti. 
Daugelis šių gydytojų yra paly
ginti jauni, todėl susipažinę su 
naujausiais gydymo metodais ir 
apskritai medicinos naujovėmis. 
Tikime, kad atsiras ir daugiau 
lietuvių gydytojų, norinčių 
bendradarbiauti „Draugo" svei
katos skyriuje. Tai yra labai 
gera jiems reklama ir proga 
pasiekti ne tik pacientų ratelį 
savo apylinkėje, bet t ap t i 
žinomais tolimose vietovėse. Vis 
dėlto „Draugas" dar turi nema
žai skaitytojų kone visame pa

saulyje, o mūsų skaitytojai labai 
pasitiki žmonėmis, kurie skel
biasi ar rašo „Drauge". 

Suprantama, kad gydytojai, 
užsiėmę našia praktika ir kitais 
asmeniškais bei visuomeniškais 
darbais, neturi laiko (dažnai 
jaunesniems ir lietuvių kalbos 
ribotumas trukdo) rašyti ilgus 
straipsnius ir dar kas savaitę. 
To ir nereikia. 

Norime pakeisti sveikatos 
skyrių iš ilgų straipsnių, kurie 
kartais „nukeliauja nuo temos 
į lankas", į klausimų-atsakymų 
formą. Tokia forma amerikiečių 
laikraščiuose yra labai įprasta 
(pvz. „Chicago Tribūne", „Sun-
Times" ir kiti). Skaitytojai 
a ts iunčia trumpus, aiškius 
klausimus, o gydytojai tiek pat 
trumpai (vienu ar dviem parag
rafais) atsako. Tai nereiškia, 
kad gydytojas nurodys specifi
nius vaistus ar gydymo būdą 
per laikraštį. Tą gali padaryti 
t ik savo kabinete, o kartais 
reikia ilgų tyrimų ligoninėje. 
Bet atsakyti į bendro pobūdžio 
klausimus, išsklaidyti neaišku
mus, abejones, komentuoti apie 
medicinos naujienas, pasirodan
čias amerikiečių spaudoje, ir 
ki tas medicinos temas, ypač 
bendras ne vien klausėjui, o 
didesnei žmonių grupei, gydyto
jai nagrinės. Be to, spausdin
sime ir trumpas žinutes iš 
medicinos pasaulio, randamas 
spaudoje. 

Kviečiame skaitytojus nedel
siant siųsti klausimus, o mes 
juos perduosime atitinkamam 
gydytojui. Prižadame, kad 
klausimus atsakinės gydytojai, 
kuriais galima pasitikėti. Jeigu 
pasisiūlys bendradarbiauti nau
jas, nepažįstams asmuo, bus 
paprašyta įrodymų, kad jis ar ji 
esąs, kas sakosi. 

Tuo pačiu kviečiame į talką ir 
l ie tuvius gydytojus. Kaip 
matote, darbo per daug nebus, 
nes nemaža grupė išsidalins 
klausimus. Galima rašyti ir 
straipsnelius, bet neilgus ir 
eiliniam skaitytojui supranta
mus. Sveikatos skyriui kiek
vieną antradienį skiriame 2 
laikraščio skiltis (taip buvo 
seniai tartasi ir su ankstesniuoju 
to skyriaus vedėju, bet netrukus 
medžiaga pradėjo neišsitekti net 
visame puslapyje). 

Taigi, kaip matote, šis skyrius 
nėra „nepagydomas ligonis", 
tik keičia savo formą. Paskirtis, 
savaime aišku, lieka ta pati: 
padėti lietuviui sveikai gyven
ti ir sulaukti ilgo amžiaus. 

Tačiau persitvarkymas visuo
met kiek užtrunka, todėl iš 
anks to a ts iprašome, jeigu 
sveikatos skyriaus eigą reikės 
pertraukti kokią savaitę. Šiaip 
ar taip, juk mes esame pripratę 
^gydytojų ilgai laukti"... 

Danu tė Bindokienė 

VISUR TAS PAT 

Nuolat skaitome ar girdime, 
kad net mažamečiai vaikai, 
žaisdami su neatsargiai tėvų 
paliktais užtaisytais šaunamai
siais ginklais, nušauna brolius, 
seseris, žaidimo draugus arba 
patys žūva. Atrodo, tarytum tai 
būtų vien tik Amerikos tragedi
ja, nes ginklus lengva įsigyti ir 
daugelis juos laiko namie „ap
sisaugojimui". Tačiau panašūs 
įvykiai jau vis dažniau pasitai
ko ir buvusioje Sovietų Sąjungo
je. Praėjusią savaitę Maskvoje, 
kaip rašo „Moskovskaya Prav-
da", 18 mėnesių vaikutis nety
čia nušovė savo 5 metų sesutę 
ir sunkiai sužeidė tėvą. Tai 
turbūt „rekordas", kurio ir 
Amerikoje nepasitaiko... 

Visuomenininke Gintė Damušy tė . 

KATALIKIŠKŲ PRINCIPŲ 
TARNYBOJE 

Korp! Giedra, paskatinta prel. 
J. Prunskio, premiją lietuvei 
moteriai. pasižymėjusiai 
katalikiškų idealų tarnyboje, 
skiria jau ketvirtą kartą. Šį 
kartą giedrininkės per spaudą 
kreipėsi į visuomenę, kvies
damos visus įsijungti į šį 
projektą. Atsiliepimai atėjo iš 
tolimos Woyoming valstijos ir 
Kanados. Susidarė nemažai 
kandidačių. Sausio mėnesio 
Korp! Giedros susirinkime pa
aiškėjo laimėtoja, Gintė Berna-
detta Damušytė. Šitokią 
premiją gavusiųjų tarpe Gintė 
rikiuojasi paskui a.a. Juzę 
Daužvardienę, Nijolę Sadūnaitę 
ir Aliną Grinienę. 

Kodėl paskirta premija šiai 
jaunai visuomenininkai? Kas 
Gintei svarbu? Kam ji skiria 
savo laiką ir energiją? Kas ją 
skatina dirbti materiališkai 
nepelningus darbus? Atsakymą 
į šiuos klausimus iš dalies 
galime rasti atliktuose dar 
buose. 

Gintė Damušytė gimė 1956 m. 
Clevelande. Detroite baigusi 
gimnaziją, įstojo į Wayne State 
universitetą, gavo politinių 
mokslų ir istorijos bakalauro 
laipsnį. 1975 m. studijavo 
vokiečių kalbą Goethe Institute 
Vokietijoje. 1981 m. vasarą dir 
bo bendradarbe Kestono kole 
gijoje Londone, Anglijoje. 

Nuo 1979 iki 1991 m. dirbo 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos reikalų vedėjo pavaduo 
toja, o nuo 1980 m. tos instituci
jos padalinio. Lietuvių Informa
cijos centro direktore. Šiose 
pareigose ji koordinavo šalpą 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ir 
sąžinės kaliniams. Ji išvystė 
Lietuvių Informacijos centrą į 
užsienyje plačiai pripažintą ir 
patikimą žinių agentūrą. Apie 
Lietuvos padėtį Gintė kalbėjo 
daugelyje žmogaus teisių konfe
rencijų. 1983 m. ji liudijo JAV 
Kongreso apklausoje apie so
vietų pašto pažeidimus. 

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės siunčiama, Gintė 
dalyvavo Helsinkio susitarimų 
konferencijose, keldama Lietu
vos interesus Otavoje (1985 m.), 
Vienoje (1986 m.), Paryžiuje 
(1989 m.\ Kopenhagoje (1990 
m.) ir New Yorke (1990 m.). 

Užsienio spaudai redagavo ir 
rašė Informacijos centro spau
dos biuletenius, vertė į anglų 
kalbą pareiškimus ir dokumen
tus iš Lietuvos. Iki 1989 m. 
vertė pogrindžio spaudą ir sklei
dė laisvojo pasaulio tautoms, o 
sąlygoms pasikeitus Lietuvoje 
— nepriklausomų organizacijų 
atsišaukimus, -Lietuvių Ka
talikų Bažnyčios informacijas. 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos 
nutarimus, Lietuvos atstovų 
straipsnius ir panašiai. Sovietų 
okupacijos laikotarpyje rašė 
užsienio spaudai ir įstaigoms 
apie persekiojimus Lietuvoje, 
ruošė skriptus Laisvosios 
Europos ir Vatikano radijo pro
gramoms. Taip pat rašė 
aktualiais socialiniais-poli-
tiniais k'ausimais. Dažnai 
komentavo apie Lietuvos 
įvykius per masinės informa
cijos priemones. Susidarius sąly
goms atgimusios Lietuvos poli
tiniams, religinams ir visuome
niniams vadams keliauti į 
užsienį. Gintė organizavo jų 
susitikimus <u JAV valdžios 
atstovais, spauda ir visuomeni
nėm organizacijom. Gintė yra 
pageidaujama kaip konsultantė 
į Lietuvą vykstantiems 
diplomatams, korespondentams 
bei visuomenininkams. 

1982 m. Gintė suredagavo lei
dinį „Violations of Human 
Rights in Soviet-occupied 
Lithuania". Ji buvo „Bridges" 
(1983 m.) ir ..The Observer" 
(nuo 1984 m.(redakcijų bendra
darbe. 1986 m. paruošė video 
juosta Amerikos visuomenei 
apie žmogaus teisių padėtį 
Lietuvoje. 

Gintė nuo jaunų dienų yra 

Du smagūs draugai (iš kairės) : Jul ius Kasn iūnas ir Vytas Kapačinskas 
Nuo t r D a i n o s Č y v i e n ė s 

aktyvi ateitininkė. Šalia to, ji 
buvo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo sąjungos vicepirmininkė 
(1979-83), Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės visuomeninių 
reikalų komisijos vicepir
mininkė (1979-88) ir BATUNo 
vicepirmininkė (1979-88). 1984 
m. Gintė buvo Pasaulio baž
nyčios tarybos ekumeninės 
delegacijos į Sovietų Sąjun
gą narė. Premijas gavo už 
rašinius iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos (1983 m.) ir „Ateities" 
žurnalo 1981 ir 1983 metais. Už 
visuomeninę veiklą jai buvo 
paskirta premija iš E. Kriau-
čeliūno Fondo 1984 m. Gintė 
buvo pagerbta kaip viena 
pasižymėjusių jaunų moterų 
Amerikoje 1983 metais. Ji 
priklauso JAV Katalikų spau
dos sąjungai ir Valstybinei 
Katalikų komunikator ių 
sąjungai. 

Gintė yra direktorė JAV Bal
tijos fondo taryboje nuo 1991 
metų ir Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos taryboje nuo 1992 
metų. 

Lietuvai įstojus į Jungtines 
Tautas 1991 m. rugsėjo 17 d., 
Gintė dirbo savanore Lietuvos 
Misijoje Jungtinėse Tautose. 
Nuo 1992 m. sausio 13 d. ji buvo 
pakviesta dirbti nuolatine pa
tarėja Misijoje humanitari
niams, socialinio vystymosi ir 
informaciniams klausimams. 
Gintė vadovauja Misijos dar
bams Jungtinių Tautų Trečia
jame komitete (socialiniai, 
humanitariniai ir kultūriniai 
klausimai), specialiame poli
tiniam komitete, „UN Develop-
ment Program" (JT-ų padali
niuose, kurie rūpinasi socialinio 
vystymosi ir žmogaus teisių 
klausimais). Gintė taip pat yra 
Misijos spaudos atstovė. 

Premijos įteikimo data bus pa
skelbta spaudoje vėliau. Tuomet 
pati Gintė Damušytė galės 
papasakoti apie dabartinį savo 
darbą Jungtinėse Tautose. 

Raminta Marchert ienė 

PATARIA NEVALGYTI 
PUSŽALĖS MĖSOS 

JAV Žemės ūkio departamen
tas pataria gyventojams neval 
gyti gerai neiškepusios ar neiš
virusios jautienos po to, kai ne
seniai Washington valstijoje, 
ypač Seattle mieste, nuo pus 
žalės maltos jautienos apsirgo 
apie 350 žmonių. Manoma, kad 
kasmet Amerikoje nuo E. coli 
bakterijomis apkrėstos mėsos 
suserga iki 20,000 vartotojų. 

Vakarinėse valstijose patik 
rintoje maltoje jautienoje, par
duodamoje mėsinėse, krau
tuvėse ir restoranuose, 3 ^ 
buvo užkrėsta minėtomis 
bakterijomis. Šias bakterijas 
gali užmušti 155 F laipsnių 
temperatūra, todėl patariama 
visą mėsą gerai iškepti ar 
išvirti. Anksčiau buvo tikima, 
kad pusžalė jautiena yra mažiau 
pavojinga kaip paukštiena, kuri 
dažnai yra apkrėsta salmonella 
bakterijomis. 

AR TELEFONAS SUKELIA 
VĖŽĮ? 

Po to, kai vienas Floridos gy
ventojas padavė į teismą tele
fono aparatų gamintojus, tvir
tindamas, kad jo žmona gavo 
piktybinį auglį smegenyse kaip 
tik toje vietoje, kur paprastai 
prie ausies priglaudžiamas te
lefono aparatas, pradėta svars
tyti, ar nešiojamieji telefono 
aparatai, vadinami „cellular 
phones" yra tikrai pavojingi 
vartotojams. JAV Maisto ir 
vaistų apsaugos administracija 
tvirtina, kad šiems įtarimams 
nėra jokio pagrindo, bet vis tiek 
žada pravesti tyrimus, nes šių 
telefonu vartojimas nuolat daž
nėja. Žmones pradėjo rūpintis, 
kad iš aparato sklindančios ra
dijo bangos gali sukelti sme
genų vėžį arba pagreitinti jau 
esančiojo užuomazgos augimą. 
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AVIETĖS IR MEDICINA 

Aviečių augintojai reikalauja, 
kad būtų atliekama daugiau ty
rimų su šiomis uogomis, nes, jų 
tvirt inimu, avietės padeda 
kovoti su vėžio liga. Ši nuomonė 
kilusi dėl to, kad avietėse ran
damos tam tikros rūgštys, var
totos laboratorijose ir apsaugo 
jusios gyvuliukus nuo vėžio. 
Kadangi šios rūgštys gali būti 

pagamintos ir sintetiniu būdu, 
aviečių augintojai nesitiki pra
lobti, bet tik nori patvirtinti 
įsitikinimą, kad avietes valgyti 
arba jų arbatą gerti yra sveika. 
Žinoma, liaudies medicina 'ypač 
lietuvių) nuo senų senovės var
tojo avietes, jų lapų ir net ša
kelių arbatą nuo nušalimo, ko 
sulio ir kitų negalavimų. 
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Septyniasdešimt penktosios 

NEPRIKLAUSO MYBĖS 
ŠVENTĖS PROGA 

Kažin ar šiandien bet kur pa
saulyje yra lietuvis (vertas te 
vardo), kuris, paminėjus vasario 
16 d., nežinotų, ką ji mūsų tau
tai reiškia. Į šią, kitais atvejais 
taip kasdieninę, žiemos vidurio 
datą mums rikiuojasi ir „Auš
ra", ir „Varpas", ir „Vardan tos 
Lietuvos" — himno eilutės, ir 
savanorių gretos, kartu su gai
valingu, neužtvenkiamu verži
musi į laisvę, į nepriklausomos 
valstybės gyvenimą. 

Daug dar mūsų tarpe yra tau
tiečių, kurie turėjo laimės 
gyventi tame, jaunesniųjų aki
mis žvelgiant, beveik magiš
kame, Lietuvos nepriklausomy
bės laikotarpyje. Dvidešimt dve
ji metai žmogaus gyvenime yra 
kone ketvirtadalis jo amžiaus, 
bet istorijoje tai tik akimirksnis, 
beveik nepastebimas, kai laiko 
slinktis skaičiuojama šimt
mečiais, tūkstantmečiais . 
Tačiau anuometinis Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpis 
spindėjo tokiu ryžtu ir energija, 
kad ji įstengė palaikyti tautos 
gyvybę tamsiausiais okupacijos 
dešimtmečiais. 

Kai kalbame apie nepriklau
somybės laikotarpį, prasidėjusį 
1918 m. vasario 16 d., norime 
žodį Nepriklausomybė rašyti 
didžiąja raide, nepaisant, kad 
tauta jau antrą kartą tame 
pačiame šimtmetyje pasauliui 
paskelbė esanti nepriklausoma. 

Tai kažin kodėl tas antrasis 
paskelbimas, įvykęs palyginti 
taip neseniai, kad tik mažiau
siai naujagimiai jo neatsimena, 
kažkaip neprilygsta pirmajam? 
Koks tarp tų dviejų didingų 
mūsų tautos manifestų skir
tumas? Kodėl 1990 metų kovo 
11-toji tarytum nublunka prieš 
1918 vasario 16-tąją? 

Lengviausa būtų pasakyti, 
kad prieš 75 metus įvykęs Lie
tuvos Nepriklausomkybės akto 
pasirašymas ir 22 metų nepri
klausomo gyvenimo laiko
tarpis yra jau praeitis. Juo la
biau, kad ji nuo mūsų atskirta 
ne tik laiko slinktimi, bet ir 
daugybe skaudžių įvykių, todėl 
atrodo dar tolimesnė. Nuo ano 
nepriklausomybės laikotarpio 
dar skiria ir netekties jausmas, 
nes išeiviai prisimena praradę 
ne vien tėvynės laisvę, bet ir 
savo gimtąją žemę. Žmonės pra
tę į praeitį žvelgti pro nostal
gijos akinius : viskas, kas 
„anuomet" buvo, atrodo švie
siau, gražiau, kilniau, ne taip, 
„kaip dabar". Tik prisimin
kime, ką mūsų tėvai ar senei iai 
pasakoja apie savo vaikystę — 
jie daug toliau į mokyklą turėjo 
kasdien pėsti keliauti; žiemos 
buvusios daug šaltesnės, pusny
nai gilesni, upės platesnės, 
miškai tamsesni... Taigi ir 
anuometinis nepriklausomybės 
laikotarpis atrodo nuostabesnis, 
iš laiko perspektyvos stebint. 

Net ir kažkaip besistengdami, 
lietuviai lygiai kito tokio laiko 
tarpsnio ir gyvenimo būdo 
atkurti negalėtų. To trokšti 
būtų ir labai nerealu. Praeitis 
telieka praeitimi, iŠ kurios, anot 
mūsų himno autoriaus, galime 
„pasisemti stiprybės", ją vartoti 
kaip modelį, kuriant ateitį. 

LIETUVOJE PUTINO METAI 
Šimtasis rašytojo gimtadienis 

Dar turime daug saviškių, 
kurie tegali suprasti tik tą 
vieną nepriklausomybės modelį, 
turėtą tarp 1918 ir 1940 metų 
Jie nenori prisiminti tuomet 
padarytų klaidų (net kalbėti 
apie tas klaidas ar netobulumus 
yra tarytum šventvagystė!), 
nenori galvoti apie sunkumus, 
kuriuos daugelis patyrė. 
Dažniausias pasiteisinimas — 
per mažai laiko turėjome, kad j 
būtume viską sutvarkę taip, 
kaip norėjome. Galbūt. Tačiau 
tiems, kurie anuomet tebebuvo 
maži (ar net negimę), atrodo, 
kad laiko stoka skųstis per daug 
neverta: per 22 nepriklausomo 
gyvenimo metus pakako laiko 
tarpusavio skaldymuisi, partijų 
nesutarimui, biurokratizmui ir 
kitoms apraiškoms, kurios šian
dien Lietuvoje mums taip krin
ta į akį... 

Reikia sutikti, kad Lietuva 
padarė milžinišką pažangą, 
nepaisant visų tų — suminėtų ir 
neminėtų — neigiamybių. Ta 
pažanga galėjo būti dar 
ryškesnė, jeigu tautos vadai ne
būtų elgęsi kaip tie trys pasakė
čios gyvūnai, pakinkyti į vieną 
vežimą ir mėginę jį traukti į tris 
puses iš karto. 

Turime į šiandienines Lietu
vos gyvenimo aplinkybes žvelg
ti realiai, nesitikėdami anų 22 
metų kopijos ir turėdami trupu
tį daugiau kantrybės. Didieji 
darbai nepadaromi, lyg burtų 
lazdele mostelėjus. Tos pirmo-

Įvairiausių sukakčių sriaute 
visai nepastebėtai praslinko 
mūsų didžiojo rašytojo Vinco 
Mykolaičio-Putino šimto metų 
gimtadienio prisiminimas. Ra
šytojas yra gimęs 1893 m. sau
sio 6 d. Pilotiškių km. Gudelių 
vi., Marijampolės apskr. Atsieit, 
Suvalkijos žemė? sūnus. 

Jau pereitų metų pabaigoje 
Lietuvos spauda ir Vilniaus ra
dijas skelbė, kad šių metų sau
sio 6 d. Vilniuje bus surengta 
iškilminga akademija su ati
tinkama programa (paskaitos, 
literatūrinis vakaras, simfoninė 
muzika ir kt.) rašytojo gimta
dieniui iškilmingai prisiminti. 
O ir toliau šiais metais Lietuvos 
teatruose bus statomos Putino 
dramos, išleistas naujas Putino 
kūrybos raštų rinkinys ir jo 
gimtinėje pastatytas paminklas. 
Žodžiu, šie metai Lietuvos 
kultūriniame gyvenime bus pa
aukoti Putino garbei. Reikėtų 
tikėti, kad ir mūsų išeivija 
nepraleis tylomis šios sukakties. 

Rašytojo plačiai šakotai 
asmenybei prisiminti ir vis
pusiškai pažvelgti mūsų dailio
sios literatūros kūrėjai ir kri
tikai turėtų paruošti nemažai 
akademinių straipsnių ar net 
atskirą leidinį. Tačiau rašytojo 
asmenybė yra pa l ikus i ir 
ryškias žymes tautiniai politinio 
gyvenimo istorijoje. Ypatingai 
įdomios jo dvasinės rezistencijos 
apraiškos Lietuvoje skaudžios 
bolševikinės vergijos metais. 

Rašytojas mirė 1967 m. pa
vasarį. Tuo metu mes dar gyve
nome Clevelande. Tad, pasi
tinkant Naujuosius, 1968 me-

JONAS DAUGĖLA 

šios nepriklausomybės ir laisvės j t u s > m u s u „neoficialus" dailaus 
dešimtmečiais krašto atstatymo j žodžio ir meno mėgėjų būrelis 
darbas buvo tik gerai prasidėjęs, 
bet toli gražu nebaigtas. Galbūt 
po 1990 m. kovo 11d. truks dar 
ilgiau, kol gyvenimas įsuks į 
lygesnį savarankiškumo kelią. 
Šiuo metu jame dar per daug 
duobių, staigių posūkių ir taip 
pat bendrakeleivių, kurie buvo 
pratę naudotis visomis biu
rokratizmo lengvatomis ir 
mielai pasuktų į „rytų šalelę", 
jei tik proga pasitaikytų. 

Švenčiant Lietuvos deiman
tinės nepriklausomybės sukak
ties šventę, per daug džiūgauti 
ūpo nėra. Kitataučiai kartais 
mums priekaištauja, kad 
mėgstame švęsti savo pralai
mėjimus, o ignoruoti — laimėji
mus. Galbūt šiuose priekaiš
tuose nemaža tiesos. Iš dalies 
jau toks lietuvio būdas: juk mes 
turime daugiau liūdnų, melan
choliškų dainų, negu linksmų; 
mūsų istorija suteikė daug dau
giau skaudžių įvykių, liūdnų 
sukakčių, prieš kurias nu
blunka ir šviesiosios. Be to, 
lietuviai atsargūs - neskuba 
džiaugtis, kad per ankstyvu 
džiaugsmu ašarų neprisišauktų. 
Kas neprisimena mamos ar 
močiutės perspėjimų: „Negirk 
dienos be vakaro"; „Nedainuok 
ryte, vakare verksi"... 

75-rių metų amžiaus slenkstį 
peržengęs žmogus, galima 
sakyti, jau suaugęs. Tokio 
amžiaus valstybė dar tik „vys
tykluose". Tačiau švenčių pro
ga reikia ko nors palinkėti, tad 
linkime visiems lietuviams pri
siminti tautos himno žodžius, ir 
tegul visų širdyse „vienybė 
težydi". a R 

susirinko mūsų kukliame bute 
ir, belaukdami Naujųjų Metų 
sanvartos, prisiminė neseniai 
mirusį rašytoją. 

Apie Putiną kalbėjo literatū
ros prof. Aldona Augustina-
vičienė. Jos paskaita buvo pa
įvairinta Putino kūrybos ištrau
komis, kurias skaitė Juoze 
Daugėlienė. Augustinavičienė 
buvo išimtinai gabi kalbė-
toja-paskaitininkė. Nebojant 
auditorijos gausumo, ji visada 
akademišku rūpestingumu pa
ruošdavo savo kalbas ir gražiai 
jas išsakydavo. Tad ir šiandien, 
jau prisimenant rašytojo šimtąjį 
gimtadienį, drįstu pakartoti jos 
minčių santrauką. Tuo pačiu 
džiaugdamiesi atstatyta Lietu
vos laisve, prisiminsime ir tas 
nuotaikas, kuriomis gyveno 
mūsų tauta vergijos metais. 

Vieno didžiausių mūsų rašy
tojų mirtis palietė visą tautą. Ir 

palietė tada, ki; tauta jauste 
jautė, kad su Putino mirtimi ne
tenka vieno iš paskutiniųjų Ne
priklausomos Lietuvos mo
hikanų, kuris visa savo siela 
skelbė tautai laisvę. Mirtis jo 
buvo rami ir graži. Geriau 
sakant, jis ramiai užmigo, tar
damas paskutuius žodžius: 
„Man labai silpna". Tai buvo 
Kačerginėje, pači. me šių metų 
pavasaryje, kada žydėjo pina-
vijų laukai. Minios žmonių prie 
jo karsto nešė gelių puokštes ir 
stebėjosi jo pomirtiniu, gražiai 
spindinčiu veidu. Tą dieną, 
prieš pat mirtį, jis klausėsi 
Mozarto „Reąuiem" ir viename 
paskutinių priešmirtinių eilė
raščių „Mortuos Voco" lyg ir 
išpranašavo savo gyvenimo pa
baigą. 

Panaš ia i kaip rašytojui 
Pasternakui mirus, minios rusų 
laidojo jį muzikos garsais ir 
apipylė karstą gėlėmis, taip ir 
lietuviai Putiną pagerbė choro 
giesmėmis ir simfoninio 
orkestro muzikos garsais. Jo 
kapas virto gėlių kalnu. 

Tauta mylėjo savo poetą, nes 
ir buvo už ką jį mylėti. Būti 
dideliu poetu, neužtenka būti 
didelio talento žmogum, bet 
reikia būti ir giliu gyvenimo 
filosofu. Poetas taip pat negali 
būti atskirtas nuo savo tautos. 
Didžiausią dvasinę tragediją 
kūrėjas išgyvena, kai likimas 
jam lemia gyventi pavergtoje 
tautoje, kada policinėmis 
priemonėmis varžoma jo kūry
binė laisvė. Ir šią kūrėjo tra
gediją buvo priverstas išgyventi 
Putinas. 

Už dešimtį revoliucinių eilė
raščių, parašytų vokiečių ver
gijos metais, poetas komunis
tinio režimo valdovų buvo pri
verstas ne tik išsižadėti visos 
savo kūrybos, bet ir besąlyginiai 
ją pasmerkti. Tai ir buvo di
džiausias jo, kūrėjo, moralinis 
išprievartavimas. Bet rašytojas 
nepalūžo. Jo kūryba ir komunis
tinėje vergijoje liko tyra. 

Tuo metu Putinas rašė arba 
istorinėmis temomis <pvz., 
„Sukilėlių" romanas), arba 
kūrė poeziją, pilną metaforų bei 
simbolizmo. J i s lyg pats 
užsidarė savo kiaute, pro kurį 
negalėjo praeiti komunistinė 
prievarta. Tačiau tos visos 
metaforos ir simbolininės poezi
jos priemonės l i teratros 
kritikams ir ateities lietuvių 
kartoms amžių amžiais liudys 
poeto dvasinę gelmę, o taip pat 
jo žmogiškojo gėrio sampratą. 

Mūsų tėvynainių dėmesį la
biausiai patraukė toks pasku
tinis įvykis. Vos Putinui mirus, 
į laisvąjį Vakarų pasaulį slap
tai buvo išgabenti jo rankraš
tiniai eilėraščiai, kurie iki to 
laiko dar nebuvo skelbti ir 
niekam nebuvo žinomi. 

To meto Putino poezij;- radi
kaliai pasmekė mūsų tautas pa
vergėjus ir tiesiog juos visus 
prakeikė. Tad nenuostabu, kad 
visa tauta pradėjo lyg iš naujo 
garbinti savo poetą. 

Rašytojas Victor Hugo yra 
pasakęs, kad poetas turi būti 
tautos pranašas. Rašytojas 
Goethe sako, kad. norint tiksliai 
pažinti poetą, reikia nuvykti į 
jo gimtąją šalį ir pagyventi 
drauge su jo tauta. Ir mums 
poetas Putinas pasidarė tautos 
pranašas, negailestingas pa
vergėjo teisėjas ir krikščio
niškojo humanizmo garbintojas. 
Jis privertė mus daugiau tikėti 
tauraus gyvenimo principais ir 
pasitikėti didžiosios gyvenimo 
teisybės pergale. 

Bet vis dėlto jis apgailestauja, 
kad šiais principais yra 
nusivylęs ir civilizuotas Vaka
rų pasaulis: „Ir vakaruos užgeso 
saulė, ir vien tik melas ir 
apgaulė"... 

Eilėraštyje „Gyvuosius ap
verkiu" poetas įrodo, kad 
komunizmo vergijoje yra tik 
vergai ir viešpačiai. Jeigu tie 
viešpačiai per gyvenimą ir 
žengia kaip gigantai ir kyla į 
padanges, vis tiek kaktose jie 

yra paženklinti Ka no ženklu, 
visi jie kenčia apgaulėje ir mele. 
Jų visų laukia neišvengiamas 
žmogiškos egzistencijos galas. 
Nuo jų žingsnių „ k a n t r u s 
akmuo vaitoja, o nuo jų rankų 
paliet imo džiūsta skaisčios 
gėlės"... O iš tikro jie visi yra tik 
žmogžudžiai. Bet tame tų baisių 
viešpačių pasaulyje turi gyven
ti pilkųjų žmonių milijonai. 

Savo poezijoje Putinas šaukia 
visus mirusiuosius kelti iš kapo 
ir būti šio melo ir apgaulės 
l i ud in inka i s . J i s apverk ia 
gyvuosius, nes toje sistemoje jų 
gyvenimas liko visai neima
mas ir bevertis. 

Eilėraštyje „Mortuos Voco" 
Putinas savo didžio talento pajė
gumu išreiškia dvi idėjas: pir
moje jis šaukia mirusius Lietu
voje ir Sibire keltis iš kapinynų, 
būt i l iud in inka is žmogaus 
gyvybės išniekinimo; antrąja — 
poetas pats sau trokšta mirties. 
Mirtis jam darosi laisvės sim
boliu. Selma Lagerlovv mirtį yra 
pakrikštijusi savo drauge — iš
vaduotoja. Ir Putinui mirtis yra 
išsivadavimo iš vergijos sim
bolis. Priešmirtinėje poezijoje jis 
sugeba savo asmeninę tragediją 
pavergtoje tautoje padaryti ir 
visos t au tos išsilaisvinimo 
motyvu. Tuo pačiu jis išsako, 
kad laisvė yra brangesnė už 
gyvybę. 

Putino eilėraščiai, paskelbti 
j am jau mirus, yra vienas švie
sesnių spindulių lietuvių litera
tūroje. Pačiame savo gyvenimo 
saulėlydyje poetas dar kartą 
p a t v i r t i n a savo kūrybinį 
talentą. O, be to, šio laikotarpio 
kūryba liudija, kad jis išliko ir 
komunistinio režimo vergijoje 

nepalūžęs, ištikimas įgimtiems 
humanizmo idealams. 

Mirtis jam nebuvo baisi. Mir
tis jį išvadavo iš fizinės ir 
dvasinės vergijos. Tad jis ir 1967 
metų pavasarį Kačerginėje pasi
tiko ją su dvasine ramybe: 
„Naktis visų mus sielvartus 

suglobia 
Einu į laisvę didelę ir plačią, 
Kuri priims mane, kaip lauktą 

svečią"... 

POPIEŽIAUS 
APSILANKYMO 

LIETUVOJE EMBLEMOS 
KONKURSAS 

Skelbiame konkursą popie
žiaus Jono Pauliaus II kelionės 
į Lietuvą emblemai sukurti. 
Kelionės šūkis: ..Liudykime 
Kristų". 

1987 m. Lietuvių tauta šventė 
Krikšto 600 metų jubiliejų, 
kuriame taip troško dalyvauti 
Sv. Tėvas Jonas Paulius II. 

1993 m. Šv. Tėvas aplankys 
mūsų Tėvynę, Marijos žemę, 
kryžiumi ir aukomis pašventin
tą. Jis pakvies mus atnaujinti 
Krikšto pažadus, primins, kad 
Krikštas įpareigoja liudyti Kris
tų visu savo gyvenimu, sklei
džiant Evangelijos šviesą visai 
tautai ir įsijungiant į Europos 
naujosios evangelizacijos darbą. 

Kadangi emblema bus plačiai 
naudojama, ji turi būti neper
krauta, lengvai pritaikoma Įvai
raus formato dvdžiams. Premi
ja: 200 JAV doleriu. Emblemas 
prašome siųsti Popiežiaus Ap
silankymo Lietuvoje Komitetui, 
Jakšto 9 309. iki kovo 1 dienos. 

Tamonio lituanistinės mokyklos Rochesteryje mokiniai, vedėjas A. Gečas, mokytojas R. Jonikas ir mažieji sveči; 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S JANKUS 
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APDOVANOJO LIETUVOS 
MOKYTOJUS 

Už lietuvybės saugojimą ir 
stiprinimą, už jaunosios kartos 
auklėjimą tautine dvasia Lietu
vių tautininkų sąjunga paskyrė 
dvi pinigines premijas moky
tojams, dirbantiems rytų 
Lietuvos rajonuose. Apdovano
jimai paskirti Lietuvos vals
tybės atkūrimo 75-ųjų metinių 
proga. Premijų mecenatai — 
įžymūs lietuvybės išeivijos vei

kėjai: Amerikos lietuvių tau
tinės sąjungos pirmininkas 
Leonas Kriaučeliūnas ir Irena 
Kriaučeliūnienė. 

Po šimtą dolerių bus įteikta 
Šalčininkų rajono Baltosios 
Vokės vidurinės mokyklos 
lietuvių kalbos mokytojai 

Adelei Būtėnienei ir pirmosios 
lietuviškos mokyklos Vilniaus 
rajone — Marijampolio 
vidurinės mokyklos direktoriui 
Algimantui Masaičiui. rglta) 

Nemanau, kad anglai taip darkys 
vokiškąjį, kaip jie darkė mūsiškį. Kai nebegalėjo iškirs
ti, prieš karo galą sakino ir luobino. Eglėms išlupdavo 
po tris siaurus diržus, kiek vyras galėjo pasieki:, eg
lės tas išrėžąs netrukdavo užpildyti sakais, tada at
varydavo karo belaisvius sakus gramdyti, o visiškai 
senelio palaukėje brandus eglynas bolavo, lyg 
medžiams kas kelnes būtų numovęs. Žmonės, sako. siu
to, jau buvo pripratę ir vokiečių nebebijoti, tai niekas 
nėjęs statiems medžiams odų nerti. Ir tam at-ivarė 
belaisvius. Manau, kad anglai tokių kvailysčių ne
darys, o jeigu mėgintų, tegu daro patys. Nė kojos į 
mišką nekelsiu. 

— Tai gal nueinam? Pažiūrėsim, ką Senis pasakys. 
Tą pasakė tik girininkui. Manęs nebematė. 
— Galim ir nueiti. 
Žengęs kelis žingsnius, atsisuko į mane. 
— Nepatingėk ir pats. Per patį tiesiai su Seniu 

susišnekėsim. Nereikės latvių. 
Nuėjau. Ne tiek nuėjau, kiek iš paskos nusekiau. 

Pirmininkas aiškiai buvo pyktelėjęs. 

Komendantą sutikom barako tarpdury, jau išei
nantį. Vis tiek užkalbinau, atsiprašiau, kad trukdom, 
ir pasakiau, kad atvedėm tikrą Lietuvos giriu giri
ninką. Komendantas ištraukė pypkę iš dantų 

— Kiek metų buvai miškininkas? — paklausė, lyg 
netikėdamas, kad tas vyras kada nors mišką matęs. 

— O nuo tūkstantis devyni šimtai dvidešimt aš

tuntų ligi pat galo, ligi keturiasdešimt ketvirtų metų 
vasaros. 

— Ar esi kada vadovavęs miško kirtimui? 
— Visą laiką. 
— Man labai svarbu, kad kirtėjai nesusižalotų. 
— Žinoma. Ar galiu paklausti? — gana mandagiai, 

bet tvirtai pasiteiravo. 
— Prašau, — vėl įsikišo pypkę į dantis ir smarkiai 

patraukė. Kvapnus dūmas pasklido pabarakėj 
— Kaip kirsite? Ar viską iš eilės, ar rinksitės? 
— Rinksimės. Užeikim, galėsi pasižiūrėti. 
Įsivedė į tą patį kambarį, kur pirma buvom, atsi

vertė bylą, pasirausė ir ištraukė raštą. Jame buvo nu
rodyta, kokio storumo kirsti ir kokio ilgumo pjaustyti. 
Tik tiek. 

— Ar turite su kuo medžio storumą matuoti? — gi
rininkas vėl paklausė. 

— Glėbiu, — nusijuokė pulkininkas ir parodė 
rankom, kaip apglėbti medį. 

Girininkas net nusikvatojo, nusijuokiau ir aš, net 
pirmininkas lyg ir šyptelėjo. 

— Miške aš temoku tik medžioti, o dabar, matote, 
nori mane padaryti miško pramonininku, — vėl pypkę 
patraukė komendantas. — Sakykite, kaip tas medžiams 
matuoti vadinasi angliškai. 

To, žinoma, nė vienas nežinojom, o gir ininkas 
pasakė, kad iš bėdos jis ras kaip išmatuoti ir be to. Ėmė 
aiškinti, kad reikia tuoj eiti matuoti, sužymėti kirsimus 
medžius, o paskum pagalvoti, nuo kur pradėti kirsti , 
kad ko mažiausiai būtų sužalota nekirstinų medžių. 

— Ar tas taip svarbu? — paleido dūmą 
komendantas. 

— Labai. Man sužaloti sveiką, dailų medį lygiai 
tas pats, kaip sužaloti žmogų, — visiškai tvirtai atrėmė 
girininkas. 

Komendantas pakilo, prasivėrė duris ir pasakė, kad 
pašauktų girininką latvį. Atrodė, kad miško reikalas 
išspręstas, nes komendantas ėmė klausinėti, kiek gi
rininkas turi vaikų, ar visi nuo rusu pabėgo, kokios 
medžioklės buvo Lietuvos miškuose, kiek kokių žvė
rių sumedžiodavo. Iš girininko atsakymų nesunku buvo 
suvokti, kad jis tikrai girių žmogus. 

— Jeigu Lietuva vėl atsistos ant savo kojų, kviečiu 
komendantą į svečius. Tai pamedžiosim, - įsismagi
nęs pasakė. 

Komendantas pradėjo sakyti, kad būtų labai 
patenkintas, bet tuo tarpu pasibeldė j duris ir įėjo šva
riai apsirengęs jaunas vyrukas. Aukštyn suversti švie
sūs plaukai tebebuvo šlapoki, tehežymėjo šukų dan
tų žymės. Matyti, vyrukas tempėsi prieš viršininką. 

— Susipažinkite, — pasakė komendantas vyrukui. 
— Čia Lietuvos girininkas. Ji*3 žino, ką reikės daryti. 

Girininkas ištiesė stambią ranką jaunuoliui, 
pasakė savo pavardę ir tuoj latviškai paklausė, kurioj 
Latvijos girininkijoj jis dirbęs. Latvis paminėjo giri
ninkijos vardą. 

— Bet ten buvo, — girininkas vė' paminėjo vardą, 
kuris man pralėkė pro ausis. — Kas jam atsitiko. Mudu 
keturiasdešimt trečiųjų rudenį dar stirnas medžiojom 
Numirė, ar kas kita atsitiko? Su vokiečiais, kiek žinau, 
labai gerai sugyveno. 

Mačiau, kad jaunuolis ima vis nepatogiau jaustis. 
— Iš tikrųjų aš toj girininkijoj tik gyvenau. Mano 

tėvas buvo eigulys. 
— Gerai ir tai. — labai rimtai, net be jokio šypsnio 

pagyrė girininkas. — Tai reiškia, kad miške nepaklysi. 
Ir medžius pn.žisti. Tai daugiau nieko ir nereikia. 

(Bus daugiau) 
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Sigita ir Stanley Balzekas III su Pat Michalsky dalyvavo Lietuvos Vaikų 
Vilties lėšų telkimo puotoje pas Gražiną ir Jim Liautaud 1992 m. gruodžio 
1 1 d Nuotr. J . Tamulaičio 

LIETUVOS VAIKŲ VILTIS 
ISTORINIAI BRUOŽAI 
1990 m. rudenį JAV Lietuvių 

Bendruomenės Socialinių Rei
kalų Tarybos posėdyje kun. An
tanas Saulaitis, S.J. pranešė, 
kad Chicagos Shriners Hospital 
for Crippled Children veltui 
gydo iš viso pasaulio atvežtus 
vaikus, sergančius įvairiom orto
pedinėm ligom. 

Tarybos pirmininkė Birutė 
Jasaitienė, narė Julija Šaulienė 
ir tuo metu Chicagoje besilan
kąs Kauno vaikų ligų daktaras 
Sigitas Dumčius susitiko su 
Chicago Shriners ligoninės vy
riausiu chirurgu dr. John P. 
Lubicky. Susitarta, kad Chicago 
Shriners ligoninė kiekvienais 
metais priimsianti gydyti 12 
vaikų, kurių diagnozė atitin
kanti Shriners ligoninės nusta
tytiems bruožams. 

Taryba, sustačiusi darbo pla
ną, psikvietė šiuo vaikų gydymo 
reikalu rūpintis komitetą. 1991 
m. sausio 9 d. pirmajame komi
teto posėdyje dalyvavę asmenys 
pasiskirstė pareigom, nustatė 
komiteto veiklos tikslus bei 
gaires ir pasivadino Lietuvos 
Vaikų Viltis vardu. 

1991 m. kovo mėn. atidaryta 
JAV LB Socialinių Reikalų Ta
rybos patalpose Lietuvos Vaikų 
Vilties raštinė, pasamdyta ad
ministraciniams reikalams 
tvarkyti koordinatorė. 

1991 m. su giminių pagalba 
atvažiavo ir gydėsi Chicago 
Shriners ligoninėje dvi mergai
tės; buvo įsteigti du Lietuvos 
Vaikų Vilties atrankos komitetai 
Lietuvoje — Vilniuje ir Kaune; 
kartu su Shriners ligoninės 
specialistais paruošti Lietuvos 
daktarai diagnozės nustatymo 
procedūrai ir prašymų doku
mentų išpildymui; pradėta 
rinkti lėšas vaikų atvežimui. 

1992 m. Lietuvos Vaikų Vil
ties veikla praplėsta, įtraukiant 
Los Angeles, Portland ir Phila-
delphia Shriners ligonines. 

1992 m. eigoje buvo iš Lietu
vos gydytis atvežti 26 vaikai — 
penki į Los Angeles, vienas į 
Portland ir 20 į Chicagą. Iš šių 
13 jau yra grįžę Lietuvon. 

LIETUVOS VAIKŲ VILTIES 
TIKSLAI 

Lietuvos Vaikų Vilties pa
grindinis tikslas yra sudaryti 
sąlygas Lietuvoje gyvenantiems 
vaikams atvažiuoti į JAV ir 
pasinaudoti Shriners ligoninėse 
veltui teikiama specifine medi
cinine pagalba. 

Šiam tikslui įgyvendinti ko
mitetas rūpinasi: Shriners ligo
ninėms reikalingos prašymų do
kumentacijos sudarymu; vaikų 
ir kartu atvykstančių globėjų 
atvežimu, apgyvendinimu ir 
visapusiška globa; lėšų telki
mu; veiklos praplėtimu įtrau
kiant visas Shriners ligonines 
tose vietovėse, kur yra išvystyta 
lietuviškosios išeivijos veikla. 

LIETUVOS VAIKŲ VILTIES 
KOMITETAS 

Pirmininkė Regina Kulienė, 
PhD., iždininkė Birute Jasai

t i enė , v icep i rmin inka i dr. 
Vaclovas Šaulys, Julija Šaulie
nė, sekretorė Aldona Šmulkš-
tienė, lėšų telkimo komisijos 
pirmininkė Gražina Liautaud, 
Nariai: ses. Margarita Bareikai
tė, Daiva Barškėtytė, dr. Vytau
tas Dargis, Arūnas Draugelis, 
Liucija Hoffmanienė. Marija 
Kr i auč iūn ienė , dr. Algis 
Paulius, Antanas Paužuolis, 
kun. Antanas Saulaitis, S.J., 
Julija Smilgienė, Marija Utz, 
koordinatorė Jūratė Budrienė. 

Los Angeles Lietuvos Vaikų 
Vilties komiteto pirmininkė yra 
Danguolė Navickienė. Portlande 
Lietuvos Vaikų Vilties reikalais 
rūpinasi Daiva Banaitienė. Phi-
ladelphia — Jeanne Dorr, San 
Francisco — Vyga Dikinienė. 

Lietuvoje Lietuvos Vaikų Vil
ties atrankos komitetams vado
vauja: dr. Algimantas Vingras 
— Vilniuje ir dr. Viktoras 
Kriaučiūnas — Kaune. 

Prie Lietuvos Vaikų Vilties 
komitetų yra sudaryti ir sava
norių/talkininkų kadrai. Sie 
asmenys vežioja vaikus pas 
daktarus, vertėjauja, suteikia 
įvairiopą globą vaikams ir 
globėjams. 

LĖŠŲ TELKIMAS 

Vaikams reikiamą specifinę 
medicininę pagalbą suteikia 
Shriners ligoninės veltui. Prieš
operaciniai tyrimai, pačios ope
racijos ir po-operacinė priežiūra 
siekia neapskaičiuojamus mili
jonus dolerių. 

Atvežimo į JAV išlaidas žy
miai sumažina Lietuvos Aviali
nijos paaukoti skryždžių bilietai 
iš Vilniaus į Frankfurtą ir iš 
Frankfurto atgal į Vilnių; 
Birutės Zalatorienės (Travel Ad-
visors, Inc.) ir Alekso Lauraičio 
(American Travel Service) kelio
nių įstaigos, kurios išrūpina be 
jokio uždarbio pačius pigiausius 
skrydžių bilietus; lietuviai dak
tarai, kurie, reikalui esant, su
teikia įvairiopas paslaugas ne
mokamai: Lietuvos Dukterys, 
kurios paskiria Chicagoje savų 
patalpų dalį vaikų apgyven
dinimui; atvažiavusių gydytis 
vaikų giminės, jeigu tokių 
turima, kurie padengia, pagal 
susitarimą, visas ar dalį susida 
riusių išlaikymo išlaidų. 

Tačiau vieno vaiko ir kartu at
vykusio globėjo mėnesinio išlai
kymo išlaidų vidurkis siekia 
1,000 dol. mėnesiui, o gydymo 
proceso v idu rk i s yra šeši 
mėnesiai. 

Lėšų sutelkimu rūpinasi Gra
žinos Liautaud sudaryta komisi
ja, į kurią įeina: Gražina Liau
taud — pirmininkė, Birutė Au-
gaitienė, Dana Kaunienė, Alė 
Kėželienė, Giedrė Mereckienė ir 
Vida Murray. 

Didelė dalis reikiamų lėšų 
iždan įplaukia iš pavasarį pra
vedamo Motinos dienos vajaus 
ir prieškalėdinio lėšų telkimo 
priėmimo. O lietuviškosios išei
vijos pavienių asmenų ir orga 
nizacijų parama sudaro didžiau
sią procentą surenkamų lėšų. 
Sie asmenys, organizacijos, su
pratę reikalo svarbą, be jokios 

tiesioginės paskatos ar prašy
mo, geraširdiškai aukoja. 

KANDIDATŲ ATRANKOS 
EIGA 

Shriners ligoninės priima ir 
veltui gydo vaikus iki 18 m. 
amžiaus, kurie reikiamos pagal
bos negali gauti Lietuvoje ir 
kurių ligos diagnozė atitinkan
ti šiems nustatytiems Shriners 
ligoninių reikalavimams: 

1. Scoliosis — stuburo iš
krypimas, 

2. Osteogenesis imperfecta — 
trapių kaulų liga, 

3. Ortopedinės problemos, 
4. Nenormalus rankų ir kojų 

(club foot) augimas bei nugaros 
problemos. 

5. Klubų išsivystymo liga 
(Legg-Perthes) ar išnirimas, 

6. Rachita (rickets) — kojų 
iškrypimas, 

7. Tam tikros odos apdegimo 
problemos. 

Tėvai, globėjai, kurių vaikų 
diagnozė atitinka šiems reika
lavimams, kreipiasi į vieną iš 
Lietuvoje veikiančių Lietuvos 
Vaikų Vilties įgaliotų atrankos 
komitetų vadovą. 

Nustačius, kad diagnozė tiks
liai atitinka Shriners ligoninių 
reikalavimams, užpildomos 
anglų kalba Shriners ligoninių 
gydymo prašymo anketos (ku
rias galima gauti tik pas dr. 
Vingrą ar dr. Kriaučiūną); ku
rios su rentgenogramomis, nuo
traukomis, įvairių reikiamų 
skiepų ir ligos istorijos duome
nimis yra pristatomos Lietuvos 
Vaikų Vilties koordinatorei. 

Koordinatorei peržiūrėjus ir 
patikrinus, kad anketos yra tin
kamai ir tiksliai užpildytos, visa 
prašymų dokumentacija per
duodama Shriners ligoninėms. 

Shriners ligoninių daktarai, 
gavę prašymų dokumentaciją, 
sprendžia, ar vaikui bus galima 
padėti. Jeigu daktarai nutaria, 
kad galima vaikui padėti, 
nustatoma pirmojo patikrinimo 
data, pranešama koordinatorei. 

Lietuvos Vaikų Vilties priim
tiems gydymui vaikams/globė
jams sutvarko į JAV reikalingą 
atvykimo dokumentaciją; pra
nešama tėvams/globėjams. 

Visa ši atrankos proceso eiga 
u ž t r u n k a apytikriai šešis 
mėnesius. 

Taigi nuo pat pradžios iki pat 
atrankos proceso galo visi 
sprendimai yra Shriners ligoni
nių specialistų daktarų rankose. 
Atrenkami vaikai pagal griež
tus ir grynai Shriners ligoninių 
nustatytus principus, kuriems 
daktarai tikisi bus galima 
padėti tik juos atvežus į JAV. 

Platesnę informaciją galima 
gauti, kreipiantis į Lietuvos 
Vaikų Vilties koordinatorę šiuo 
adresu: 

Jūratė Budrienė, Lietuvos 
Vaikų Viltis, 2711 West 71st. 
Street, Chicago, IL 60629 USA, 
(312) 476-0664, Fax: (312) 
436-6909. 

LIETUVIU TELKINIAI CLASSIFIED GUIDE 
New York, NY 
RUOŠIAMAS KUN. STASIO 

RAILOS PAGERBIMAS 

Retas kunigas gali 
pasidžiaugti galėjęs praleisti 60 
metų besidarbuodamas Kris
taus vynuogyne. Vienas iš tų 
laimingųjų — kunigas Stasys 
Raila. Jis tą garbingą 60-ties 
metų kunigystės sukaktį švęs 
šių metų balandžio 1 dieną. 

Kun. Stasys Raila kunigu 
įšventintas 1933 m. balandžio 1 
d. Lietuvoje pastoracijoje dar
buotis jam ilgai neteko. 1939 m., 
pasinaudodamas atostogomis, 
atvykęs į Ameriką, į tuo metu 
vykusią Pasaulinę parodą ir 
aplankyti jau čia gyvennančių 
savo giminių, dar ir dabar Ame
rikoje „tebeatostogauja". 

Sukaktuvininkui kun. Stasiui 
Railai yra ruošiamas pager
bimas sekmadienį, balandžio 25 
d. Tą dieną Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje, Brooklyne, NY.. 
jubiliatas, dalyvaujant vysku
pui Pauliui Baltakiui, OFM, ir 
kitiems kunigams, aukos con-
celebracines padėkos Mišias. Po 
Mišių didžiojoje parapijos 
salėje bus pagerbimo pietūs. 

Pagerbimo iškilmėms rengti 
yra sudarytas specialus komite
tas. Renginį globoja parapijos 
klebonas kun. Vytautas Palu
binskas. 

REKOLEKCIJOS 
APREIŠKIME 

Nors Velykos šiais metais bus 
vėlokai, bet susidarius palan
kioms aplinkybėms, metinės re
kolekcijos Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje vyks (anksčiau negu 
kitais metais būdavo) vasario 
25-28 dienomis. 

Rekolekcijas ves vysk. Pau
liaus Baltakio, OFM, pakvies
tas, Panevėžio katedros klebo
nas prelatas Juozas Antanavi
čius. Vėliau, prelatas rekolekci
jas ves St. Petersburge, dviejose 
parapijose Detroite ir Lemonte. 

Apreiškimo parapijos klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas 
nuoširdžiai kviečia savo para-
piečius pasinaudoti proga ir 
gausiai rekolekcijose dalyvauti. 

P. Pa lys 

St. Petersburg, FL 

V. MYKOLAIČIO - PUTINO 
MINĖJIMAS 

St. Petersburgo Kultūrinėms 
popietėms rengti ratelis Vinco 
Mykolaičio-Putino šimto metų 
gimimo sukakties paminėjimą 
rengia kovo 10 d., 3 vai. p.p., 
Lietuvių klubo salėje, 4880-46th 
Ave. N. St. Petersburge, Flo
ridoje. 

Saulius Valaitis ir Andrius Aukštuolis Vaikų nameliuose Čikagoje. 
Nuotr. R. Rapšytės 

Apie Putino kūrybą ir asmenį 
kalbės prof. Rimvydas Šilbajo
ris. Putino kūrybos ištraukas 
skaitys vietos vaidintojų grupės 
„Žibintas" aktoriai. Po pro
gramos pasivaišinimas ir paben
dravimas prie kavutės. 

Kultūrinėms popietėms rengti 
ratelį sudaro: pirm. dr. 
Danielius Degesys ir nariai: A. 
Česnaitė, D. Mackialienė, D. 
Mažeikienė, V. Mažeika ir S. 
Salienė. 

Dalila Mackialienė 

ESTRADINIU DAINŲ 
KONCERTAS 

Lietuvių Fondo rengiamas es
tradinių dainų koncertas kovo 
17 d. 3:00 vai. p.p. vyks 
Lietuvių klubo salėje, St. 
Petersburg, Fl. Programą atliks 
populiarių dainų solistė Nijolė 
Ščiukaitė. Solistė yra dainavusi 
Australijoje, Vokietijoje, 
Lietuvoje, Amerikoje ir kitur. 
St. Petersburge ji pasirodys 
pirmą kartą. Bilietų kaina 8 dol. 
asmeniui. Bilietus galima įsigy
ti pas platintojus ir prie įėjimo. 
Asmuo, paaukojęs Lietuvių fon
dui 100 dol. ar daugiau, į 
koncertą gauna bilietą nemoka
mai ir bus atitinkamai pagerb
tas. Po koncerto — kavutė. 

Koncertą rengia ir visus kvie
čia atsilankyti Lietuvių fondo 
įgaliotinė J. Gerdvilienė ir ren
gėjai. 

LB APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS 

LB Floridos Apygardos su
važiavimas gegužės 1 d. vyks 
Lietuvių klubo patalpose, 4880 
46th Ave. No. St. Petersburg, 
Fl. Pagrindinę paskaitą skaitys 
LB Krašto valdybos pirm. V. 
Maciūnas. Simpoziume praneši
mus padarys dr. S. Ramanaus
kienė, dr. B. Clotty, Rūta 
Meyer, A. Kumpis. K. Gimžaus
kas ir kiti. Simpoziumą ves LB 
Tarybos narys A. Armalis. Re
gistracijos mokestis 20 dol., į jį 
įeina pietų, iškilmingos vaka
rienės mokestis ir suvažiavimo 
išlaidos. LB Fl. Apygardos su
važiavimą globoja LB St. Pe
tersburgo apylinkė. Atstovai ir 
svečiai kviečiami suvažiavime 
dalyvauti ir pasiklausyti Lietu
voje apsilankiusių bendruome-
nininkų pranešimų. 

Norintieji gauti nakvynes 
registruojasi pas St. Petersbur
go apyl. pirm. V. Budrionį: 
10288 98th St. No., Seminole, 
Fl. 34643. tel. (813^ 392-2382 

LB Florida apygardos 
Valdyba 

Worcester, MA 

SU DAINA SUTIKIM 
PAVASARI 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa balandžio 18 d., 
sekamdienį, 1 vai. p.p. Maironio 
Parke ruošia pietus ir meninę 
programą, kurią atliks moterų 
duetas — Vindašienė ir Tautke-
vičienė iš Kandos. Pietus 
pagamins šaulės ir visus svečius 
pavaišins. Tai bus pirmas pava
sarinis renginys po šaltos ir 
sniego nesigailėjusios žiemos, 
tad ir sutikim pavasarį su 
daina. Kviečiame jus, o jūs pa 
kvieskite ir kitus. Susiburkime 
minėto sekmadienio popietę į 
Maironio Parkai ir linksmai 
praleiskime su .-auliais, o tuo 
pačiu paremsite ir šaulių 
kuopos veiklą. 

J.M. 

REAL ESTATE HELP VVANTED 

INTERNATIONAL 
TRAVEL C O N S U L T A N T S %A I bclS* 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirt ingų paketų pasi r ink imas su garantuotu pr istatymu j namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

GRcIT 
PARDUODA 

. « E / M A X 
REALTORS | | M I 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 • 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 ^ m ' 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.* 

RalkaRngM ne TU prlžiūrstojas, 
galintis atlikti e.ektros, kanaliza
cijos, staliaus ir kt. darbus daugia
bučiame (apt. bldg.) name. Turi 
mokėti angliškai ir turėti oficialų 
leidimą dirbti. Kreiptis: Group B-W 
Holding, to l . 709 884 8697. Kal
bėti su Rūta. 

IEŠKO DARBO 

Jauna motoria norėtų prižiūrėti 
ligonį, vyr. amžiaus žmogų arba vaikus 
ir gyventi kartu, šiuo metu netoli 
Philadelphia, bet mielai atvyktų, kur 
reikia. Skambinti: Jolantai t o l . 
215-687-3048 arba 215-623-8185. 

9525 South 79th Avenue 
Hlckory HIII, llllnota 60457 
l O t 708-430-7272 

223 Kalvari jų gatvė 
VHnlua, Uatuva 
Talafonal: 77-76-B7 Ir 77-83-92 

I N C O M E T A X 
Tikslus, greitas ir sąžiningas pa
tarnavimas pildant pajamų mokes
čius bei sprendžiant kitus finan
sinius klausimus. 

Mano 20 metų patirtis šioje srityje 
užtikrins jūsų pasitenkinimą. 

Valandos pagal susitarimą. 
Pijus Stončius, C P A , MBA 

11617 Brookwood Drive 
Orland Park, IL 60462 

tel. 708-479-2938 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzi jos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J . Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studi jos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vi lniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

MI3CELLANEOUS— _ 

A V I L I M A S 
MO V I N G 

Tel. 376-1862 ar 376-S996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio-
oas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208Vt Wo«t 9 5 t h Strot 
Tol . - ( 708 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Liquors Si l o u n g e 
6600 S. Kedzie 

Chicago, Illinois 60629 
(312) 925*264 

Muzika: ketvd.. penktd.. šestd.. sekmd. 
nuo 9 v v. Atsinešu* iškirptą skalbi
mą — vienas garimas veltui. Galio
ja iki vasario 28 d. 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevič ius 

Šioje 187 psl . knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar pr ideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „ D r a u g o " adresu. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ŽMOGUS PRIEŠAIS DIEVĄ, filosofijos ir religijos 
pagr indai . Salvino Biolo, S.J. 67 ps l . . . . $3 .00 

METAFORŲ SMUIKAS, poezija. Balys Auginąs. 
206 psl $12.00 

TRUMPAS TEOLOGIJOS ŽODYNAS. Česlovas 
Kaval iauskas. 382 psl $10.00 

LAISVĖS BYLA Vyt. Landsbergis. 394 ps l . . . $15.00 
N A U J A S I S T E S T A M E N T A S . Ve r tė Č. 

Kaval iauskas. 648 psl $10.00 
ŠV. RAŠTAS. Sen. Testamentas. Kun. Ant. 

Rubšys. 670 psl $12.00 
VILKAS IŠ G A L Ų , romanas. V. Volertas. 304 psl. $12.00 
SENATVĖS DIENOS, atsiminimai. Aleksandras 

Pakalniškis. 536 psl $12.00 
ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KAN

KINIAI. Red. : L. Kerulis, P. Narutis, J . Prun-
skis. 246 psl $10.00 

KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. Paulius Jurkus. 159 
psl $5 .00 

KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių aprašymai. St. 
Dalius. 383 psl $9 .00 

ČEKISTO NAGUOSE, atsiminimai. Br. Daunoras. 
111 psl $7 .50 

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. Al. 
Merkel is. 416 psl $15.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos 
dienoraštis Dr. K. Šimait ienė. 494 psl. . $20.00 

ATGAVĘ VILT). Vyt. Landsbergis. 227 ps l . . . . $10.00 

Pastaba . Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųst i . 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir pers iun
t imo išlaidos. 



\ 

LAIŠKAI 
R E I K Ė T Ų VIENODAI 

VERTINTI 

Ska i t an t iš įvairių vietovių 
l ietuviškos veiklos aprašymus, 
kr in ta į akis nevienodas jų trak
tav imas . Reikia tik pažvelgti į 
„Draugo" Nr . 18 (sausio 28 d.), 
kur t ie nevienodumai ryškiai 
p a s t e b i m i . Pvz. : a n t r a š t ė 
„ D e t r o i t o ž i n i o s " u ž r a š y t a 
didelėmis raidėmis, o aprašymai 
iš Hot Springs, Philadelphijos ir 
St. Pe te r sburg „sumestos" į 
b e n d r ą a ruodą , nau ja i pa
vadintą, vietoje anksčiau buvu
sio „Mūsų kolonijos", „Lietuvių 
t e lk in ia i " skyrių. Bet ir čia, 
t a m e pačiame puslapyje, šalia 
„Telkinių" esančios Clevelando 
ž in io s j a u i š s p a u s d i n t o s 
didesnėmis raidėmis. 

Tad ir ky la klausimas: argi 
žinios iš Detroito, Bostono ir 
Clevelando y ra svarbesnės negu 
iš k i tų vietovių, kad jos būna 
išskir t inai išryškinamos ir pa
brėžiamos? 

Manyčiau, kad bū tų t ikslu 
l ietuviškos veiklos aprašymus, 
nesvarbu, iš k u r jie yra , vertin
t i v i e n o d a i : v i sus dė t i į 
„Telknius", nes jie visi vienodai 
svarbūs . 

P . P a l y s 
Richmond Hill, NY 

KAS ĮDOMU IR KAS NE 

Nežinome, kas paveikė, bet 
la ikraš t i s n u o š.m. sausio pra
džios daug ger iau pris tatomas į 
n a m u s (grąžiname lentelę su 
pažymėjimais). Laukiame mūsų 
„Draugo" ir pa tenkint i skai
tome. Visad įdomūs straipsniai: 
D.B., A. Juodvalkio, a.j.z., E. 
Ringaus , J . Ž. Žinios iš k i tų 
Europos valstybių pageidau
t inos. Taip pa t aprašymai — 
n a u j o v ė s ( i š s k y r u s k r i m i 
nalines) iš a rč iau gyvenamų šio 
kraš to didmiesčių. 

N a u j a s l a i škų sky r iu s ir 
r e i k a l i n g a s , ir įdomus. Tik 
gaila, kad j au tuoj atsiranda kri
t ikų, norinčių parodyti „aš 
ger iau ž inau" . Tas labai atbai
do pradedančius rašyti. Visokių 
žinių laikraštyje spausdinama 
po t rupu t į — gerai. Tačiau 
aprašymai apie lietuviškuose 
telkiniuose įvykusius pramo
ginius reng in ius esti per daug 
išplėsti, spausdinant net kon
certų programas , išvardinant , 
kas b i l ie tus platino, b lynus 
kepė. Programos reikalingos 
susi r inkusiems klausytojams, o 
dėko t i p r a m o g ų r e n g ė j m a s 
būtinai reikalinga, tačiau viešai 
savo salėje. Šis laikraštis plačiai 
— toli skai tomas ir žinios turėtų 
būt i bendresnio pobūdžio. 

Mažėja skaitytojų skalsius? 
Manome, todėl kad apskri tai 
mažėja skaičius besidominčių 
l ietuviška veikla. Kam svetima 
lietuvių bendruomenė, tam ne
įdomus ir la ikraš t is . Manome, 
k a d i š e i v i ų j a u n o s k a r t o s 
žmonių domėjimasis viskuo, kas 
l ietuviška, pr iklausys nuo to, 
ka ip pati Lietuva užsirekomen
duos Europos valstybių eilėse. 

V. A. G a i l i ū n a i 
Hartford, CT 

„Lithuanian New Testament" 
technikinį darbą profesionaliai 
atliko HOSANNA - Scripture 
in all languages. Šis unikalus 
leidinys — tai didelis patarna
vimas ypač tiems, kurie turi 
girdimą atmintį, arba kuriems 
akys skaitymui yra nusilpusios. 
Kaina 24 dol. 

Prel. V. Balčiūno adresas: 10 
T h u r b e r Rd., P u t n a m , CT 
06260-2518. 

Kun. dr . E . Gerulis , 
St. Petersburg, FL 

AVIACIJOS KAPITONAS 
KAZYS RIMAS 

DĖKUI ALGIRDĖLIUI 

Kai kaimynas tau ant tako 
Numeta šunieną seną, 
Pamatai , ką j is pasako 
Ir ką jausdamas gyvena. 

Algirdas tą patį daro — 
.Stipeną į kiemą varo 
Ir dar sako: „Tik žiūrėkit 
Ir į širdį ją sau dėkit"... 

Tai ir dėsim, Algirdėli, 
Dovanotą mums šunieną... 
Tu statyk sau palocėlį 
Šeštą ir tai dar šiandieną. 

A n t a n a s Bal tuš is 
Chicago, IL 

A.a. Kazys Rimas 
1940 m.). 

(nuotr. daryta 

ŠV. RAŠTAS JUOSTOJE 

Pre la tas Vytau tas Balčiūnas 
puikiai a t l iko milžinišką darbą 
— g a r s a j u o s t ė n įka lbė jo , 
perskai tė gražia lietuvių kalbos 
t a r s ena Šv. Rašto visą Naująjį 
Tes tamentą! 

Viskam išklausyti reikia 32 
valandų. 

Tur inys į rašytas 16-je juostų, 
kurios sudaro dailią albumo for
mos knygą. 

Naudotas i Č. Kaval iausko 
pa t iks l in tu vert imu. Jokių ko
men ta rų nė ra , todėl t inka visų 
konfesijų krikščionims. 

NUOSAIKUMAS 
PAGELBĖTŲ 

Tarp kitų svarbių pasisa
kymų, labiau vertinu žinias iš 
Lietuvos (nors pavėluotai gau
namas) ir laiškų skyrių. Žinios 
surašomos objektyviai, skai
tytojas neįtakojamas, pats gali 
savo nuomonę susidaryti. Nors 
ir pavėluotos žinios (dėl pašto 
šlubavimo), vis tiek yra galimy
bė jas palyginti su tikrove, kai 
iš kitų šaltinių žinios apie 
tuometinius įvykius jau yra pa
siekusios skaitytoją. 

Kai dalis tautiečių nesutinka 
su euforijos išsekimu, arba dėl 
visų bėdų kalt ina vien tiktai tą 
patį, kai dalis tikinčiųjų nekrei
pia dėmesio į Kardinolo mintis, 
„ k a d darbiečių la imėj imas 
seimo rinkimuose nėra grįžimas 
į komunizmą" („Drauge", žinio
se iš Lietuvos), ta i nedaug 
telieka vilties, kad ir gyvenimo 
t ikrovėje vykstą re išk in ia i 
grąžintų juos į realybę. Gaila, 
turėdami kilnius tikslus, jų 
siekdami, ki t iems tik jaus
mingąją džiaugsmų dalį tepalik-
dami, patys ardo savo kasdieni
n i a m e gyvenime nes ider i 
nančią utopinę statybą. 

Vis dažniau spaudoje pasirodo 
atviresnių minčių. Jono Pabe
dinsko „Spėliojmai dėl Lietuvos 
rinkimų rezultatų priežasčių" 
(sausio 16 „Draugo" II dalies 
Kertinėje paraštėje) pareikštos 
bei kitų autorių pacituotos min
tys veikia raminančiai: nėra pa
grindo gėdytis lietuvio vardo 
(nejaugi būtų galimybė lietuviui 
tapt i nelietuviu?). Vienos no
menklatūros pakeitimas kita, 
t ikint is išgelbstinčios pagalbos 
iš užsienio a r išeivių paramos, 
žmonių n e i š m a i t i n s , b u t ų 
neapšildys. Reikia patiems dirb
ti, reikia ne tiek patriotinės, bet 
išmintingos valdžios, protingai 
įveikiančios „ne t ik išorines 
į takas, bet ir ugdančios vidinį 
kraš to gyvenimą, ypač eko
nomiją", anot minėto autoriaus. 

Mano manymu, jo atviras, ob
jektyvus, panaudojant dar šešių 
žinomų asmenų mintis-pasisa-
kymus, straipsnis pratina prie 
aps i raminimo. Pasva r s t an t , 
panašūs rašiniai veiksmingai 
,gydo' nuo įsikalbėtos gėdos. 

Paguodžiančiai mus ramina ir 
vienas ryškiausių jaunųjų poetų 
— Julius Keleras . „Ką gi, 
palauksim, kas įvyks netrukus. 
Blogiau juk nebus: Brežnevas 
prisikelti lyg ir nežadėjo. Ligi 
kito karto", tar ia poetas Jul ius 
l a i š k e iš V i ln i aus (1), 
(1992X11.12) „Draugo" Litera
tūriniame priede. 

A n t a n a s Val iušk is 
Barrington, RI 

Lietuvos karo aviacijos kapi
tonas Kazys Rimas mirė Čika
goje 1993 m. sausio 30 d., o va
sario 2 d. buvo palaidotas Šv. 
Kaz imie ro k a p i n ė s e š a l i a 
anksčiau mirusių sūnaus Ar
vydo ir motinos. 

Nedaug yra l ikusių gyvų 
t a r p u k a r i o n e p r i k l a u s o m o s 
Lietuvos karininkų, j a u nėra 
nei v ieno gyvo a n o me to 
generolo, kurie buvo plačiau 
žinomi dėl savo aukštų pareigų. 
Net patys jauniausi , d a r nepri
klausomybės metais kar in inko 
laipsnį gavę, dabar j a u varo 
aštuntą gyvenimo dešimtmetį. 
Kurie plačiau pasireiškė lietu
viškame gyvenime, tai buvojau 
ne karinėje srityje. Kazys Rimas 
buvo išimtis, dar b ū d a m a s 
jaunesnio laipsnio karininku, jis 
paliko pėdsaką Lietuvos ka
riuomenės istorijoje. 

Kazys Rimas buvo suvalkie
tis, gimęs 1910 m. balandžio 4 
d. gausioje ūkininko Motiejaus 
Rimo šeimoje, Marijampolės 
apskr., Klebiškio va ls ivė l iau 
Ši lavoto va ls . ) , Čepe l i šk ių 
kaime. I pasaul . ka ro metu 
šeima buvo p a s i t r a u k u s i į 
Rusiją, iš kurios grįžo tuoj karui 
pasibaigus. 

1929 m. baigė Prienų „Žibu
rio" gimnaziją ir pradėjo studi
juoti ekonomiją, bet studijas nu
t raukė. 1931.IX.16 d. buvo pri
imtas į PLP Karo mokyklą, VII 
aspirantų laidą, paskir tas į ka
valerijos ka r iūnų a sp i r an tų 
grupę ir išsiųstas stažuotis į hu
sarų puolką K a u n e . Po 
papildomo stažo ulonų pulke, 
1932 m. v a s a r ą d a l y v a v o 
kavalerijos dalinių 700 k m 
žygyje. Baigdamas asp i ran tų 
kursą, apsisprendė pereiti į 
nuolatinę karo tarnybą. 1932 m. 
rugpjūčio 25 d. išlaikė nusta
tytus egzaminus ir buvo įrašy
tas į jaunesnio kurso ka r iūnų 
sąrašus. Nuo rugsėjo 1 d. priim
tas į vyresnį kadro ka r iūnų 
ku r są , buvo p a k a r t o t i n a i 
siunčiamas stažuotis husarų 
pulke. 1933.IX.15 d. baigė Karo 
mokyklos XV laidą I rūšies ga
bumu, buvo pakel tas jaun . lei
tenantu ir paskir tas į 2. ulonų 
pulką, kur p a s k i r t a s į I II 
e skadroną j a u n e s n i u o j u 
karininku. 

Klaipėdos krašte prasidėjus 
vokiečių bruzdėjimui, suves
tinio III eskadrono sudėtyje 
Rimas buvo išsiųstas ten rim
ties palaikyti. Nepraėjus ne t 
vieniems metams nuo Karo mo
kyk los ba ig imo , 1934 m. 
rugpjūčio mėnesį Rimas j au 
pradėjo žygius pereiti į karo 
aviaciją, Karo ligoninėje praėjęs 
sveikatos t ikr in imą, to pa t 
mėnes io paba igo j e b u v o 
komandiruotas į aviacijos kari
ninkų kursus. 

1935 m. rugpjūčio 17 d. pirmą 
kartą išskrido savarankiškai , 
toliau tęsė mokymą, atlikinėjo 
šaudymus Palangoje, spalio 15 
d. gavo 2-os eilės karo lakūno 
vardą, o spalio 23 d. pervestas 
į aviacijos kar in inkų korpą ir 
perkeltas tolesnei t a rnyba i į 
karo aviaciją. 1936.IV.9 d. 
pakeltas į le i tenanto laipsnį, 
paskirtas į 5. eskadrilę ka ro 

lakūnu ir paskir tas tolesnius 
skraidymų prat imus atlikinėti 
mokomoje grupėj Tolesnėje 
mokymo eigoje Rimas baigė ka
r iuomenės ugniagesių kursus, 
1937.IV.8 — akloje skraidymo 
mokymą, o nuo gegužės 1 d. 
paski r tas į etatinę mokomos 
grupės instruktoriaus vietą su 
komandos viršininko teisėmis. 

1937.VII.15 sukūrė šeimą su 
Agota Kizevičiūte, o liepos 21d. 
gavo I eilės k a r o lakūno vardą. 

Iš į rašų jo tarnybos lape 
matoma, k a d Rimas ir toliau 
aktyviai dirbo instruktoriaus 
darbą. 1939.V.4 pakeltas kapi
tono la ipsnin , dar anksčiau 
a t ž y m ė t a s k a r o aviacijos 
„Plieno spa rnų" garbės ženklu. 

Paskut inie j i įrašai tarnybos 
lape, atrodo, daryti ne visai 
chronologine tvarka. Paties K. 
Rimo žodžiais, jis buvo vienas iš 
anksčiausiai iš aviacijos atleis
tųjų, Lie tuvą sovietams okupa
vus. Be da tos įrašyta, kad, 
Respublikos prezidento aktu Nr. 
1330, j am prašant, paleidžiamas 
iš tikrosios ka ro tarnybos į avia
cijos specia lybės kar ininkų 
atsargą. Nurodomas įsakymas 
liaudies kariuomenei Nr. 114, 
par. 1. Paskut in i s įrašas datuo
tas 1940.X.28: išvyko į atsargą 
ir i š b r a u k t a s iš karo aviacijos 
k a r i n i n k ų sąrašų. Nuoroda: 
įsak. karo aviacijos likv. kom. p-
ko N r . 1. 

Taip priešo okupacija sužlug
dė gabaus , pasišventusio kari
ninko dirbtą mokomąjį darbą. 
Pat ies K. Rimo apytikriu skai
čiavimu, k a r o lakūnais jis pa
ruošė apie 25-30 karininkų. 
Šalia grynai tarnybinio, moko
mojo darbo, K. Rimas atliko 
milžinišką darbą populiarin
damas aviaciją Lietuvoje. J i s 

greit išgarsėjo savo virtuozišku 
figūriniu skraidymu. Aviacijos • 
dienų rengėjams paskelbus, kad 
skraidys K. Rimas, į renginio 
vietą suplaukdavo didžiulės mi
nios žiūrovų. To savo suge
bėjimo jis neslėpė; parinkęs dar 
du gabius pilotus, viršilą Ga
rankštį ir puskarininkį Vintį, 
jis sudarė trejukę, kuri, neilgo
mis v i r v u t ė m i s s u s i r i š u s i 
lėktuvus, darniai atlikinėjo su
dėtingiausias figūras. 

Lietuvą okupavę sovietai 
1940 m. rudenį Kauno aero
drome surengė aviacijos pasi
rodymą, norėdami lietuviams 
užimponuoti. J ie pakvietė ir K. 
Rimą parodyti savo skraidymą. 
Jis sutiko, pastatęs sąlygą, kad 
skraidys lėktuvu, pažymėtu 
Lietuvos aviacijos Vyčio kry
žiais. Po Rimo turėjo skraidyti 
sovietų geriausias l akūnas . 
Rimui atl ikus savo programą, 
sov ie t a i paske lbė , k a d jų 
lakūnas susirgęs ir neskraidys... 
1939 metų Pabaltijo figūrinio 
skraidymo čempionas Kazys 
Rimas pasirodė žymiai prana
šesnis už visos Sovietų Sąjungos 
žvaigždę. 

Išvengęs Lietuvos okupantų 
įvairių bandymų jį į t raukti į 
savo užmačias, antrajai sovie
tinei okupacijai artėjant, su 
žmona ir dviem mažais sūne
liais Šarūnu ir Arvydu pasi
t raukė į Vakaras ir atvyko į 
JAV. Čia išgyveno ir nugalėjo 
visus naujakurio vargus, abu 
sūnus išleido į aukštuosius 
mokslus. Arvydas, gavęs elek
tros inžinieriaus diplomą, pla
navo skristi aplink pasaulį. Mo
kydamasis skraidyti, 1965.1.9 d. 
žuvo lėktuvo avarijoje. 

Neieškodamas viešumos, Ka
zys Rimas visur buvo vienas iš 
pirmųjų, kur reikėjo kam nors 
palengvinti gyvenimo naštą, 
pagelbėti Lietuvai. Jį tokį ir 
atsimename. 

V. S t a t k u s 
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KOKS ČIA S K I R T U M A S ? 

Prieš kelias savaites nežinomi 
piktadariai įsiveržė į restoranėlį 
Čikagos priemiestyje Pala t ine ir 
nušovė 7 žmones. Šis įvykis la
bai sukrėtė ir papik t ino ne t ik 
apylinkių, bet ir tolimesnių vie
tovių žmones. Nors žudikai d a r 
nesurasti , yra pask i r t a didelė 

suma pinigų tiems, kurie padės 
nusikal tė l ius pagauti. 

Tačiau Michigan valstijoje 
gyd. Jack Kevorkian „padėjo" 
nusižudyti j au 12 žmonių, ir 
niekas ne t rauk ia jo atsakomy
bėn. Tik nuo š.m. kovo 30 d. Mi-
chigane bus laikoma nusikalti
mu, baudžiamu iki ketverių me
tų kalėjimo už savižudžio mir
t ies pagreitinimą. 

A.tA. 
JONAS JANKAUSKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. vasario 14 d., 7 vai. vakaro, sulaukęs 81 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje, Vaškų valsč., Galkų 

kaime. Amerikoje išgyveno 31 m. 
Nuliūdę liko: žmona Stanislava Balčiūnaitė, sūnus Jonas, 

marti Jovita, anūkė, sesuo Felicija ir kiti giminės. 
Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 16 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 st. 
Laidotuvės įvyks vasario 17 d., trečiadienį. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. Vietoje gėlių prašoma aukoti Tau
to© Fondui. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus , marti , anūkė, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
Bruno Gramontas-Gramont 

Antrojo Pasaulinio Karo veteranas 

Gyveno Chicagoje, Marguette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. vasario 14 d., 2:50 vai. p.p., sulaukęs 74 m. 

amžiaus. 
Nuliūdę liko: sūnus Martin Gramont ir kiti giminės bei 

draugai. 
Priklausė Don Varnas American Legion Post # 986, 

Lithuanian Alliance of America, Lietuvos Vyčiams; yra buvęs 
Lithuanian Chamber of Commerce sekretoriumi; taip pat 
aktyviai reiškėsi įvairiose lietuvių organizacijose. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 17 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 18 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, giminės ir draugai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476 2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h Hermi tage Avenue 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
kun. PRANUI GARŠVAI 

iškel iavus į Amžinybę, re i šk iame gilią užuojautą jo 
sese r ims KAZIMIERAI ir GENEI , jo brol iams 
BRONIUI ir ANTANUI bei jų šeimoms Lietuvoje ir 
T Ė V A M S M A R I J O N A M S A m e r i k o j e . K a r t u 
l iūdin tys — 

Lithuanian Mercy Lift 

* 
* 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
§439 S. KEDZIE AVENUE 
EVEROREEN RARK, IL 90642 
TEL. (703) 422-3000 
FAX (708) 422-3103 

Jau daugiau negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 

| geriausiomis Kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-70E-422-3O00. Darbo vai.: plrmad., «n-
trad., ketvlrtd. Ir penktd. 9 v . r . - 5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 6062<> 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60630 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Ch icago j e ir p r i emie sč iuose . 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i t e pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A» PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

' > 
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x R o l a n d a s P a v i l i o n i s . 
Vilniaus universiteto rektorius, 
lankosi Čikagoje mokslinių 
pasikeitimų reikalais. Ta proga 
pada rys praneš imą tema 
„Aukštojo mokslo padėtis ir per
spektyvos Lietuvoje" vaka 
ronėje, kuri įvyks vasario 19 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejuje. Vakaronę ruošia 
Filisterių skautų sąjunga ir 
Balzeko muziejus. Po paskaitos 
— kuklus pabendravimas. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti. 

x Dr. Leonas Kriaučeliū-
nas , Amerikos Lietuvių Tau 
tinės sąjungos pirmininkas, š.m. 
vasario 20 d., šeštadienį, daly
vaus St. Petersburgo, Fla. Vasa
rio 16-sios minėjime ir pasi
dalins mintimis šios šventės 
proga su minėjimo dalyviais. 

x Valdo Adamkaus įspū
džius iš pereitą sekmadienį pasi
baigusios rinkiminės kampa
nijos į Lietuvos prezidento pos
tą išgirsi te vasario 19 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Rengia Santa
ros-Šviesos Federacija. 

x J a u net 25 kitų valstybių 
konsulai su žmonomis prižadėjo 
dalyvauti Lietuvos Generalinio 
konsulato rengiamame 75-rių 
metų sukaktuviniame Lietuvos 
Nepriklausomybės pokylyje va
sario 20 d., Čikagos Stouffer 
Riviere viešbutyje, miesto cen
tre. 

x „Žiburėlio" mokyklėlės 
žiniaraštyje (š.m. vasario mėn. 
9 d.), kurį gauna visi lankančių 
vaikučių tėvai, įrašytas para
g in imas užs iprenumeruot i 
„Draugą": 

„Raginame užsiprenumeruo
ti „Draugą"! Štai gera proga ne 
tik apie pasaulines žinias ir 
lietuvių veiklą įvairiose or
ganizacijose pasiskaityti, bet 
apie „Žiburėlio" mokyklėlės 
veiklą apsišviesti. „Draugo" 
skaitytojai jame dažnai randa 
gintariukų — mūsų „Žiburėlio 
auklėtinių nuotraukų. Džiauki
mės mūsų gražiu lietuvišku 
atžalynu ir kartu paremkime 
lietuvišką spaudą". 

Tai labai pozityvus reiškinys 
ir geras pavyzdys kitoms lietu
viškoms mokykloms bei or
ganizacijoms, kurių renginius, 
ap ra šymus ir n u o t r a u k a s 
nuolat matome savo dienraš
tyje. Dėkojame „Žiburėlio" 
vadovybei, o ypač Irenai Senke-
vičienei , šiuo pa rag in imu 
pasirūpinusiai. 

x MAISTO SIUNTINIAI -
sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55 
svarai $98. Galima užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Pervedam 
pinigus doleriais. TRANS-
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x GRAIKIJA, civilizacijos 
lopšys. Aplankysime Delphi 
šventovę, Olympus kalną, 
apžiūrėsime Atėnų miesto įdo
mybes... Acropolis , Plaka 
senamiestį, Sounion šventovę 
ant Adrijos kranto. Plauksime 
į Rhodes, Mykonos, Patmos 
ir Kusadasi salas. Kelionės 
datos gegužės 11 d. iki 22 d. 
1993. Vietų skaičius ribotas, 
registracija priimama iki va
sario 20 dienos. Kreiptis G. T. 
International Travel 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708-430-7272. 

(sk) 

x JAV LB Brighton Parko 
valdyba, vadovaujama Salo
mėjos Daulienės, rengia kon
certą Lietuvos konsulatui Čika
goje paremti. Koncertas įvyks 
sekmadienį, vasario 21 d., Jau
nimo centre. Visi kviečiami 
gausiai koncerte dalyvauti. 

x Nepriklausomai nuo poli
tinės eigos vyksta Lietuvos kul
tūrinis gyvenimas. Tarptautinio 
teatro festivalio proga rengiami 
įvairūs pasirodymai, meno pa
rodos, pramogos ir ekskursijos. 
Festivaliui Čikagoje atstovauja 
American Travel Service, vado
vaujama Alekso ir Vytauto Lau
raičių, kurie apie kelionę pa
aiškins vasario 28 d., 12:30 vai. 
p.p., po PLC pietų, Lemonte. 

x J A V LB Švietimo taryba 
prisidės prie kelionių (benzino)' 
išlaidų padengimo iš toliau 
atvykstantiems lituanistinių 
mokyklų vedėjams bei moky
tojams, kurie dalyvaus vasario 
28 d. ruošiamoj konferencijoj. 
Tai paskatinimas ne vien Čika
gos ir apylinkių lituanistinio 
švietimo darbuotojams susieiti, 
pasidalinti mintimis apie 
mokymo metodiką ir išklausyti 
įvairių paskaitų. Konferencija 
vyks Lemonto lietuvių centro 
„Bočių" salėje nuo 10 v.r. iki 
maždaug 5 v.v. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
tre — Seklyčioje vasario 17 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas. 
Lit. ped. inst. direktorės Stasės 
Petersonienės paskaita. Meninę 
programos dalį atliks sol. 
Aldona Buntinaitė. Eilėraščius 
skaitys — Onutė Lukienė. Bus 
bendri pietūs ir pabendravimas. 
Visi kviečiami — dalyvaukite! 

x Tradicinė Kaziuko mugė, 
ruošiama Čikagos skautų ir 
skaučių, vyks sekmadienį, kovo 
7 d., Jaunimo centre. Iškilmin
gas atidarymas didžiojoje salėje 
bus 11:15 vai.ryto. Visą mugės 
laiką automobiliai bus saugomi 
sargybinių. 

x Tradicinį Užgavėnių šiu
pinį rengia Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugija šeštadienį, 
vasario mėn. 20 d. 6:30 vai. 
vakare „Mabenka" restorane, 
7844 So. Cicero Ave., Burbank, 
IL. Meninė programa: daini
ninkas muz. Algimantas Bar-
niškis, dainininkės Liucija 
Atkočiūnienė ir Jurgita Ša-
dienė; karšta vakarienė su tra
diciniu šiupiniu. Šokiams gros 
estradinis Algimanto Barniškio 
orkestras. Stalus prašome iš 
anksto užsisakyti pas: Apolina
rą Bagdoną, tel. (312) 925-7215 
arba V. Žiobrį, tel. (708) 
598-4603 arba R. Buntiną, tel. 
(708) 969-1316. Visuomenė nuo
širdžiai kviečiama dalyvauti. 

(sk) 

x Pranas G. Meilė, CPA są 
žiningai užpildo Income Tax for
mas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins me
tinį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinkite (312) 776-516b. 

* (sk) 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienrašt į 

Sudarydami tes tamentus , ben t dalį tur to 
pal ikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago , IL 60629) 

D R A U G A S 
M Ū S Ų IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS Š V Y T U R Y S . 

Kriaučeliūnų vardo Vaikų Namelių 1992-1993 metų auklėtiniai ir jų mokytojos (iš kairės) Aldona 
Pankienė ir dir. Marvtė Utz. 

x „Šaltinis" — pasaulio 
lietuvių žurnalas (nereikia 
maišyti su „Pasaulio lietuviu"'), 
leidžiamas marijonų vienuolijos 
ir Šv. Kazimiero sąjungos, reda
guojamas kun. S. Matulio su 
gausia redakcijos narių talka. 
Žurnalas turi gilias šaknis — 
spausdinamas nuo 1906 metų, 
o šis, naujausias jo numeris, yra 
iš 1992 m. gruodžio mėn., todėl 
jame gausu kalėdinių temų: pro
zos, poezijos ir straipsnių. 
Žurnalas spausdinamas Angli
joje. 

x Medicinos mokslo reika
lais į JAV atvyksta prof. dr. 
Gintautas Česnys, Vilniaus uni
versiteto medicinos fakulteto 
dekanas ir prof. dr. Jonas Žeko
nis, Kauno medicinos akademi
jos stomatologijos fakulteto 
dekanas . Vakaronė įvyks 
vasario 26 d., 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Kviečia „Lithu-
anian Mercy LifV" ir ADAAL. 
Amerikos dantistų asociacija — 
pagalba Lietuvai. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

x „Draugo" vasario 11 nr. 
Br. Juodelio straipsnyje apie 
Dariaus-Girėno minėjimą 
turėtų būti parašyta: Siunčiant 
aukas minėjimo išlaidoms pa
dengti , reikia čekį rašyt i 
Darius-Girėnas Commemora-
tion Fund ir siųsti Valentinui 
Ramoniui į rengimo komiteto 
būstinę Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje, 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. 

x Kovo mėn. antrą savaitę 
važiuoju automobiliu į St. Pe-
tersburg, FL. Galiu paimti 
vieną arba du bendrakeleivius. 
Turėtų būti pajėgūs padėt vai
ruoti. Skambinti: 70&587-8683. 

(sk) 

x Greitai ir sąžiningai 
pildau Income Tax. Reikalui 
esant, atvykstu į namus. Susi
tarimui kreiptis: Gediminas, 
tel. 708-656-2550. 

(sk) 

x Nuo $898 iki $1,098 (plius 
mokesčiai) skrydžiai į Vilnių 
birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. 
iš: Boston, New York, Wa-
shington, Chicago, Tucson, 
Omaha, Tampa, Miami, Detroit, 
Cleveland, Los Angeles, Seattle 
ir kt. miestų. Bilietą reikia nusi
pirkti iki vasario 19 d. Ameri
can Travel Service, 9439 S. 
Kedzie, Evergreen Pk., IL 
60642, tel. 708-422-3000, fax 
708-422-3163. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ket vir t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų i namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x Artėja terminas palan 
kiomis sąlygomis užsisakyti 
kelionę į Lietuvą Tarptautinio 
teatro festivalio proga. Lietuvių 
centre, Lemonte po LC pietų, 
vasario 28 d., 12:30 vai. p.p. 
American Travel Service praneš 
apie įvairias kelionių gali
mybes. 

x Sutvirtinimo Sakramen
tas, kurį suteiks vysk. P. Bal
takis, įvyks š.m. gegužės mėn. 
2 d. Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio misijoje, Lemonte. 
Informacijai nedelsiant kreiptis 
į J. Mockaitienę, tel.: (708) 
968-7377. 

x Salomėjos Endrijonienės 
pagerbimas įvyks kovo 13 d. 
Kurie norite dalyvauti ir užsi
sakyti stalus, prašome praneš
ti renginių vadovei Gražinai 
Vaičaitienei 708-598-5651 arba 
pirmininkei Aleksandrai Likan-
derienei 312-737 9057. 

x Gal paskutinė proga pasi
naudoti stipriu dolerio kursu 
Lietuvoje bus kelionės į Tarp
tautinio teatro festivalį geg. 
10-22 d. Pranešimas apie fes
tivalį ir kelionių galimybes bus 
vasario 28 d., 12:30 vai. p.p. 
Lietuvių centre, Lemonte, po 
pietų. Mielai bus atsakomi 
klausimai. 

x Lietuvos Gene ra l in io 
konsulo rengiamame pokylyje 
dalyvauja kitų kraštų konsulai, 
įvairūs Čikagos miesto ir Il
linois valstijos pareigūnai. Jų 
tarpe dalyvauja Cook County 
States Attorney Jack O'Maley, 
dalyvauja iš Lot oro linijos Mark 
Kaswczynski ir kiti. Asmenys, 
norintys dalyvauti šiame 
iškilmingame pokylyje, dėl re
zervacijų ir informacijų prašomi 
kreiptis į rengimo komiteto 
pirm. Alę Kėželienę tel . 
312-751-0040. 

x Dr. Milda Budrienė, Lie
tuvių Medicinos muziejaus 
Čikagoje įsteigėja ir direktorė, 
ruošia dar vieną knygą iš me
dicinos istorijos — „Pasaulio 
lietuviai gydytojai". Sis 
veikalas apims medikus ir 
odontologus, jų profesinę, kultū
rinę bei visuomeninę veiklą už 
Lietuvos ribų. Knygai aktyviai 
renkami duomenys Australijoje, 
vakarų Europoje ir kitose 
pasaulio dalyse. Du naujausi dr. 
Budrienės veikalai ką tik pasi
rodė iš spaustuvių Lietuvoje ir 
Amerikoje. Vilniuje išspaus
dinta jos knyga „Iš Lietuvos 
sveikatos apsaugos istorijos". 
JAV išėjo „Amerikos lietuviai 
gydytojai (1884 1984)". 

x Teisinis seminaras Imig
racijos reikalais bus vasario 24 
d., trečiadieni, 7 vai. vak. „Sek
lyčioje". Trys Čikagos miesto 
atsiųsti advokatai kalbės apie 
įvairius, ypač dabar iš Lietuvos 
atvykusiems reikalingus žinoti, 
teisinius reikalus. Seminaro 
rengimu rūpinasi Socialinių 
Reikalų taryba 

x JAV LB Švietimo tarybos 
narių Alicijos Brazaitienės ir 
Vidos Brazaitytės pasiūlymu 
ir iniciatyva, vasario mėn. 
28 d. rengiama lituanistinių 
mokyklų vedėjų ir mokytojų 
konferencija Lemonto lietuvių 
centro „Bočių" salėje. Konfe
rencijos ruošos ir pravedimo 
konsultantė yra tarybos narė 
mokytoja Rima Kašiubaitė 
Binder, o konferencijos modera-
torė bus tarybos narė Ramunė 
Kubiliūtė. 

VYKSTA MARIJONŲ 
ŠV. KAZIMIERO 

PROVINCIJOS POSĖDŽIAI 

Vakar, vasario 15 d., visą 
dieną buvo Marijonų Šv. 
Kazimiero provincijos tarybos 
posėdžiai vienuolyno namuose 
prie „Draugo". Buvo peržiū
rimi, tikrinami ir priimami visų 
namų, parapijų, mokyklų, 
„Draugo" ir visų kitų įstaigų 
Amerikoje ir Argentinoje 
esamų, vienerių metų apyskai
tos. Vasario 16 d. prasidės pro
vincijos kapitulos posėdžiai. Jau 
suvažiavo iš visų namų išrinkti 
atstovai, vadinami delegatai. Iš 
Argentinos atvyko kun. J. 
Margis ir neseniai įšventintas 
diakonu Eduardo Juan Bautista 
Alvarez. Numatoma, kad posė
džiai truks apie tris dienas. Visi 
delegatai įteiks savo įstaigų 
trejų metų veiklos apybraižą ir 
apyskaitą. Provinciolas taip pat 
duos trejų metų visos veiklos 
pranešimą. Šis visos provincijos 
susirinkimas yra taip pat pasi
ruošimas visos vienuolijos gene
ralinei kapitulai Romoje. Šioje 
kapituloje bus peržiūrima ir ver
tinama vienuolijos visų pro
vincijų šešerių metų veikla ir 
daromi nutarimai ateinantiems 
6 metams. Visi provinciolai 
turės raštu paruošti šešerių 
metų savųjų provincijų veiklos 
ir visų įstaigų apyskaitas. Gene-
ralinėje kapituloje bus 
renkamas naujas vyriausias 
vadovas ir jo patarėjai. Į tą 
suvažiavimą važiuos pro
vinciolas ir du, šią savaitę iš
rinkti, delegatai. Generalinės 
kapitulos suvažiavimas yra 
numatytas nuo birželio 14 d. iki 

26 d. Aariccia miestelyje, apie 
20 mylių nuo Romos. Po to 
visuotinio susirinkimo Čika
goje vėl dar bus posėdžiai, kurių 
metu bus renkamas naujas pro
vinciolas ir jo patarėjai. 

V. R. 

SMAGUS VAKARAS 
VAIKŲ NAMELIUOSE 

Antradienį, vasario 9 d., nuo 
7 v.v. iki 8 v.v., Kriaučeliūno 
vardo Vaikų Namelių auklė
tiniai pasikvietė savo tėvelius į 
mokyklėlę pažiūrėti, kaip jie 
praleidžia savo dienas. Buvo 
mamom ir tėtėm proga artimiau 
susipažint i su Montessori 
auklėjimo priemonėm ir me
todu, stebėti savo vaiko pažangą 
ir sugebėjimus ne įprastoje 
naminėje aplinkoje. 

Prie durų mus sutiko p. 
Aldona. Vaikučiai skubėjo nusi
vilkti žieminius švarkus ir 
apsiauti mokyklinius batukus. 
Ne viena mama jau buvo pra
dėjusi barti savo vaiką, kodėl 

paliko švarką ant staliuko. 
Tačiau pasidarė aišku, kad 
mokyklėlėje vaikučiai ta ip 
švarkus visuomet pasideda, kad 
savarankiškai galėtų į juos tei
singai pakabą įstatyti ir paka
binti. 

Klasėje su kiekvienu pasi
sveikino direktorė p. Marytė. 
Vaikai, visai neraginami, grei
tai susirado darbelį, kurį norėjo 
mamai ar tėtei parodyti. Vieni 
rinko raides, iš jų formavo žo
džius. Kiti darė sudėtis. O 
jaunesni rūšiavo spalvotus karo
liukus, karpė, kalė medinius 
stulpelius į molį su plaktuku, 
pilstė vandenį iš vieno indelio į 
kitą ir kitaip rodė, didžiavosi 
savo gabumais. 

Muzikinės dėžutės dainelė su
šaukė visus vaikučius sustoti 
ant linijos, į ratelį. Pasidarė dar 
įdomiau, kai vaikučiai pasikvie
tė visas mamytes atsistoti 
kartu. Sudainavom ir sušokom 
„Beržo šakos linko, linko", „Su-
plokim, suplokim, suplokim", 
vaikučių mėgstamiausią „Tos 
varlytės prie upelio" ir kt. Nors 
jau darėsi vėlu, niekas nenorėjo 
skirstytis ir, manau, kad ne 
vienas tėvelis ar mamytė 
pagalvojo, kaip būtų smagu 
kiekvieną dieną praleisti Vaikų 
Nameliuose! 

KV 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
LEMONTE 

Šiais metais Vasario 16 d. 
sueina 75 metai — deimantinė 
sukaktis nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 
1918.11.16 Vilniuje. Nuo šio pa
skelbimo tik 22 metus lietuvių 
tauta džiaugėsi laisvu, nepri
klausomu gyvenimu. Nors 
Lietuvos laisvę pasmaugusios 
Sovietų Sąjungos okupacija tru
ko beveik 50 metų, sugriuvus 
blogio imperijai, Lietuvos vals
tybės nepriklausomybė buvo at
kurta 1990 m. kovo mėn. 11 
dieną. Kaip kalinys, ar trem
tinys 50 metų kalintas ir 
kankintas, dabar išėjęs į laisvę 
su džiaugsmu švenčia savo 75-jį 
gimtadienį, taip ir lietuvių 

tauta šį deimantini jubiliejų 
švenčia su džiaugsmu, kad ji vėl 
gyva tarp laisvų valstybių, ko
vojanti už teisę gyventi 
nepriklausomai. 

JAV LB Lemonto apylinkė šią 
sukaktuvinę Vasario 16 d. iš
kilmingai paminėjo lietuvių 
centre š.m. vasario 14 d. Šven
tė buvo pradėta centro baž
nyčioje šv. Mišiomis, skautams 
įnešant JAV ir Lietuvos vėlia
vas. Kun. J. Kidykas pasakė 
šventei pritaikytą pamokslą. 
Tuoj po pamaldų centro didžio
joje salėje, dalyvaujant apie 400 
asmenų, įvyko iškilmingas mi
nėjimas. Jį pradėjo LB Lemon
to apylinkės pirm. Kęstutis Su-
šinskas. Jis pasveikino visus 
susirinkusius, svečius, ameri
kiečius ir 1941 m. Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės narius: dr. 
A. Damušį ir prof. M. Macke
vičių. Atsistojimu ir tylos minu
te pagerbti visi žuvusieji ir mi
rusieji. Pirmininkas pabrėžė, 
kad JAV LB pasiryžusi padėti 
Lietuvos žmonėms ir vyriausy
bei visiškam Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui. Paskaitęs 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Algimanto Gečo 
rašto ištrauką ir rezoliuciją, 
kuri buvo išdalinta su minėjimo 
programa, paprašė ją priimti. 
JAV prezidentui, Kongreso na
riams ir Lietuvos valdžiai skir
ta rezoliucija buvo priimta 
rankų plojimu. 

Minėjimo programai vadovau
ti buvo pakviestas dr. Aloyzas 
Pakalniškis. Įnešus į salę JAV 
ir Lietuvos vėliavas ir sugie
dojus himnus, Lina Sidrytė per
skaitė Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą. Perskai
tytas ir iš Baltųjų rūmų gautas 
JAV prezidento Bill Clinton 
sveikinimas. 

Sveikinimus žodžiu pradėjo 
kongresmanas Harris Fawell, 
didelis lietuvių draugas, visada 
dalyvaująs Vasario 16 minė
jimuose. Linkėdamas Lietuvai 
šviesesnių dienų, jis pabrėžė, 
kad amžinas budėjimas yra 
reikalingas laisvės išlaikymui. 

Sveikino ir Illinois guberna
toriaus vardu, kiek vėliau 
atvykusi, jo atstovė Pat Mi-
chalski, įteikdama gubernato
riaus proklamaciją. Sveikino 
State Representative James H. 
Meyer ir Lemonto valdžios 
atstovas Robert Porter. Su 
Lemonto miestelio proklamacija 
sveikino mero vardu atstovė 
Barbara Bushman. Šio minėji
mo proga buvo specialūs JAV 
LB Švietimo tarybos pirm. Re
ginos Kučienės ir Lietuvių Fon
do valdybos pirm. Stasio Baro 
sveikinimai su piniginėmis do
vanomis Lemonto Maironio litu
anistinei mokyklai ir Žiburėlio 
Montessori mokyklėlei. Lietu
vių Fondo dovana 5,000 dolerių 
buvo Maironio mokyklai ir 
1,500 dol. Montessori mokyk
lėlei. 

Minėjimo pagrindinę kalbą 
pasakė advokatas Povilas Žum-
bakis. Prelegento trumpa, bet 
turininga kalba, primenanti 
pareigą mums padėti Lietuvai, 
padėti žmogui, nepaisant, kas 
bus prezidento kėdėje, buvo visų 
šiltai priimta. PLB pareiga ap
jungti visus lietuvius už Lietu
vos ribų ir bendromis jėgomis 
kartu su tauta tėvynėje, neleis
ti į Lietuvą sugrįžti ko
munizmui. 

Meninę dalį su deklamaci
jomis, dainelėmis ir rateliais 
atliko mažieji iš Maironio litu
anis t inės mokyklos, vado
vaujant mokytojai Rasai Posko-
čimienei, padedant Lidijai Rin-
gienei. Minėjimas truko tik 1 
vai. ir 15 minučių. Tai naujas 
gerai organizuoto ir sklandžiai 
pravesto minėjimo rekordas. 

Br. Juodelis 

„Dainavos" ansamblio talkininkai: sol. Dalia Eidukaitė-Fanelli Otairėje) ir 
Algimantas Barniškis repetuoja su ansamblio koncertmeistre Loreta 
Meištininkiene. Visi ruošiasi koncertui, kuris įvyks vasario 21 d. Jaunimo 
centre. »̂ 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 

šeštad 9 v.r iki 1 vai d. 

' ' 




