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Rusijos premjeras 
žada tęsti ekonomijos 

reformas 
Vašingtonas, sausio 30 d. 

(NYT) - JAV prezidentas Bill 
CHnton ir viceprezidentas Al 
Gore antradieni susitiko su 
Rusijos ministru pirmininku 
Viktor Černomyrdin. Po susiti
kimo jie išreiškė pasitikėjimą, 
kad Rusija ir toliau ryžtasi vyk
dyti ekonomijos reformas, nors 
iš vyriausybės atleido visus re
formų palaikytojus ir rinki
mams artėjant žada pravesti di
džiulių valstybinių išlaidų rei
kalaujančias socialines progra
mas. 

Kaip rašo Steven Erlanger 
„The New York Times" laik
rašty, po to, kai Rusijos Komu
nistų partija taip gerai pasirodė 
gruodžio mėnesį vykusiuose 
Dūmos rinkimuose, prezidentas 
Boris Jelcinas, kuris bus kandi
datu birželio mėnesį vyksian
čiuose prezidento rinkimuose, 
užėmė šios partijos politine pozi
ciją ir iš vyriausybės pašalino 
visus, kurie palaiko vakarie
tiško stiliaus reformas. 

B. Jelcinas taip pat išleido eilę 
dekretų, jų tarpe vieną, kuria
me pakeliamos pensijos ir algos, 
o tai smarkiai padidins valsty
binio biudžeto deficitą ir 
padidins infliaciją. Šie veiksmai 
kelia susirūpinimą Tarptauti
niam Valiutos Fondui (TVF) dėl 
jų 9 milijardų dolerių paskolos 
P',€,ijn'-, d»l kurio* p»sri',di-
nių sąlygų buvo išsiderėta su 
Anatoly Č ubais, kurio dabar jau 
nėra vyriausybėje. 

Bet tiek B. Clinton, tiek ir A. 
Gore abu pasisakė už paskolos 
teikimą Rusijai. Aukšti JAV 
valdžios pareigūnai sakė, kad 
sulaikyti paskolos teikimą 
būtų kraštutiniškas veiks
mas, suduodantis siaubin
gą smūgį tiek Jelcinui, tiek ir 
Černomyrdinui. Anot jų, TVF 
greičiausiai suteiks paskolą, bet 
reikalaus mėnesinių atsiskai
tymų ir nuolatinių Rusijos eko
nomijos įvertinimų. „Aš manau, 
kad paskola praeis; ji turėtų 
praeiti", pareiškė prez. Bill 
Clinton. 

Viceprezidentas Al Gore, kal
bėdamas bendroje spaudos kon
ferencijoje su Rusijos premjeru 
Černomyrdin, tvirtino, kad as
menybes čia nefigūruoja. „Galu
tinis egzaminas bus Rusijos val
džios veiksmai ir jos ekonomi
ja", sakė viceprezidentas. 

Jelcinas apie pokalbį 
su Clintonu 

Maskva, sausio 30 d. (Inter-
fax) - Susirūpinęs padėtimi 
Rusijoje. JAV prezidentas Bill 
Clinton paskambino Rusijos 
prezidentui Boris Jelcinui. Po 
to, B. Jelcinas pranešė Intrfax 
žinių agentūrai, kad telefonu 
kalbėdamasis su JAV preziden
tu, jam pasakė, kad pasiųs mo
tyvuotą prieštarą NATO plėti
mui, ir B. Clinton pažadėjo ją 
įdėmiai išnagrinėti. 

Rusijos Komunistų partijos 
vadas Genadij Ziuganov žinių 
agentūrai pasakė, kad galimas 
NATO plėtimas gali sutrukdyti 
Rusijai ratifikuoti Įprastinės 
puolamosios ginkluotės sumaži
nimo sutartį, vadinamą 
STARTU. 

Boris Jelcin Interfax žinių 
agentūrai pasakė, kad pokalbio 
su JAV prezidentu metu jis 
paprašė jo panaudoti tarptau
tines priemones ,.paveikti 
Čečėnijos banditams". 

Anot korespondento S. Erlan
ger, aišku tai, kad Amerikos val
džios pareigūnai nori duoti B. 
Jelcinui ir Černomyrdinui erd
vės manevruoti, statydami kuo 
mažiausius ekonomijos reformų 
reikalavimus, ruošiantis pre
zidentiniams rinkimams. Ame
rikos pareigūnai sako, kad TVF 
gali susitaikyti su Jelcino mul-
timilijardiniu rublių dekretu, 
kuriame pakeliamos pensijos ir 
minimalus atlyginimas. O V. 
Černomyrdin antradienį užtik
rino, kad valdžia tikisi laikytis 
Rusijos 1966 m. biudžeto nusta
tytų finansinių apribojimų. 

Bet tuo pačiu Viktor Černo
myrdinas pabrėžė, kad būtina 
padaryti „kel ias pataisas 
socialiniame sektoriuje", tai, 
žinoma reiškia padidintas val
džios išlaidas. Jis atsisakė 
konkrečiai įvardinti pataisas, 
sakydamas, kad prez. Boris Jel
cinas vasario mėnesį padarys 
specialų pranešimą apie val
džios naujus planus. Premjeras 
tačiau pastebėjo, kad ir JAV ir 
Rusija šiais metais turės pre
zidento rinkimus, ir tai suteikia 
„ypatingą toną" jų abipusiems 
santykiams. 

Viceprezidentas Al Gore pa
reiškė, kad Jungtinės Valstijos 
remia visų atspalvių Rusijos 
reformų skatintojus ir pasakė 
suprantąs spaudimus, kurie 
susidaro, Rusijai pereinant iš 
centro nurodymais vykdomos 
ekonomijos į rinkos ekonomiją. 
Iš tiesų, pridera, kad Rusuos 
vyriausybė būtų jautri tiems 
spaudimams. 

Al Gore ir Viktor Černomyr
din kalbėjo spaudos konferenci
joje po šeštosios sesijos kas 
pusmetį vykstančio abiejų šalių 
vyriausybių pasitarimo. Tai, 
kad abiejų šalių vyriausybių 
sutarimu tokie pasitarimai 
vyksta reguliariai, sukūrė paly
ginti ramią atmosferą, kurioje 
lengviau aiškintis sunkius eko
nomijos bei prekybos klausi
mus. 

Pavyzdžiui, pranešama, kad 
šiose sesijose abi pusės labai arti 
sutarimo dėl ilgai jau svarstomo 
klausimo apie naujiems rusų 
Iljušin lėktuvams pirkimą JAV 
įmonės Pratt & Whitney paga
mintų variklių, nepaisant ir 
Boeing firmos ir Rusuos va
riklių gamintojų pasiprieši
nimo. Už tai Rusija sumažins 
tarifus JAV lėktuvams, parduo
damiems Rusijoje. 

A. Gore ir V. Černomyrdin 
taip pat pranešė, kad Rusijai 
bus užleidžiamą didesnė dalis ko
mercinėje skraidinimo į erdva 
rinkoje, taip, kad Rusga gaus tas 
pačias sąlygas, kaip Ukraina ir 
Kinija, galėdama turėti iki 20 
skrydžių per metus, vietoj da
bartinių aštuonių. JAV taip pat 
sutiko padauginti savo skrydžių 
skaičių į Rusijos erdvių stotį 
„Mir", ir tai padės jai išsilaikyti, 
atsirandant vis didesnių suvar
žymų Rusijos valstybiniam biu
džetui. 

Abi šalys taip pat nustatė 
aiškesnes nuostatas į JAV im
portavimui rusų gamybos gink
lams bei šaudmenims. Keturių 
pavojingų ginklų importavimas 
bus iš viso uždraustas (iki šiol 
buvo suspenduotas), bet bus 
atnaujintas šaudmenų impor
tavimas, griežtai jį tikrinant, 
pranešė JAV pareigūnas. 

Taip pat buvo pasikeista gam
tosaugos žvalgybos duomeni
mis, surinktomis slaptais Rusi-

Sausio 13 d. Antakalnio kapineM prie 1991 m. Muno 13-oaios įvykiuose žuvusių Laisves Gynėjų 
kapų valstybine dslegscųa padeda vainikus. 

LDDP frakcijos grupė 
palaiko socialdemokratų 

kryptį 
Vilnius, sausio 26 d. (AGEP) 

— LDDP frakcijoje oficialiai 
sudaryta „Socialinio aktyvu
mo" grupė, kuriai priklauso 19 
valdančiosios frakcijos narių. 
Grupės vadovų išrinktas Algi
mantas Salamakinas spaudos 
konferencijoje užtikrino, kad 
jokios konfrontacijos tarp 
grupės ir likusios frakcijos 
dalies nėra ir nebus. Grupė, 
kuri iš esmės veikia jau nuo per
nai pavasario, įsteigta pagal 
LDDP frakcijos statutą. „Jokių 
separatistinių tikslų nėra", 
užtikrino ir grupės vadovo 
pavaduotojas Gediminas Pa vir
žis. 

Pasak A. Salamakino, grupė 
nesvarstė premjero Adolfo Šleže
vičiaus atsistatydinimo klausi
mo. Jis teigė, kad frakcija 
neturėtų daryti įtakos ir viską 
turėtų spręsti prezidentas, pa
sinaudodamas Konstitucijos 
jam suteiktomis teisėmis. Ta
čiau Salamakinas neneigė, kad 
reikia kalbėti apie „partijos pir
mininko vaidmenį". Apie tai, 
sakė grupės pirmininkas, bus 
kalbama šeštadienį LDDP tary
bos posėdyje. A. Salamakino 
nuomone, partijos pirmininkas 
„gal ir turėtų pasikeisti". (Kaip 
jau skelbėme, LDDP taryba nu
tarė palaikyti A. Šleževičių. — 
Red.) 

„Socialinio aktyvumo" grupė 
sieks, kad LDDP nuosekliau lai
kytųsi socialdemokratinių nuo
statų, kurios atspindėtos parti
jos rinkimų programoje. Grupė 
rems socialdemokratų nuostatas 
išreiškiančius įstatymų projek
tus ir tokių įstatymų įgyvendi
nimą, inicijuos įstatymus ir 
programas, kuriomis būtų ska
tinamas ir ginamas sąžiningas 
darbas bei verslas, švietimo, 

jos satelitais. „Jie turi geresnius 
mūsų šalies fotografinius žemė
lapius, nei mes patys", pareiškė 
viceprezidentas Gore. „O mes 
turime geresnius Rusijos žemė
lapius, nei jie". 

Nėra žinių, kad būtų kiek pa
žangos padaryta dėl Rusijos su
tarties su Iranu, dalintis moks
linių tyrimų informacija dėl 
branduolinio reaktoriaus. 

Padarytos sutartys ir dėl 
bendradarbiavimo, kontroliuo
jant infekcines ligas, kurios šiuo 
metu labai paplitusios Rusijoje. 

sveikatos ir socialinės saugos 
sistemos. Grupės nariai LDDP 
frakcijoje taip pat ketina 
oponuoti nenuosekliai social
demokratinės veiklos taktikai, 
pažymėjo jos pirmininkas. 

Be socialinės srities, sakė A. 
Salamakinas, grupė ketina sus
tiprinti pastangas kovoti su ko
rupcija. Grupės pareiškime 
numatyta apriboti „stambiųjų 
verslininkų, bankų savininkų 
bei jų tarnautojų besaikį lobimą 
visuomenės sąskaita". 

Pasak Gedimino Paviržio, 
grupė sieks, kad Seimas iš
vengtų „parlamentinės rezis
tencijos" pasikartojimo, kokią 
išgyveno buvusioji Aukščiausio
ji Taryba, ir liktų darbingas 
tiek, „kiek lemta jam dirbti". 

Grupei nepriklausantis LDDP 

frakcijos seniūno pavaduotojas 
Algirdas Kunčinas toje pačioje 
spaudos konferencijoje pažymė
jo, kad net trys grupės nariai 
yra Seimo komite tų pir
mininkai. G. Paviržis vadovau
ja Sveikatos, socialinių reikalų 
ir darbo komitetui, Mindaugas 
Stakvilevičius — Žmogaus ir 
piliečio teisių bei tautybių 
reikalų komitetui ir Algirdas 
Sadkauskas — savivaldybių 
komitetui. Todėl, pasak A. 
Kunčino, ateityje vienas grupės 
narių, bus paskirtas ir frakcijos 
seniūno pavaduotoju. 

Tai, kad A. Sadkauskas 
pasirašė grupės pareiškimą, 
reiškia, kad jis neatsistatydina 
iš komiteto pirmininko posto ir 
nepasitraukia iš frakcijos, sakė 
grupės vadovas A. Salamaki
nas. Kaip žinoma, paaiškėjus 
premjero indėlio atsiėmimo iš 
Lietuvos Akcinio Inovacinio 
Banko istorijai, Algirdas Sad
kauskas buvo pareiškęs jog 
ketina pasitraukti. 

Leidykla taps valstybine 
Vilnios, sausio 24 d. (LA) — 

Lietuvos vyriausybė sausio 12 d. 
priėmė nutarimą vietoj Mokslo 
ir Enciklopedijų leidyklos įsteig
ti valstybinę mokslo įstaigą — 
Mokslo ir Enciklopedijų leidy
bos Institutą, perduodant jį iš 
Kultūros ministerijos į Švietimo 
ir mokslo ministerijos regulia
vimo sritį, rašo „Lietuvos ai
das". 

Kaip sakė šios leidyklos direk
torius Zigmantas Pocius, pu
santrų metų buvo stengiamasi 
išlaikyti leidyklos valstybinį 
statusą. Tai suteikia leidyklai 
visai kitas galimybes — leidykla 
tampa mokslo įstaiga. „Buvo ir 
prieštaraujančių, manančių, 
kad Mokslo ir enciklopedijų 
leidyklai reiktų likti tik 
leidybos įmone", pasakojo Z. 
Pocius. „Bet mūsų leidykla su 
savo dabartine struktūra ir lei
dybos kryptimi negali pelno pa
siekti". 

Enciklopedijos ilgai rengia
mos, dirba daug žmonių, todėl 
šiuo metu tokių leidinių spaus
dinimas neapmoka spausdinimo 
išlaidų. Ypač tai pasakytina 
apie technikos, muzikos, žemės 
ūkio, kultūros paminklų enci
klopedijas. Toks leidinys 
kainuoja 159-200 litų, o mūsų 
visuomenė pirkti tokių brangių 
leidinių kol kas neišgali. Nepel
ningi ir filologiniai, terminų 
žodynai, kultūros paveldo lite-

Opozicinės frakcijos 
pakartoja paramą 

prezidentui 
Vilnius , sausio 31 d. (BNS) -

Visos Lietuvos Seimo opozicinės 
frakcijos pakartojo savo pasiry
žimą remti prezidento Algirdo 
Brazausko teikimą iš pareigų 
nušalinti ministrą pirmininką 
Adolfą Šleževičių. Kaip pranešė 
opozicijos atstovė spaudai, ant
radienį įvykusiame šių frakcijų 
posėdyje jų vadovai pažadėjo 
kaip tik galėdami užtikrinti, 
kad kiek galint daugiau joms 
priklausančių Seimo narių da
lyvautų balsavime Seime va
sario 8 d., kai bus svarstomas 
prezidento teikimas nušalinti 
premjerą. Posėdyje dalyvavo 
konservatoriai , krikščionys 
demokratai, socialdemokratai. 
Politinių Kalinių ir Tremtinių 

frakcijos nariai, tautininkai, de
mokratai, socialdemokratai, 
Politinių Kalinių ir Tremtinių 
frakcijos nariai, tautininkai, 
demokratai ir Centro Sąjangos 
frakcijos nariai. 

Opozicijos atstovai sakė, kad 
jų tolimesni veiksmai priklau
sys nuo balsavimo Seime ir nuo 
prezidento sprendimų. Kaip jau 
skelbta, šios frakcijos preziden
tui jau buvo pažadėjusios 65 Sei
mo narių balsus. Prezidento tei
kimui priimti tereikės paprastos 
daugumos iš 141 Seimo narių. 

Seimo opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis negalės daly
vauti balsavime, nes iš kelionės 
Jungtinėse Valstijose sugrįš tik 
vasario 10 dieną. 

Konservatoriai siūlo 
prezidentui šaukti 

pirmalaikius rinkimus 
Vilnius , sausio 30 d. (Elta) -

„Poli t inės raidos logika ir 
LDDP politinė logika aiškiai sa
kė, jog prezidentas turi nuga
lėti", antradienį spaudos kon
ferencijoje sakė Seimo Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) frakcijos seniūnas And
rius Kubilius, komentuodamas 
prezidento dekretą dėl premje
ro Adolfo Šleževičiaus atsta
tydinimo. Jis LDDP veiksmus 
pavadino šioje situacijoje 
keistais, nes „LDDP be Bra
zausko — tai visiškai naujas de
rinys". 

Andrius Kubilius tikisi, kad 
prezidento dekretas dėl ministro 

pirmininko atstatydinimo vasa
rio 8 d. bus paremtas Seime. Jis 
sakė, kad Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) frakci
jos nariai, taip pat krikščionys 
demokratai, beje, esantys tarp 
65 Seimo narių, kurie anksčiau 
pažadėjo paremti tokį dekretą, 
balsuos už šį prezidento dekretą. 
Konservatorių frakcijos seniū
nas mano, kad dalis LDDP frak
cijos narių irgi parems dekretą. 

Tačiau premjero atstatydini
mas, pasak Andriaus Kubiliaus, 
nėra galutinė išeitis iš „pa
kankamai gilios politinės kri
zės". Išeitis būtų, jo nuomone, 
priešlaikiniai Seimo rinkimai. 

Soc ialdemokratai rems 
prezidentą, bet su išlygomis 

ratūra, kurią dabar leidžia 
Mokslo ir enciklopedijų leidyk
la. Būtina valstybės parama. 

Mokslinio instituto statusas 
buvo būtinas ir todėl, teigė di
rektorius, kad leidykloje dirba 
aukštos kvalifikcijos redakto
riai, kurie patys rašo tekstus en
ciklopedijoms. Moksliniams ty
rimams atlikti, medžiagai pa
rengti reikia ne tik laiko, bet ir 
valstybės finansavimo. „Tiki
mės, kad, patvirtinus naująjį 
statusą, labiau į mūsų darbą 
įsijungs mokslininkai, valstybės 
biudžete bus tiesiogiai numaty
tos lėšos patvirtintoms progra
moms", pabrėžė Z. Pocius. 

Iki šių metų leidykla iš 
valstybės kasmet gaudavo tarp 
trijų ir keturių šimtų tūkstan
čių litų paramos. Tokios sumos 
pakanka tik dviem trims kny
goms parengti, sakė leidyklos 
direktorius. Kad leidykla galėtų 
normaliai gyventi, jai reikia 
išleisti ne mažiau kaip 80 kny-

Šiuo metu leidykloje dirba 80 
žmonių. Tarp jų yra humanita
rinių mokslų ir fizikos mokslų 
daktarų. Redaktoriaus atlygi
nimas iki šiol buvo vidutiniškai 
350 litų per mėnesį. Redakto
riams būtina suteikti mokslinio 
bendradarbio vardą, ir tai bus 
galima padaryti leidyklai įgijus 
mokslinio instituto statusą. 

Vi ln ios , sausio 30 d. (Elta) -
„Lietuvos socialdemokratai 
sveikina Respublikos prezi
dentą priėmus ryžtingą sprendi
mą dėl vyriausybės pirmininko 
a ts ta tydin imo", pareiškė 
antradienį spaudos konferen
cijoje Socialdemokratų partijos 
vadovas, Seimo pirmininko pa
vaduotojas Aloyzas Sakalas. 

Tačiau, sakė jis, šalies ūkis, 
bankų sistema ir ypač jų indė
lininkai bei gyventojai nebūtų 
patyrę tokių didelių nuostolių, 
jeigu Seimas būtų patvirtinęs 
prieš dvejus metus socialdemo
kratų frakcijos pateiktą inter
peliaciją vyriausybės vadovui. 

Socialdemokratai siūlo prezi
dentui nepritarti Tarptauti
nio Valiutos Fondo ir vyriau
sybės teikiamam bankų gelbėji
mo projektui, sudaryti Seime 
politinių partijų atstovų darbo 
grupę, kuri teiktų jam pasiūly
mus bankų krizei išspręsti. 

Valstybės vadovas taip pat 
paragintas neskirti Lietuvos 
Banko valdytoju asmens, kuris 
besąlygiškai pritaria Pasaulio 
Banko ir Tarptautinio Valiutos 
Fondo siūlymams bei išleisti 
dekretą dėl 1996 m. biudžeto 
persvarstymo Seime, kad gelbs
tint bankus nenukentėtų socia
linės programos. 

NATO turi plėstis į Rytus 
Briuselis , sausio 26 d. — 

Danijos ir Vokietijos gynybos 
ministrai dar kartą akcentavo 
NATO plėtimo Rytų kryptimi 
būtinybę, praneša Rusijos žinių 
agentūra Itar-Tass. 

Danijos Hans Haekkerup pa
reiškė, jog NATO saugumo 
garanti jos tokioms NATO 
narystės prašančioms šalims, 
kaip Lenkija ir Baltijos 
valstybės, būtų ženklus signalas 
pirmiausia politiniu požiūriu. 
Vokietijos Volker Ruhe pasakė, 
jog be integracijos ir tampraus 
bendradarbiavimo su Vidurio ir 
Rytų Europos valstybėmis ne
galima pasiekti nei stabilumo 
Europos centre, nei saugumo 
visai Europos Sąjungai; taigi, 
NATO turi plėstis Rytų kryp
timi. 

Latvijos ginkluotųjų pajėgų 
vado Juris Dalbinis straipsnis 
apie Baltijos šalių saugumą ir jų 

potencialią narystę NATO, pra
neša BNS žinių agentūra. Jame 
Rusija vadinama „potencialiai 
priešiška šalimi" Baltijos vals
tybių atžvilgiu. 

Juris Dalbinis taip pat nepri
taria dvišalės NATO ir Rusijos 
sutarties pasirašymui, nes tuo
met Baltijos valstybės atsidurtų 
buferinių valstybių padėtyje ir 
jų judėjimas į Vakarus pasida
rytų keblus. 

Rusijos užsienio reikalų 
pareigūnas Aleksandr Udalcov 
J. Dalbinio pareiškimus pava 
dino neatsakingais. 

KALENDORIUS 

Vasario 1 d.: Pionijus, Igna
cas, Brigita, Gytis, Eidvilė. 

Vasario 2 d.: Kristaus 
paaukojimas (Grabnyčios); Kor
nelijus, Kotryna, Valdemaras. 
Rytis, Vandenė. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

DETROIT, MI 

ĮDOMI KULTŪRINĖ 
P O P I E T Ė 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Detroito skyrius sausio 21 d. 
Dievo Apvaizdos parapijos kla
sėje surengė kul tūr inę po 
piete. 

Pradėdama susirinkimą, Lie
tuvos Dukterų dr-jos pirmininkė 
Irena Alantienė supažindino su 
šio renginio kalbėtoja Violeta 
Barkauskas ir viešnia iš Vil
niaus, dr. Danute Kalibatiene. 
Abi buvo pasveikintos su rožės 
žiedu. 

Prof. V. Barkauskas yra 
ankstyvesnės lietuvių ateivių 
kartos dukra. Ji jau 5 kartus 
lankėsi Lietuvoje. Pernai, kaip 
Fulbright stipendininkė, Lietu
voje praleido 6 mėnesius. Ruošė 
seminarus Vilniaus ir Kauno 
universitetuose, lankė ligoni
nes, senelių namus. J i papasa
kojo savo patirtus įspūdžius ir 
parodė daug skaidrių. 

Vilniaus universiteto docentė 
dr. Danutė Kalibatiene nuo 
ateinančio rudens bus Vilniaus 
Gailestingųjų seserų mokyklos 
dekano asistentė. Ji atsakinėjo 
i paklausimus apie Lietuvos li
goninių padėtį. Ligoninės dau
giausiai išsilaiko iš šalpos, 
kurią gauna iš Skandinavijos 
kraštų, Anglijos, Prancūzijos. 
Vokietijos ir iš Amerikos lietu
vių, tačiau to neužtenka. 

Susidomėjimas buvo didelis. 
Atrodo, kad ligoninių padėtis 
yra labai sunki, bet po truputį 
gėrėja. Didelis trūkumas gerų 
lovų ir geros vakarietiškos 
aparatūros. Daktarai pasiruošę 
gerai, tik neturi moderniškiau
sių gydymo priemonių, be kurių 
labai sunku dirbti. 

Universitetuose labai trūksta 
dėstytojų, o taip pat ir kitose 
mokyklose. Tam darbui labai 
laukiami jauni akademikai iš 
Amerikos. 

Šioje popietėje dalyvavo arti 
70 asmenų. Visi buvo pavaišinti 
Lietuvos Dukterų paruoštais 
užkandėliais . Žmonės ilgai 
nesiskirstė, visi norėjo išgirsti 
daugiau jiems rūpimų žinių iš 
dr. D. Kalibatienės ir prof. 
Violetos Barkauskas. 

I r ena Alantienė 

ŪKININKAS P R I E 
MALŪNO 

Manchester miestelis Michi-
gan vabtijoje yra gerai žinomas 
Dainavos jaunimo stovyklauto
jams ir lankytojams. Jame įžy
mybių nerasi. Buvusi populiari 
užeiga „Juodoji Avis" — „Black 
Sheep" sudegė. Jaunimas, ieš
kodamas atgaivos nuo vasaros 
karščių, dabar pasirenka ledų ir 
lengvų užkandžių kioską prie 
„Raisin" upės tilto, prie kurio 
stovi įspūdingas senas malūnas, 
seniai atlikęs savo paskirtį. 

Neseniai prie minėto malūno 
atsisėdo Lietuvos ūkininkas su 
paršiuku ant rankų. Tai medžio 
skulptūra, kurią sukūrė Albi
nas Grigaitis, Dainavos kaimy
nas. Apžiūrėjęs „Farmer" var
du pavadintą kūrinį, iš jo veido 

Dr. Violeta Barkauskas, Michigan 
universiteto medicinos fakulteto pro
fesore. 

pažinsi kūrėją Albiną Grigaitį. 
Vietinis laikraštis „The Man
chester Enterprise", 1996 m. 
sausio 4-tos dienos laidoje, pir
mame puslapyje pa ta lp ino 
„Naują veidą prie malūno" ir 
painformavo, kad A. Grigaičio 
medžio skulptūrų yra prie bib
liotekos („Skaitytojas"), o to 
laikraščio patalpų vitrinoje 
pozuoja „Smuikininkas". Taip 
pat jo darbų yra Dainavos 
jaunimo stovykloje ir dar 
daugiau jų puošia jo sodybą. 

A. Grigaitis. 1987 m. gegužės 
31d. „Pilėnų" stovykloje buvo 
surengęs savo medžio skulptū
ros ir tapybos darbų parodą. Iš 
profesijos yra elektrikas, toje 
srityje daug darbų atlikęs Dai
navoje. Pora metų būdamas 
Dainavos ūkvedžiu, išradingai 
atliko daug remonto darbų, 
tvarkydamas stovyklos patal
pas. Dar ir dabar neatsisako 
patvarkyti Dainavoje pasitai
kančias gedimų problemas. Šis 
nuoširdus ir nuolatos besišyp
santis suvaltietis laiko neleidžia 
veltui. Ilgas žiemos dienų valan
das praleidžia pašiūrės „studi
joje" drožinėdamas medį, jo 
skiedromis pašildydamas darbo
vietę ir iš krosnies sklindančia 
šiluma atgaivindamas rankas. 

Stasys Gar l i auskaš 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Tradicinis Vasario 16-tos 
minėjimas vyks sekmadienį, 
vasario 11d. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre, 25335 West 
Nine Mile Rd.. Southfield, MI. 
Šv. Mišios bus aukojamos abe
jose Detroito apylinkių lietuvių 
parapijose 10:30 v.r. Visos 
organizacijos dalyvaus su vėlia
vomis. Prieš minėjimą svečiai 
galės vaišintis skaniais lietuviš
kais patiekalais, namuose kep
tais pyragais ir tortais. Minėji
mo pradžia 12:15 v.p.p. 

Pagrindinė kalbėtoja bus vie
nuolė seselė Margaret John Kel
ly, Daughter of Charity of St. 
Vincent de Paul. buvusi rytų 
rajono provincijole. Ji tar
pininkauja direktorių tarybai 
Šv. Jono universitete, New 
Yorke, kuris yra didžiausias 
katalikų universitetas JAV. 
Šiuo laiku seselė Margaret John 
ir Šv. Jono universiteto per
sonalas bendradarbiauja su ar
kivyskupu metropolitu Bačkiu 
pastangose paremti bažnyčios 

Viešnios ir svečiai Lietuvos Dukterų, Detroito skyriaus, sausio 21 d. Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose. Southfield, MI, surengtoje kultūrinėje popietėje. I eil. viduryje prof. dr. Violeta 
Barkauskas ir vilnietė dr. Danutė Kalibatiene Nuotr. J. Urbono 

3^'HH 
Albino Grigaičio sukurta Lietuvon ūkininko medžio skulptūra prie malūno 
Manchester miestelyje, Michigano valstijoje 

siekimą kelti Lietuvos ekonomi
nę, moralinę ir socialinę būklę, 
sužalotą ilgo sovietinio valdymo. 
Seselė Margaret John lankėsi 
Lietuvoje kelis kartus. Šv. Jono 
universitetas siuntė profesorius 
į L ie tuvą steigti fakul te tą 
Vi lniaus universitete. Seselė 
Margaret John, Šv. Jono univer
siteto profesoriai, architektai, 
meno istorikai, inžinieriai kelia
vo Lietuvon išvystyti pilną ar
chi tektūros planą ir sąmatą 
atstatyti 17-to šimtmečio Berna-
dinų vienuolyną ir jį paversti 
švietimo ir konferencijų centru, 
ku r i ame bus įrengtas komer
cinis centras — viešbutis, par
duo tuvės , valgyklos. Seselė 
Margaret John Kelly pasidalins 
mint imis apie jos įspūdžius ir 
pa ty r imus Lietuvoje. Meninę 
minėjimo dalį atliks „Audinio" 
ir „Žibur io" tau t in ių šokių 
šokėjai. 

78-ąjį Vasario 16-tos minėjimą 
Detroite ruošia ir koordinuoja 
Detroito Organizacijų centras 
(DLOC) ir „Pagalba Lietuvai" . 

Aukos Amerikos Lietuvių Ta
rybos (ALTas) ir „ P a g a l b a 
Lietuvai" veikloms paremti bus 
renkamos prie visų lietuviškų 
parapijų ir prieš minėjimą prie 
įėjimo Kultūros centre. Aukas 
t a ip pa t galima siųsti: „Aid to 
L i t h u a n i a " , 4457 F a i r w a y 
Court , Waterford, MI 48328-
3483 (čekius rašant „Aid to 
L i thuan ia" ; aukos yra. nurašo
mos nuo federalinių mokesčių), 
arba Cėsys Šadeika, 28975 Well-
ington Rd., Farmington Hills, 
MI 48334-4152 (čekius rašant 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
cen t ras (DLOC vardu). 

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis į adv. Kęstutį 
Miškini , tel. (810) 967-2040. 

Regina Juškai tė 

PASIKALBĖJIMAS SU 
KUN. A. SAULAIČIŲ 

Sausio 30 d. ,.Lietuviškų me
lodijų" programoje buvo per
duotas pasikalbėjimas su kun. 
A. Saulaičių iš Dainavos sto
vykloje vykusio studentų ateiti
n i n k ų „Super sava i tga l io" . 
Buvo kalbėta apie prieš 30 metų 
Dainavoje vykusią jaunimo sto
vyklą, kurioje dalyvavo lietuvių 
j aun imo atstovai iš 17-kos pa
saulio kraštų. Ta proga jie 
Dainavoje pasodino eglaites, 
puša i tes ir ki tus medžius. De
šimtosios Tautinių šokių šven
tės me tu sukaks 30 metų nuo 
Pirmojo Jaunimo kongreso Či
kago je . Šio kongreso buvę 
pagrindiniai rengėjai t a proga 
planuoja susitikti Čikagoje ir 
paminė t i 1966 m. įvykius. 

LIETUVOS ISTORIJA 
P A Š T O ŽENKLUOSE 

Algirdas Vaitiekaitis sekma
dienį, vasario 1 1 d . Dievo Ap
vaizdos parapijos patalpose vyk
s iančiame Lietuvos Nepriklau
s o m y b ė s minėj ime i š s t a ty s 
„Lietuvos istorija 1918-1940 m. 
pašto ženkluose" parodą. Minė
j imą rengia Detroito Lietuvių 
organizacijų centras, vadovau
j a m a s adv. Kęstučio Miškinio. 
Pradžia 12:15 v.p.p. 

PASIKALBĖJIMAS SU 
B. LUBIU 

„Lietuviškų melodijų" sausio 
27 d. laidoje buvo perduotas 
pasikalbėjimas su buvusiu Lie-

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

P A D Ė K O S I ^ I Š K A I IŠ 
LIETUVOS 

Lietuvos Vyčių organizacijos 
padalinys, „Pagalba Lietuvai" 
susilaukė padėkos laiškų iš 
Lietuvos. 

Vilnaus arkivyskupas Met
r o p o l i t a s Audrys J u o z a s 
Bačkis, pareiškė: 

„Labai dėkojame Jums už dra
bužių siuntą. Turėjome gerą 
progą prieš Kalėdas pradžiu
ginti neturtingas šeimas, Ii 

tuvos ministru Bronium Lu
biu. J i s lankėsi Washingtone, 
tyr inėdamas galimybes gauti 
paskolą jo vadovaujamam Azoto 
fabrikui, siekiant sumodernin
t i t rąšų gaminimo procesą. 
Įvykdžius šį projektą, būtų 
galima konkuruoti su vakaruo
se gaminamomis trąšomis ir 
plėsti Lietuvoje gamintas trasas 
į vakarus. Nenorėdamas ko
m e n t u o t i apie dabar t in io 
M i n i s t r o pirmininko pro
blemas, Lubys džiaugiasi, kad 
Lietuva stengiasi demokratiš
kais būdais keisti valdžią. 

SVEIKINAM MYKOLĄ 
ABARIŲ 

Mykolas Abarius, Lietuvių 
Šaulių s-gos išeivijoje vadas, 
sausio 27 d. paminėjo savo 70 
metų gimimo sukaktį žmonos 
Onutės, vaikų, žentų ir vaikai
čių tarpe. Gimtadienio proga 
susilaukė sveikinimų iš Lietu
vos. Jo brolio Liongino Abariaus 
sveikinimas buvo perskaitytas 
„Lietuviškų melodįjų" sausio 27 
d. laidoje. Prie sveikinimų 
prisideda ir daugelis Detroito 
lietuvių, linkėdami M. Abariui 
dar daug sveikų ir darbingų 
metų. 

lm 

PHOENIX, AZ. 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
REIKALAI 

LB Arizonos apylinkė visuoti
niame narių susirinkime, vyku
siame gruodžio 10 dieną, išrinko 
naują valdybą ir kontrolės ko
misiją. Valdybą sudaro: dr. Pau
lius Žygas — pirmininkas, Rima 
Reklaitienė — vicepirmininkė, 
Stasys Narkus — sekretorius, 
Aldona Klemkienė — iždininkė 
ir Dalia Motiejūnienė — visuo
meniniai reikalai. Kontrolės 
komisijon išrinkti: Kazys Mato
nis, Birutė Strouse ir Antanas 
Ambraška. Susirinkimas, taip 
pat, patvirtino pinigines aukas 
šiems lietuvybės vienetams: 
dienraščiui „Draugui" — 200 
dol. Tremtinių grįžimo fondui — 
200 dol., Partizanų šalpos fon
dui — 200 dol. ir Vasario 16-to-
sios gimnazijai — 150 dol. 

Vasario 16-tosios iškilmingas 
minėjimas ruošiamas vasario 11 
dieną, sekmadienį. Šv. Mišios už 
Lietuvą bus aukojamos 1:30 vai. 
p.p. St. Elizabeth Seton bažny
čioje, 9728 Palmeras Dr., Sun 
City, AZ. Po Mišių, 2:30 vai. p.p. 
minėjimas bus tęsiamas tos pat 
bažnyčios parapijos salėje. Visi 
apylinkės lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti šiose svar
biose iškilmėse. 

ViktZ. 

gonius, vaikelius ir kitus į var
gą patekusius. Tokia pagalba 
Lietuvai šiandien reikalinga, 
nes vis daugiau ir daugiau žmo
nių neįstengia įsigyti sau bū
tiniausių daiktų. Nuoširdžiai 
dėkojame už nuolatinę paramą 
mūsų valgyklai „Betanija". Tik 
mūsų geradarių, gyvenančių 
toli nuo Lietuvos dėka, dar 
įstengiame kasdien pamaitinti 
600 alkanų žmonių. Nors tai 
lašas jūroje, bet Dievo akyse tai 
daug, nes viskas daroma su 
meile ir noru tarnauti žmo
nėms..." 

Dr. Kazys Paltanavičius, 
Šv. Jokūbo ligoninės direkto
rius, rašo: 

„Savo ir Šv. Jokūbo ligoninės 
personalo vardu sveikinu su Šv. 
Kalėdoms ir Naujaisiais Metais. 
Linkime Jums geros sveikatos, 
sėkmės Jūsų labdaros veikloje. 
Dėkojame už neseniai atsiųstas 
90 dėžių labdaros Šv. Jokūbo li
goninei". 

Dr . Emilija Montvilienė, 
Vilkaviškio vysk. CARITAS 
vedėja, rašo: 

„Nuoširdžiausiai dėkoju už 
vaistus ir kitas dovanas, kurias 
gavome iš Vilniaus per gyd. 
Paulių Bindoką. Parsivežėme 
76 dėžes pagal duotą sąrašą 
Džiaugiamės, kad radome vais-

BROCKTON, MA 
MINĖSIME VASARIO 16 
Brocktono lietuviškų organi

zacijų atstovai, sukviesti Lietu
vių Bendruomenės Brocktono 
apylinkės pirmininko Stasio 
Eivos, nustatė Vasario 16 mi
nėjimui tokią tvarką: 

Penktadienį, vasario 16 d., 10 
vai. ryto, organizacijų atstovai 
apsilankys pas miesto merą, 
kuris pasirašys proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16 Lietuvos 
švente Brocktono mieste. 

Sekmadienį, vasario 18 d., 
10:15 vai. ryto, iškilmingos šv. 
Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje 
už Lietuvos laisvės kovotojus; 
organizacijos dalyvauja su 
vėliavomis. Vėliavas tvarko 
Brocktono šaulių kuopos pir
mininkė Stasė Gofensienė. Po 
šv. Mišių prie Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklo pa
dedamas vainikas ir vykstama 
prie miesto rotušės nuleisti 
Lietuvos vėliavą, kuri iškil
mingai buvo pakelta vasario 11 
d. ir visą savaitę ten plevėsavo, 
skelbdama Brocktono gyvento
jams, kad Lietuva gyva. 

Pagrindinė minėjimo dalis 
vasario 18 d., 3 vai. p.p., Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Kalbės Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apygardos pirmininkas 
Česlovas Mickūnas. Meninę 
programą atliks Bostono et
nografinis ansamblis „Sodau-
to" , vadovaujamas Gitos Kup
činskienės. 

I minėjimą kviečiami Brockto
no miesto ir Massachusetts 
valstijos atstovai. /Valdžios 
atstovų kvietimu rūpinasi ad
vokatas V/illiam Pribušauskas. 

Rengiantis Vasario 16 minė
jimui aktyviai ir solidariai pa
sireiškė: Šv. Kazimiero parapi 
ja, Lietuvių Bendruomenės, 
Šaulių sąjunga, BALFas, Lie
tuvos Vyčiai, Lietuvių Katali
kių Moterų sąjunga, Montello 
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t Moderatoriui kun. Viktoras Rimielis, MIC 
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, teetedianiaii 
nodirba. 
• Redakcija ui skelbimų turini 
nootoskn. Skelbimą kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ka 
nors skelbti. 

• "—*«fc'ij" dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; ssstadienisis nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 
ssvo nuoiiūrs. NeeunaUdotu 
straipsniu nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopija. 

tų nuo sąnarių, mažakraujystės, 
vaikams antibiotikų, vaistų nuo 
slogos bei kosulio. Mūsų vais
tinė buvo beveik ištuštėjusi! Ma
loniai prašome mūsų nepamirš
ti ir ateityje, nes yra daug be
viltiškų ligonių, kuriems jau 
nebeturime vienkartinių palų, 
baigiasi aspirinas, neturime 
antibiotikų suaugusiems, prieš-
alerginių nuo astmos vaistų. 
Prašome perduoti nuoširdžią 
padėką visiems prisidėjusiems 
prie šios siuntos". 

Dr. Jonas Rasimas, Elekt
rėnų Reabilitacijos ligoninės 
vyr. gydytojas, pareiškė: 

„Dėkojame Jums už pagalbą 
medikamentais, kurią gavome 
per P. Bindoką. Vaistai mums 

Lietuvių Tautinis klubas ir San
daros klubas. 

Visi Brocktono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami susirinkti 
paminėti Lietuvos Nepriklauso
mybės 78-tąją sukaktį. 

Stasys Eiva 

labai reikalingi, tik nevisada 
pakanka pinigų jiems nupirkti. 
Mūsų ligoninė yra reabilitacijos 
ligoninė su neurologijos ir kar
diologijos skyriais. Abiejose sky
riuose yra po 60 lovų. Gydomi 
ligoniai po miokardo infarkto, 
sergant širdies ritmo sutri
kimais , h iper tonine l iga, 
stenokardijomis, po galvos sme
genų insulto, kitų įvairios 
kilmės kraujagyslių susirgimų. 
Gydymui naudojame ne tik 
vaistus, bet ir kinezioterapiją, 
masažą vandens, elektros proce
dūras. Vaistus įsigyti nėra 
lengva, nes gauname tik maž
daug puse mums priklausančių 
pinigų. Todėl Jūsų labdara 
mums labai svarbi ir naudinga. 
Dar kartą dėkui už pagalbą", 

paruošė Regina Juškaite 
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LIETUVOJE DALIJAMI 
AMERIKOS PINIGAI 

Katalikų vidurinė mokykla Kretingoje, kurioje šiuo metu mokosi 900 mokiniu 

VILTIS APSINIAUKUSIAME 
HORIZONTE 

Praėjusią vasara lankydama
sis Lietuvoje sutikau kai ku
riuos savo senus pažįstamus, su 
kitais susipažinau, ir ne kartą 
tekdavo aptarti pasitaikančius 
nesklandumus, ieškant išeities 
Lietuvą išvesti i šviesesnį 
rytojų. 

Vienas marijampolietis inži
nierius V. G., kurį buvau aplan
kęs, siųsdamas švenčių ir Nau
jųjų metų linkėjimus, rašo: 

„Labai malonu, kad nepa
mirštate Lietuvos ir savo gen
tainių bei jų problemų, o jų, kaip 
žinote, dabar mūsų mieloje 
Lietuvėlėje yra labai daug. Bet 
nusiminti mums nereikėtų, nes, 
vykstant respublikoje daugia
reikšmei revoliucijai, daug 
tamsių gaivalų ir dėmių iš
plaukia į paviršių. Esu įsiti
kinęs, kad Lietuvos žingsnius į 
priekį nepajėgs sustabdyti 
masinis nedarbas, proslaviškai 
nusiteikusių valdininkų, dip
lomatų, politikų veikla, besi
riejančios partijos ir užsienio 
priešiškos agentūros. Lietuva 
keliasi, iš lėto žengia į priekį, ir 
gal greit įgaus reikiamą 
pagreitį. 

Šiuo metu mums labai trūks
ta įvairių sričių specialistų — 
planuotojų, organizatorių, ban
kininkų, valdininkų ir, žinoma, 
užsienio investicijų. Reikia 
pripažinti, kad jau yra daug 
lietuvių, kurie mėgsta ir dirba 
kitaip negu anksčiau. Kai kitą 
kartą atvyksite gimtinėn, bus 
daug naujo, žinoma, gal ne tiek,. 
kiek jūs norėtumėt. 

Mes kol kas gyvename gerai. 
Esame gyvi ir sveiki, nors 
aplinkui labai padidėjęs serga
mumas ir mirštamumas". 

Iš tikrųjų Lietuvos gyventojų 
gyvenimo trukmė trumpėja. 
Klausimas: kodėl? Čia, atrodo, 
lemia du veiksniai. Sveikatai 
kenkia ir gyvenimą trumpina 

IGNAS MEDŽIUKAS 

paplitęs alkoholizmas. Pagal 
statistiką, vienam gyventojui 
tenka 2,5 litro alkoholio. Bet 
imant dėmesin, kad iš užsienio 
nelegaliai įvežama daug alko
holinių gėrimų ir gyventojai 
gamina naminę degtinę, nusta
tytą kiekį pagal oficialią statis
tiką vienam asmeniui reikėtų 
žymiai padidinti. Sakoma, kad 
toks didelis alkoholio suvar
tojimas yra gal tik Rusijoje. 

Manoma, kad gyventojų svei
katingumą paveikė ir Černo
bylio atominės elektrinės spro
gimas. Daug vyrų ten buvo prie
varta pasiųsti dirbti ir 
pasekmės pasireiškė, tik pra
ėjus tam tikram laikui. Jei 
Lietuvos gyventojų gyvenimo 
trukmė 1987 m. buvo vidu
tiniškai 72,5 m., tai pasku
tiniuoju metu tik 68,7 m. Ly
timis skaičiuojant, vyrų — 62,7 
m., moterų — 74,93. Taigi mir
tingumas nuo 1989 m. iki 1994 
m. padidėjęs 21 proc., daugiau 
žmonių Lietuvoje miršta negu 
gimsta. Nepaprastai padidėjęs 
savižudybių skaičius. Vienam 
tūkstančiui gyventojų tenka 46 
savižudybės, kai kituose kraš
tuose Europoje vidutiniškai 
tūkstančiui tenka 13 savižu
dybių. 

Daugelį sukrėtė ir išvedė iš 
pusiausvyros bankų krizė. Ne 
vienas, patikėjęs bankams savo 
santaupas, tikėjosi aprūpinti 
senatvę, bet staiga pasijuto esąs 
apiplėštas. įstatymų netobu
lumais pasinaudoję, nesąžiningi 
bankininkai išviliojo iš savo 
klientų pinigus ir paskelbė 
bankrotus, dažniausiai gautus 
pinigus nuslėpdami. Bankų di
rektoriai ir aukštesnieji parei
gūnai pasiskyrė sau pasakiškus 
atlyginimus. Tokio Inovacinio 
banko, patekusio į finansinius 

sunkumus, elitas buvo pasisky-
ręs pasakiškas algas: Artūras 
Balkevičius 416,648 Lt, Liucija 
Balčiūnienė - 329,005 Lt, Eu 
genijus Vartavičius — 271,663 
Lt metams. Ir tai, atrodo, dar 
buvo per mažai. Kaip Lietuvos 
spauda praneša, Lietuvos Akci
nio inovacinio banko vadovas A. 
Balkevičius areštuotas už išeik
vojimą. 

Bendras nusikalstamumas 
Lietuvoje nuo 1995 m. sausio 
pradžios iki tų pat metų gruo
džio mėn. buvo 6,3 proc. didesnis 
negu per tą laiką pernai (1994 
m.). Automobilių vagysčių pa
gausėjo net 11.3 proc. Taigi, 
nors kai kurie žmonės į Lietuvos 
ateitį žiūri optimistiškai, bent 
šiuo metu šviesesnių prošvais
čių nematyti, nes gyventojai te
bėra terorizuojami kriminalistų. 
Nukentėjusieji nepasitiki teisė
saugos organais ir neretai, 
baimės įtakoje, atšaukia skun
dus dėl padarytų nusikaltimų. 
Su korupcija, socialiniais ir kri-
minal in ia is nusikaltimais 
vyriausybė turėtų griežčiau 
kovoti, kitaip Lietuva nesusi
lauks didesnių užsienio inves
ticijų, nes užsieniečiai mato, 
kad investuoti kapitalą į tokią 
šalį, kuri negarantuoja asmens 
bei turto apsaugos, per daug 
rizikinga. 

Žodžiu, dabartinę Lietuvos 
būklę galima būtų apibūdinti 
kaip kai kurių žmonių šviesią 
vilt į apsiniaukusiame ho
rizonte. 

KAUNO DRAMOS 
TEATRUI - 75-eri 

Kauno valstybinis dramos 
teatras, savo amžių skaičiuo
jantis nuo pirmojo profesio
nalaus Valstybės teatro įkūrimo 
1920 m. gruodžio 19 d., pernai 
Kalėdų išvakarėse, paminėjo sa
vo 75-metį. 

Amerikos lietuvių Vašingtone 
įkurtas JAV-Baltijos fondas 
penktuosiuose savo veiklos 
metuose praturtėjo 2.4 milijono 
dolerių, kurie atėjo iš JAV Tarp
tautinio vystymo agentūros. Iš 
tikro tai yra Amerikos valdžios 
agentūra, per kurią dalis 
užsienio paramai skirtų lėšų 
nueina į įvairius kraštus 
paruoštom programom vykdyti. 
Iki šiol iš didžiųjų Amerikos 
fondų ir vyriausybės gautas 
sumas JAV-Baltijos fondas 
naudojo savivaldybių darbuoto
jams ir žurnalistams treniruoti 
Amerikoje ir. Baltijos valsty
bėse, kūrė mokymo centrus ir 
mokslų katedras prie universi
tetų, aprūpindamas dėstytojais 
ir mokymo priemonėmis. 

Pagal JAV-Baltijos fondo 
pateiktus duomenis, 1995-jų 
metų gautoji 2,400,000 dolerių 
suma bus išskirstyta visose tri
jose Baltijos valstybėse ne-
va ld inėms organizacijoms, 
kurios ugdo demokratiją, vysto 
laisvąją rinką, rūpinasi gamtos 
ir sveikatos apsaugos reikalais 
bei socialinių problemų sprendi
mais. 

Programa, pavadinta „demok
ratijos tinklu" („Democracy 

.Network"), vykdoma visose tri
jose Baltijos valstybėse, tačiau 
šis rašinys apsiribos vien 
Lietuva. 

Kad pinigai nepatektų į suk
čių rankas, iš anksto buvo 
numatyta pinigų skirstymo pro
cesą ir jų naudojimą rūpestingai 
kontroliuoti. Pirmiausia per 
visus žiniasklaidos kanalus — 
spaudą, radiją, televiziją — pain
formuoti visuomenę apie „de
mokratijos tinklo" programą ir 
2-3 dienų seminaruose arčiau 
supažindinti suinteresuotų ne
vaidintų organizacijų vadovus 
su techniškais žinių suteikimo 
bei anketų užpildymo klau
simais. Paskui iš Amerikos at
vyksta keli specialistai, kurie 
kartu su Lietuvos ekspertais 
konsultuos dotacijas norinčių 
organizacijų vadovus visais 
pinigų gavimo ir naudojimo 
klausimais. Paruošti prašymai 
ir anketos suplauks į JAV-
Baltijos fondo įstaigą Vilniuje, 
kur tarnautojai patikrins, ar vi
si klausimai atsakyti, ar pateik
ta informacija tiksli. Iš čia visa 
ta medžiaga nueis į „demokra
tijos tinklo" programos Pataria
mąją tarybą, kuri pateiks reko
mendacijas kuriom organizaci
jom ir kiek pinigų skirti. Pata
riamoji komisija sudaroma iš 
autoritetingų Lietuvos žmonių, 
ir jos sudėtis bus paskelbta 
artimiausiu laiku. 

Per tris mėnesius nuo kon
trakto su JAV Tarptautinio vys
tymo agentūra pasirašymo 
JAV-Baltijos fondas jau toli 
pasivarė paruošiamuosiuose 
darbuose. Visais informacijos 
kanalais Lietuvos visuomenė 

Danutė Bindokienė 

buvo painformuota apie „de
mokratijos tinklo" programą. 
Gruodžio mėnesį Fondo atsto
vai, kartu su Amerikos valdžios 
pasamdytu specialistu dr. Rai
mundu Sidriu bei Demokratinio 
instituto tarptautiniams reika
lams ir Krikščionių vaikų fon
do delegatais aplankė Vilnių, 
Kauną ir Panevėžį, konsultuo
dami suinteresuotų organizacijų 
vadovus. Buvo organizuojamos 
spaudos konferencijos. 

Susidomėjimas šia programa 
Lietuvoje didelis. Vilniuje daly
vavo 75 organizacijų atstovai, 
Kaune 65, Panevėžyje 12. Iki 
nustatyto termino, 1995 gruo
džio 30, įteikti 77 prašymai, 
daugiausia demokratizacijos ir 
socialinių-sveikatos srityse 
veikiančių organizacijų. 

Prašymams jau duota toli
mesnė eiga. Vasario mėnesio 
pradžioje turėtų prasidėti pini
gų skirstymas. 

JAV-Baltijos fondo pastango
mis Amerikos valdžios skirti 
doleriai ne tik parems nevai
dintų Lietuvos organizacijų 
veiklą, bet ir išmokys jas atsa
kingai gautus pinigus naudoti. 
Tai svarbus pasistūmėjimas į 
pilietinės visuomenės formavi
mąsi. 
Iš JAV-Baltijos fondo pateiktų 

duomenų parengė 
Juozas Kojelis 

GRIGIŠKĖSE 
PAŠVENTINTA KOPLYČIA 

Pirmąją Kalėdų dieną 
Grigiškių (Trakų rajonas) 
gyventojai pravėrė naujosios 
parapijos koplyčios duris. 
Šventosios Dvasios koplyčią 
pašventino ir šv. Mišias aukojo 
Jo Ekscelencija arkivyskupas 
A.J. Bačkis. Šio įvykio grigiš-
kiečiai laukė ne vienerius me
tus. 

Lig šiol apie 13,000 gyventojų 
turintis miestas savo maldos 
namų neturėjo. Prieš trejus 
metus jie laikinai prisiglaudė 
miesto kultūros namuose, ta
čiau juose buvo ankšta ir vieta 
parinkta tik iš bėdos. 

1994 m. miesto centre pradėti 
statyti parapijos namai su kop
lyčia, kuriuos finansavo patys 
tikintieji, nemažai prisidėjo 
akcinė bendrovė „Grigiškės", 
kitos įmonės, šiek tiek pinigų 
skyrė ir Trakų rajono savival
dybė. Šiuolaikiško pastato, pri
taikyto įvairioms parapijiečių 
reikmėms, projekto autorės — F. 
Vilimienė ir D. Juškienė. 

Kaip sakė Grigiškių parapijos 
klebonas Edvardas Minkevi
čius, pats kasdien dirbęs parapi
jos namų statyboje, kol kas 
įrengta tik koplyčia, kitoms pa
talpoms pabaigti trūksta pi
nigų. Parapijos namuose dar 
bus šarvojimo salė, valgykla, 
biblioteka, vėliau įsikurs ir 
senelių globos namai. 

Žurnalistas ir tikrovė 
Kai Vašingtono Baltuosiuose 

rūmuose ar valstijų biurokratų 
įstaigose pasidaro „per šilta", 
Amerikos žurnalistams nukrei
pus aštraus dėmesio spindulius 
į tose įstaigose įsitaisiusiųjų (ne
svarbu — rinktųjų ar pasamdy 
tų) veiklą, pasigirsta kaltinimai 
bei priekaištai, kad spauda, 
televizija, adijas tyčia ieško 
priekabių ir stengiasi publikai 
p r i s t a t y t i va ldanč iuos ius 
sluoksnius kiek galima tam 
sesnėmis spalvomis. Dažnai ir 
eilinis laikraščių skaitytojas, 
televizijos laidų žiūrovas bei ra
dijo klausytojas su ta nuomone 
sutinka, nes nuolatiniai neigia 
mi įvaizdžiai daug dažniau jį pa 
siekia, negu pozityvios žinios. 
Tačiau žurnalisto teisė pasi 
rinkti perduodamą medžiagą ir 
tikrovę savaip interpretuoti. 
kaip tik liudija žodžio laisvę bei 
demokratinę santvarką, kurioje 
ta laisvė klesti. 

Lietuvos spauda šiuo metu 
daug vietos skiria bankų krizei 
ir vyriausybės pastangoms išsi
painioti iš susidariusios kontro
versijos, visiškai nesugadinant 
valstybės vardo užsienyje (savo 
tautos gyventojų daugumos 
pasitikėjimą, kaip galima spręs
ti iš tos spaudos puslapių, val
dantieji sluoksniai jau senokai 
praradę). Su rūpesčiu skaitome 
prezidento, ministro pirmininko 
bei kitų ministerijų vadovų 
kal t in imus, išsisukinėjimus, 
pasiteisinimus. Tai lyg vaikų 
mėtymasis sniego gniūžtėmis, 
bet šiuo atveju jomis daužoma 
patys giliausi valstybės struk
tūros pamatai . Su rūpesčiu ste
bime įvykius ir Rusijoje, nes jos 
vidaus bei užsienio politika 
pastaruoju metu keičiasi pavo
jinga linkme. Mūsų maža tau
ta, jau seniai pažymėta artimojo 
užs ienio v a r d u , užsiėmusi 
savom bėdom, gali nepastebėti 
pavojaus ženklų, besirodančių iš 
Maskvos. Trečią kartą išsiko
voti nepriklausomybę jau būtų 
nepalyginamai sunkiau, o gal 
visiškai neįmanoma, nes lietu
vių tauta per penkerius laisvės 
metus dar nespėjo įsigyti imuni 
teto, kuris padeda atsilaikyti 
nesuklupus prieš pavergėjo 
smūgius. 

Amerikos žiniasklaida jau 
pradeda kritiškiau žvelgti j savo 
veiklą ir analizuoti jai metamus 
priekaištus. „The Christian 
Science Monitor" iš.m. sausio 30 
d.) išspausdino apžvalginį 
straipsnį, kaip spaudos ir ypač 
televizijos žurnalistai atlieka 
savo darbą, supažindindami 
JAV gyventojus su pasaulio (ir 
vietiniais) įvykiais. Kadangi 
televizija daug greičiau per
teikia žinias, net didieji Ameri
kos dienraščiai bei žurnalai 
jaučia stiprią konkurenciją, o 
tuo pačiu ir pajamų sumažėji 
mą. Daugelis turėjo atsisakyti 

gerokos dalies korespondentų 
svetimuose kraštuose ir pasiten
kinti siauresnės apimties žinių 
perdavimu. Pasaulinių žinių lai
dos televizijoje, pasak straips
nio, ribojasi daugiausia „bom
bomis ir kulkomis" — trumpais 
žiaurių epizodų švystelėjimais, 
sudarančiais įspūdį, kad niekur 
be smurto, žudynių ir žiaurumų 
jokių kitokių įvykių nepasi
taiko. Pasaulio vaizdas eilinio 
amerikiečio akyse yra labai 
ribotas, nes diena iš dienos 
minimi tik kai kurie kraštai, o 
apie kitus — nieko nekalbama 
(daugiausia dėl to, kad juose 
gyvenimas ramesnis). Pami
nėjus kurią valstybę, jau iš 
anksto galima numatyti ir 
pagrindinė tematika: Italija sie
jama su mafija; Vokietija — ne-
onaciais; Pietų Amerika — nar
kotikais; Izraelis ir Palestina — 
bombų sprogimais ir akmenų 
kruša minios spūstyje; Šiaurės 
Airija — katalikų susikirtimas 
su protestantais, Japonija — 
ekonominėmis temomis ir 1.1. 

Galbūt dažniausiai minima 
valstybė yra Rusija. Apie ją 
kalbama ir su tam tikru palan
kumu, ir taip pat baime, užsi
likusią iš sovietų laikų. Rusijos 
prezidentas amerikiečiams, be 
abejo, nemažiau pažįstamas, 
kaip savasis. Mes Boris Jelciną 
matome ir linksmą, ir perpy
kusi, ir ...neblaivų. Net paki
b inęs sekre to rę . Rusijos 
valdovas automatiškai pakliūva 
Amerikos žiniasklaidai ant lie
žuvio. (Įdomu, ar užuominos 
apie Bill Clinton nuotykius taip 
pat domina Rusiją?) 

Tarptautinių televizijos žinių 
laidos yra bendros visai Ameri
kai, todėl jas gali įsijungti net 
nuoša l iaus ių vietovių gy
ventojai. Didžioji spauda taip 
pat visur panaši, bet mažesnių 
miestų ar apylinkių laikraš
čiuose pasaulis jau visai kitaip 
atrodo — akiratis daug siau
resnis, ribojasi savo aplinka. 
Net, rašant apie pasaulinio 
masto įvykius, jie neatrodo tiek 
intensyvūs. 

Kadangi Amerika didelė, tai 
ir žinios, spausdinamos įvairiose 
vietose, turi galimybių gerokai 
skirtis. Lietuvos (ir tam tikra 
prasme užsienio lietuvių) spau
doje randame vienodesnę me
džiagą, nes visas gyvenimas, rū
pesčiai, socialinė bei visuo
meninė veikla mažesnėje bend
ruomenėje yra labiau koncent
ruota. Galbūt tik spausdinama 
medžiaga skiriasi savo prista
tymu, tikslumu bei komenta
rais. Nėra abejonės, kad lietu
viai geriau susipažįsta su svar
biausiomis žniomis apie Lietuvą 
ir stipriau j jas reaguoja, kaip 
amerikiečiai, skaitydami apie 
pasaul inius ar savo šalies 
įvykius. 

ODISĖJA I KALAMĄ 
(Prisiminimai) 

KOSTAS BITINAS 
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Tokių nelaimingųjų, buvusių Vokietijoj nelais

vėje, konclageriuose buvo dauguma: iškentėję Hitlerio 
konclagerinį režimą, dabar išvaduoti „džiaugėsi" stali
niniu neblogesnių režimu. 

Bet štai etapas. Mordovijos lageriai buvo kaip 
surinkimo punktai — peresilka, iš kur kaliniai buvo 
išskirstomi po Sibiro Siaurės platybes. Buvo birželio 
mėnuo. Staiga, dar saulei netekėjus, komanda „podjom , 
bistrei", su daiktais j lagerio zoną. Supratom, jog tai nau-
jas kančių kelias i nežinomybę, o gal ir į... amžinybe. 
Nespėjau atsisveikinti nei su savo naujais bičiuliais, nei 
su buv. ministru Šilingu. Jie lageryje liko kaip ir kiti 
per daug išsekę ir nebetinkami sunkesniems darbams. 

Išrikiavo. Vėl komanda „nusirengti" — „bistrei!" 
Nusirengėm visiškai nuogai. Sudėjom drabužius ant 
savo daiktų. Ir vėl komanda žengti nuo savo daiktų taip, 
kaip stovi. Kelis žingsnius pažengus, komanda „ssdys", 
.besižvalgyti", „nekalbėti". Rytas gan vėsus, saulė dar 
neužtekėjus. Drebam. Glaudžiamės viens prie kito, kiek 
galėdami, kad nors kiek apšiltume. Pasipylė kareiviai: 

vieni puola mūsų tuščius barakus, kiti — prie mūsų 
daiktų, drabužių. Krata. Neskubėdami ima mūsų 
daiktus, drabužius, čiupinėja net siūles. Ko ieško —jie 
patys nežino. Tikslas ne tas, kad ką rastų, o kad 
pakankintų, pažemintų. Juk jau šimtus kartų kratyta, 
čiupinėta. O ko ieškoma paliktuose tuščiuose barakuose? 
Nebent patikslinti, ar galima dar padauginti blakių, nuo 
kurių raudonavo sienos, narai. 

O saulė vis dar nesirodo. Dantis ant danties 
nepataiko. 

Krata baigias jau saulei gerokai pakilus. Apšilom. 
„Bistrei" apsirengt, susitvarkyt. Paskubom pavalgom. 
Vėl rikiuotė. Apsupti kareivių su nukreiptais į mus šau
tuvais, su šunimis, pasijudinom į stotį, vis raginami 
neatsilikti. Stoty prie paruoštų krovininių vagonų vėl 
komanda sėstis. Prasideda grūdintas į vagonus, kuriuose 
įruošti trijų aukštų narai. Akiplėšiškesni įsitaisė 
naruose. Man ir kitiems kuklesniems teko lįsti po na
rais. Mus pakrovus, traukinys pajudėjo. 

Kitą rytą atsisveikinom su Europa ir jau dundėjome 
Sibiro lygumomis. Saulė kepino. Vagonai prikimšti 
žmonių, kvėpuoti nėra kuo. Išsirengę iki plikumo, kuo 
turėdami šluostėme tikra ta žodžio prasme bėgantį 
prakaitą. Ir iš kur pas žmogų tiek vandens? Nespėji nu-
gręžti rankšluosčio, kai jis vėl permirkęs. Padarytais 
vagone latakais prakaitas be perstojo laistė Sibiro gele
žinkelio pabėgius. Nors visai pavargę nuo kankinamo 

karščio, išsimušę iš jėgų, akys miegui nelipo. Naktimis 
sąstatas paprastai stovėdavo. Tikėdavomės užmigti. Bet 
kur tau — patikrinimai po patikrinimų. Suvaryti į vieną 
vagono galą, laukdavom, kol išvers mūsų gultus, su me
diniais kūjais išdaužys grindis — ar kartais neišpjau
tos ir nesiruošiama pabėgti. Po šių procedūrų turė
davome perbėgti, pasilenkę pro vyresniojo sargybinio iš
tiestą lazdelę, į kitą vagono pusę. Taip mus suskaičiuo
davo. Daiktų vertimas, grindų daužymas pasikartodavo 
ir šioje vagono pusėje. Vos suspėji susitvarkyti, kai į 
vagoną įsiverždavo kiti tikrintojai pakartoti tų pačių pro
cedūrų. Ir taip, nepaisant vasaros trumpos nakties, kar
tais kelis kartus, kol stovėdavo sąstatas. Tai irgi viena 
iš terorizavimo formų. O dieną vėl negailestinga Sibiro 
saulė. Ir palyginti su malonumu prisimenu Baikalo 
tunelius bei ežero vėsumos dvelkimą. Čia pirmą kartą 
per baisią kelionę pamiegojome dieną, netrukdomi ir 
neliedami prakaito. 

Per Amūrą perkėlė vagonus keltu. Vanina — uostas 
prie Tatarsko sąsiaurio tarp Azijos žemyno ir Sachalino. 

Už miesto lageriai — „peresilka". Maistas — gyvybei 
palaikyti. Darbas — už kelių kilometrų nuo lagerio 
taigoj. Kastuvais ir laužtuvais rovėme kelmus. Tai buvo 
mūsų „poilsis" po malonios kelionės. 

Po poros savaičių, šiaip taip spėjus atsigauti, vėl kra
ta ir uostas. Uoste laukė turbūt žvejybos laivas „Latvi
ja". Latviai, kurių buvo nemažiau negu lietuvių, su 

pasipiktinimu stebėjo gan gražiai atrodantį laivą, pava
dintą jų tėvynes vardu. Laivas ir juos turėjo gabenti 
kažkur naujoms kančioms, o gal ir j pražūtį I laivą laipi
no ne tik politinius, bet ir kriminalinius kalinius. Kas 
pastarieji per publika, patyrėme iš karto Buvau užsi
dirbęs duonos ir gabal iuką paėmiau j kišenę 
kelionei (per krata neatėmė t. Nei nepajutau, kai vietoj 
duonos kišenėj atsirado akmenų- Meistriškai ne tik iš 
kišenės išėmė duoną, bet pasityčiojimui vietoj duonos 
pridėjo akmenų. Aiškėjo, kas per bendrakeleiviai Poli
tiniai, nepaisant tautybės, vieni kitiems stengdavosi 
padėti, o šie, anot administracijos, atsitiktinai suklydę. 
nors ir neturėdami sau naudos, jaute malonumą tave 
įskaudinti, pakenkti, pasityčioti su epitetu „izmennik", 
fašist. O šie, „laikinai" ar atsitiktinai suklydę, tary 
biniai piliečiai buvo rinktiniai vagys, žmogžudžiai, plė
šikai. Kad užsidirbtum Kalamos lagerius, reikėjo ne bet 
kokio kriminalinio nusikaltimo, o politiniams užteko pa 
buvoti vokiečių konclageriuose. nelaisvėj, ar net vieno 
neatsargaus žodžio. 

Mes lietuviai, ir apskritai baltiečiai. kaip galėdami. 
stengėmės būti kartu. Ir šį karta vieni iš pirmųjų pa
kliuvę į laivą pasistengė užimti viršutiniame triume 
vieną tarpą antro aukšto naru Bet nespėjom nei apsi
tvarkyti, kai pora neaiškiu tipu be jokiu ceremonijų stvė
rė mano maišą. 

i Bus daugiau i 
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ŠVIESA IŠ KRETINGOS 
į k u r t a s rel iginių moks lų institutas 

VACYS ROCltJNAS 

P r a e i t i s su jungiama su 
daba r t im i 

Kretingos-Žemaitijos miesto 
vardas jau minimas XIII amžiu
je. Tiek Lietuvos nepriklauso
mybės metais, tiek ir dabar, 
prieš penkerius metus pradėjusi 
laisvės kelią, Kretinga vėl 
minima, kaip lietuvių pranciš
konų centras, iš kur plinta tau
tinio ir religinio atgimimo viltis. 

Jei t iktai trumpam stabtelė-
sim ties šio miesto istorija, ne
galėtumėm tylomis praeiti pro 
šios vietovės — Kretingos, jos 
gyventojų ir valdovų įnašą į 
mūsų kultūrinį bei ekonominį 
gyvenimą. Kaip istoriniai šalti
niai skelbia, jau 1572 metais 
Kretinga kaip miestas ir sritis 
mainais atiteko Žemaičių seniū
nui Jonui Katkevičiui, o 1607 m. 
Kretingai suteikta miesto privi
legija. 1605 pastatytas bernar
dinų vienuolynas, kurio pagrin
dinis tikslas buvo kovoti su 
stipriai iš Vokietijos besiver
žiančia reformacija. Čia vienuo
liai vykdė ir apaštalavimo, ir 
mokslininimo darbą. 1617 m. 
pastatyta mūrinė vienuolyno 
bažnyčia. XVHI a. miestas labai 
nukentėjo nuo švedų karų. Ber
nardinai, žinodami apie švedų 
kovų pasekmes, kur viskas buvo 
naikinama, plėšiama, branges
nius vienuolijos daiktus išvežė 
į Prūsiją ir paslėpė apsaugai. 

1908 m. pastatyta renesanso 
stiliaus bažnyčia, kuri II pasau
linio karo metu smarkiai nu
kentėjo. 1912 m. Žemaičių vysk. 
G. Cirtautas įšventino kun . 
Antaną Bizauską, kuriam buvo 
duotas Pranciškaus vardas. Šis 
atgaivino pranciškonų vienuoly
ną, tapusį ir vienuolijos provin
cijos centru. 

1932 metais pranciškonai 
įsteigė berniukų, o 1939 m. 
mergaičių gimnaziją. Amerikos 
lietuvių aukomis pastatyti Šv. 
Antano namai, kur būtų apsigy
venę iš Amerikos grįžę lietuviai 
pensininkai ir kiti. Prel. Pran
ciškaus Mykolo Juro lėšomis 
įs teigta spaustuvė, kur ioje 
buvo spausdinami žurnala i , 
laikraščiai, knygos. 1939 metais 
ten gyveno 53 vienuoliai, varę 
plačią švietimo, auklėjimo vagą, 
vadovavę parapijai. Sovietų 
okupacija vienuolyną uždarė, 
nusavino, visas įstaigas likvida
vo. Vienuolyną pavertė kareivi
nėmis. Vienuolių dauguma pa
s i t raukė į Vakarus, vėl iau 
kūrėsi JAV-se, steigė vienuoly
nus, kūrė parapijos, įsteigė 
gimnaziją, leido spaudą, kny
gas, stipriai reikšdamiesi ne 
tik religiniame, bet kultūrinia
me išeivijos gyvenime, talkino 
lietuvybės išlikimo pastangose. 

Okupacijos metu Lietuvoje gy
vendami, slapčia liko du pran
ciškonų kunigai. Jiems sens
tant, sveikatai blogėjant, ar 
jiems mirus būtų susidaręs 

pavojus provincijos panaikini
mui ir prijungimui prie Lenki
jos pranciškonų provincijos. 
Vyskupui leidus, du lietuviai 
kunigai, dirbą parapijose, slap
ta i įsijungė į pranciškonų eiles, 
tuo išgelbėdami T ietuvos pro
vincijos tęstinums*. 

Tai toks, labai suglaustas, 
žvilgsnis į Kretingos pranciško
nus, jų istoriją, atvedusią į 
mūsų dienas. Norintieji Kretin
gos istorijon pasižvalgyti, įdo
mios medžiagos ras įvairiuose 
šaltiniuose, kurie rodo ne tik 
šios vietovės, bet ir mūsų tautos 
„ne rožėmis klotą", kraupią 
istorija. 

Istorija ka r to j a s i 

Bėgant antrojo tūkstančio me
tams i pabaigą, atstačius Lietu
vos nepriklausomybę, lietuviai 
pranciškonai, sukaupę visas 
jėgas ir radę paramos iš JAV 
lietuvių pranciškonų, užsienio 
ir Lietuvos žmonių, vėl ener
gingai kibo tęsti savo, prieš 
daugelį metų pradėtą, religinę 
ir švietimo misiją. Šios trumpos 
apybraižos rėmai neleidžia ap
rėpti visos, šiuo metu jų vykdo
mos, veiklos mūsų atsikūrusio
je tėvynėje. Čia stabtelėjame 
tiktai ties vienu įdomiu, nauju 
ir, manyčiau, labai svarbiu įvy
kiu Lietuvos pranciškonų istori
joje — įkurta aukštojo mokslo 
mokykla Kretingoje. 

Mintis apie šį istorinį faktą 
pasidalinti su skaitytojais kilo, 
pasikalbėjus su Aušra Barzdu-
kaite-Babickiene, pedagogo, 
autoriaus, vieno pagrindinių LB 
kūrėjų Stasio Barzduko ir jo 
žmonos Albinos dukra, kuri jau 
trečius metus, kaip savanorė 
nuvykusi Kretingon, profesiona
liai tvarko šios naujos mokslo 
institucijos finansus. Šv. An
tano kolegija 1995 m. gruodžio 
6 d. Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto senato, su Lietuvos 
vyskupų konferencijos pritari
mu, buvo priimta kaip VDU pa
dalinys. Didžiosios šio įvykio 
iškilmės buvo pernai gruodžio 8 
d. Kretingoje. Nuo tada veiku
sios kolegijos dabar oficialus 
vardas — „šv. Antano religijos 
mokslų institutas, katalikų teo-
logijos fakultetas VDU-te". 
Kretinga susilaukė aukštosios 
mokyklos. 

Aušra Babickienė, baigusi 
Notre Dame kolegijoje verslo 
administracijos mokslus baka
lauro laipsniu, buvo žymi 
sportininkė, atletė, tinklininkė, 
krepšininkė, Čiurlionio an
samblio kanklininkė, choristė, 
ištekėjusi už muziko Ryto Ba
bicko, Clevelando vyrų okteto 
vadovo, Šv. Jurgio parapijos 
vargonininko. Dirbo prestižinė
je vertybių popierių bendrovėje 

McDonald & Company Securi-
ties Inc. Clevelande ir labai 
sėkmingai kopė karjeros laip-
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Šv Antano Religijos mokslų institutas Kretingoje. 

tais. Buvo vieno skyriaus vado
vė. Pasitraukusi iš šio, šviesią 
ateitį žadančio, darbo, Aušra po 
vyro Ryto mirties (į amžinuosius 
namus prieš devynerius metus 
iškeliavusio) kurį laiką įsijungė 
į artimo meilės darbą, lankyda
ma ligonius, talkindama senelių 
namuose, a t l ikdama pa
tarnavimų pagalbos reika
lingiesiems amerikiečiams. No
rėdama paslaugas atiduoti savo 
tautiečiams Lietuvoje, iš seselės 
Ignės Marijošiūtės pasiūlytų 

talikų Bažnyčios ir VDU reika
lavimus. Institutas gauna val
stybinę paramą, kaip ir kitos 
aukštosios Lietuvos mokyklos. 
Kiek iš spaudos patirta, j šio in
stituto paramą stipriai įsijungė 
Kanados lietuviai. Pranciškonų 
vadovaujama Prisikėlimo para
pija Toronte organizuoja stipen
dijas. Ir JAV-se šis reikalas nėra 
užmirštas. 

1995-1996 mokslo metus pra
dėjo su 23 dėstytojais. Nemažai 
dėmesio kreipiama į meno sri-

darbų pasirinko šv. Antano ko- tis, dėstoma net šešios svetimos 
legiją Kretingoje, kur, įvedusi kalbos: anglų, vokiečių, prancū-
šių laikų finansinę atskttitomy- zų, lotynų, graikų ir hebrajų, 
bę, toliau tvarko dabar jau in- Daug mokytojų spragų užpildo 
stituto buhalteriją ir finansus, svečiai dėstytojai, ypač iš Itali-
Kurį laiką kolegijoje dėstė ir jos, Anglijos ir ^ # ą i pranciško-

AuAra Bandukait* Babickiene savo darbo kabinete Kretingoje 

anglų kalbą. 

Iš nesenų dienų 

Besikalbant su Aušra parvy
kusia Kalėdų atostogoms Cleve-
landan, sužinota ir daugiau 
detalių apie šv. Antano instituto 
genezę bei jo dabartinius rūpes
čius. Iki šiol apie šią mokslo 
instituciją mažai, bent Ameri
kos lietuvių spaudoje, tebebuvo 
užsiminta, tad, manau, Aušros 
pateikta informacija gali būti 
įdomi ir skaitytojams, ir galbūt 
istorijai. Aišku, ji negali būti 
vispusiškai užbaigta. Ją kasdie
ninė gyvenimo raida keičia — 
papildys, modifikuos. Gyveni
mas nestovi vietoje.. 

Po pusšimčio sovietinės oku
pacijos, kada ateistinė doktrina 
priverstinai buvo brukama į gy
ventojų, ypač jaunimo galvose
ną, laisvę atgavusioje tautoje 
buvo būtinas reikalas skubiai 
ruošti religijos mokytojus, nes, 
esant kunigų trūkumui, ši mo
ralinė religijos sritis šaukėsi 
pagalbos. 

Eugenija Federavičienė Klai
pėdoje buvo įkūrusi mergaičių 
etikos kolegiją. Pranciškonams 
Kretingoje atgavus savo nuosa
vybę, ši kolegija buvo perimta 
ir perkelta į Kretingą, tapo Šv. 
Antano kolegija ir pradėjo ruoš
ti katechetus — religijos moky
tojus. Lietuvos valdžia nesutiko 
pripažinti kolegijos, kaip aukš
tesnės mokyklos su teise teikti 
bakalauro laipsnius. Be baka
lauro buvo didelė skriauda ko
legiją baigusiems, nes, kaip ir 
visame pasaulyje, tik su aukš
tosios mokyklos diplomu yra ne 
tik kitokia mokytojų padėtis 
mokykloje bet kitoks ir at
lyginimas. 

Pranciškonai pradėjo ieškoti 
būdų, kaip greičiausiai ir tinka
miausiai kolegijai tapti aukštąja 
mokykla. Reikėjo su kuo nors 
jungtis. Po didelių pastangų, 
sunkaus darbo ir daug nugalėtų 
kliūčių, Šv. Antano kolegija, 
kaip anksčiau minėta, 1995 m. 
gruodžio 6 d. teisiškai prisijungė 
prie Vytauto Didžiojo univer
siteto Katalikų teologijos fakul 
teto ir tapo institutu. Dabar 
jame mokosi 94 mergaitės ir 6 
iH'miukai, besiruošią būti religi 
jos mokytojais. 

Programa sudaryta pagal Lie 
tuvos švietimo potvarkius, Ka

nai iš Amerikos. Institutas pa
sirūpina vertėjais. 

Studentai insti tute yra su
važiavę iš visos Lietuvos. 
1993-1994 metais buvo priima
mi ir jaunuoliai. Anot Aušros, 
institute yra susirinkęs nuosta
bus, kūrybingas, giliai tikintis 
jaunimas. Kretinga tampa švy
turys , viltis dvasinio peno 
ištroškusiems Lietuvos žmo
nėms. Institutas y ra įsikūręs 
prieš U pasaulini karą ameri
kiečių lietuvių- pastatytuose 
rūmuose. Veikia mergaičių 
bendrabutis. 

Aušra Babickienė nuoširdžiai 
prisiminė, kokie dideli darbai 
yra vykdomi pasišventusių žmo
nių. Pradėti aukštąją mokyklą 
iš nieko, Lietuvos dabartinėmis 
sąlygomis, reikia daug drąsos ir 
pasiryžimo, sakyčiau, Dangaus 
palaimos. Pranciškonai ypač 
jautė, kad atkurti Lietuvą rei
kia pradėti nuo jaunimo. Aušra 
prisimena: „Tėvas Astijus Kun-
gys, OFM, kai su juo susi
pažinau 1993 m., pagalvojau, 
koks jaunas, o kalnus verčia — 
buvo pirmasis rektorius, tas, 
kuris turėjo ateities viziją, su 
savo kontrastų pri tar imu ir pa
galba nepasidavė jokiems sun
kumams. Be tėvo Antano Grab-
nicko, OFM, ir dr. Alfonso 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du4>atys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus,mesos konservai, aspirinas, multivitaminai. 

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, 8protai,vaisių 
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

AUTOMOBHJO, NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off- Mgr. 
Aute* S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208Vį Weet 9Sth Street 

Tei (706) 424-S654 
(312)SS1-SS54 

POPULIARIAUSIAS METŲ 
ŽMOGUS - KUNIGAS 

Jonavos rajono laikraščio 
„Naujienos" skaitytojai populia
riausiu 1995 metų Jonavos 
žmogumi išrinko dar tik pusan
trų metų Jonavoje dirbanti 36 
metų Jonavos parapijos kleboną 
Kęstutį Grabauską. Klebonas 
mano, jog toki jonaviečių spren
dimą lėmė jų dvasios poreikis 
priartėti prie Bažnyčios. 

Pasak K: Grabausko, kunigiš
kos veiklos ir egzistencijos esmė 
— būti kryžkelėje, kurioje žmo
nės susitinka su Dievu. Populia
riausiu žmogumi buvo siūlyta 
dar per 20 jonaviečių. Jonavos 
akcinės bendrovės „Achema" 
prezidentas Bronislavas Lubys 
— antras tarp populiariausių 
jonaviečių. 

Motuzo kolegija nebūtų tapusi 
institutu. Tie du vyrai diena 
naktį nenuleido rankų, nenusi
minė. Net ir mane „privertė" 
atlikti tai (būti kuratore, ver
tėja, talkinti statutą projektuo
se, mokytojauti), ko savo gyve
nime nesvajojau daryti. Ir in
stitutas ir jame dirbantys be 
pranciškonų Konnebunkporte, 
Maine, jaustųsi našlaičiai". 

Nors institutas ir priklauso 
VDU, bet be pranciškonų nega
lės ir ateityje apseiti. Tėvas An
tanas, OFM, yra steigėjų pran
ciškonų atstovas ir tvarko visus, 
su mokslu nesurištus reikalus. 
Dr. Motuzas, iki šiol buvęs in
stituto rektorius, nuo 199o-199o 
mokslo metų antrojo semestro, 
paskyrus rektoriumi teologijos 
dr. Petrą Pūzarą, liko jo pava
duotoju, o dekanės pareigas eina 
magistrė Indrė Čuplinskaitė iš 
Toronto. 

Kaip visa Lietuva, taip ir ši 
nauja jauna mokslo įstaiga, su 
viltim žiūri į ateitį. Lietuva 
rodo, kad tauta moka pasiryžti, 
dirbti , s iekti dvasinės bei 
socialinės gerovės. 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
toL 708-968-2868. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Dackys 
Tel. 312-5AS-M24 

Notica s heraby given, purtuant to „An Act 
Įnrelaiion to tha iawotanAaaunedl)ueneai 
Narna in tha conduct or trenaection fo 
Buamaaa in tha Stalą." aa amended. that a 
cartification wa§ tssd by tha undsfiiQned wMti 
tha County Clark ot Coofc County. raa Ne. 
o n t n t on tha I8ti of Januery. IMS undar 
iha Aiaumad Narna ot Bart— tmš •ajrtaTa 
wifh ina buamaaa locaiad et 4Me a 
MalkeeS, O l n a i , a 11111. Tha true 
nania and rssirJanca addraat Of Ownar ta: 
Darius M a t a i s * , 4RM S. RsoamM, 
CMe^aamt. 

Ir Šoktų 
Atlieka: Kepurinę, Brolio 

soda, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Paroveja, Rolenderis, 
Pjese skrabalarns, Untyte, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupes 
vadovš — Daiva čicinskiend. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetes kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4S4S W. S3rd St. 
Chicago, IL S0S2S 

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5859 
(708)425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 

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

Op#n HOMSO 
4131 W. SS FL, Oafc Laam 

Sun. Feb 4,1-4 p«n. 2 bdrm. 
1% baths; 2 car garage; extra 
storage; unit laundry; garden 
space. Call: EtfNfi Johnson, 
tel. 312-233-4200 

FORSALE 
TovmhouM, Ortand Pk., Brook 
Hills. Beautrfui location, many 
upgrades; full basement, 2 car 
garage. Call: 708-479-71 St. 

FOR RENT 

tėneeaaie 

Antras a\tketaa, au patofumaia, 
> aoatojimn. Yra talafenaa 

aaingisi, skambinant 
•11-S7S-S-7S-11-7S. Arba 4ia tel. 
4 H • » W H po darbo valandų. 

6kMia1k,3rnieg. 
antrame aukšte Brighton Pk. 
Tai. 312-027-7084 

HELP VVANTED 

THE PRUDENTIAL 
is seeking a bright, highry 
motivated individual who has 

Ithe initiative to build a soUd, pro-
hessional sales career. Exten-
sive earn as you learn training 
program. Training salary up toj 
$600/wk. exc. benefits. Call 
Donna Brown at 708-579-5585 
E/O/E. English speaking neces-
sary. 

M M « I S 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIOSBERO TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Raanan 

Knyr/^nagrineįarriaHetuv^ 
analizuojama ta ligi štol negvMdenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi [ diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo 'principais. 

Knyga pradedama 1040 amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratlmu^pajautlmu. Dėmelio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-014) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru paSkę gimtai kraštą, deugurroje vatetfeOaJ. rr«nku 
išsilavinimu. Antroji banga (1048-1062) — be didesnių iš-
laeaM proUtlonUsJ, lealmokaMni, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (dispiaced persona)—vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų rnkielų ba«gų. Vafaduc#rna kaip An-
troji banga peram* Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 pat, dMeto tormsAo. laieėdo LVirvers*-
ty Prese of America, Inc., Lanham, New York and London. 
imbm*m*m*m*r**>**o* ayr.dsrpnaaaitaal. 
valsOjos mokeefiio. Užseitymue siųsti: 



KAS NAUJO EUROPOJE 

Pasaulinės moterų ran
kinio pirmenybės įvyko Austri
joje ir Vengrijoje. Mūsų rinktinė 
suklupo atrankinėse rungtynė
se, tačiau Lietuvos atstoviu bu
vo Austrijos ir Vokietijos su
dėtyse, kadangi lietuvaitės, 
priėmusios tų valstybių pilie
tybe, galėjo atstovauti naujam 
kraštui. Stebint pirmenybes 
televizijoje kartais atrodė, kad 
žaidžia... Lietuva! Vokietis 
komentatorius labai gerai iš
tardavo Austrijos eilėse žaidžiu-
sių Aušros Žukienės ir Rimos 
Sypkuvienės pavardes, ne kartą 
tas abi pavardes kartu, kadangi 
abi lietuvaitės pasižymėjo 
puikiais deriniais. Panašus 
vaizdas ir Vokietijos rinktinėje. 
Joje žaidė M. Riškiavičienė. 

Baigminių susitikimų pasek
mės: Pietų Korėja — Vengrija 
25:20 (9:11), dėl trečios - ketvir
tos vietos Danija — Norvegija 
25:24, dėl penktos vietos Vokie
tija - Rusija 26:22 (14:10). I 
Rusijos vartus Riškiavičienė 
įmetė 4 įvarčius. Vokietės savo 
pergale praskynė kelią į olim
pinius žaidimus. Taigi Atlanto
je svetimos valstybės eilėse 
matysime lietuvaitę ir gal vyrų 
— Vygandą Petkevičių. 

Traukiant burtus 1996 m. 
Europos futbolo pirmenybėms 
Anglijoje, Vokietijos televizijos 
komentatorius pažymėjo, kad 
Italija į pirmenybes iš savo 
grupės ateina tik antroje vie
toje, tačiau prieš „Litauen" — 
Lietuvą. 

Vokietijoje yra žiemos per
trauka, tad nutrauktos visos 
aukštosios lygos pirmenybių 
rungtynės. Tuo tarpu kitose Eu
ropos valstybėse ir toliau 
žaidžiama. Ir taip, Italijoje pir
mauja AC Milano su 29 tšk., Is
panijoje — Atletico Madrid 36 
tšk., Prancūzijoje — Paryžiaus 
St. Germain 46 tšk., Anglijoje — 
Newcastle 42 tšk., Olandijoje — 
Amsterdamas 46 tšk. 

Draugiškose futbolo rung
tynėse Johanesburge Vokie
tijoje baigė lygiomis su Pietų 
Afrikos vienuolike 0:0. Vokie
čiai žaidė su silpnesne sudėtimi, 
tad atrodė gan blankokai. 
Paryžiuje ištraukti 1998 m. 
su pasaulio futbolo pirmenybių 
Europos zonos atrankinių rung
tynių burtai. Lietuva pateko į 
Rumunijos grupę kartu su Airi
ja, Islandija, Makedonija ir 
Lichtenšteinu. „Neįkandama" 
Lietuvai bus Rumunija, tad 

„ D R A U G O " R Ė M Ė J A I 

15.00 dol. A. ir L. Mažeika. 
Marina Del Rey, CA; Ona Su 
mantas, Los Angeles, CA; Stasė 
Malenas, Long Beach, IN; Elena 
Mekys, St. Charles, IL; Albinas 
Paplauskas, Fairfield Glade, IN; 
Kunigunda Vaitonis, YVater-
bury, CT; J. ir E. Vasyliūnas, 
Somerville, MA; Ona Barauskas, 
Woodhaven, NY; B. Jaselakis, 
Evanston, IL; 

patekti į baigminius susiti
kimus vilties nėra. Traukiant 
burtus Lietuva buvo priskirta 
prie vidutinio pajėgumo vals
tybių, tuo tarpu Estįja ir Latvi
ja prie silpnųjų. Mūsų kaimynės 
žais Švedijos grupėje kartu su 
Škotija. 

Neblogai pradėjo žaist i 
Hamburgo SV vienuolikės na
rys Valdas Ivanauskas. Paskuti
nėse rungtynėse prieš žiemos 
pertrauką lietuvis į Frankfurto 
,,Eintracht" vartus įkirto vieną 
įvartį. Hamburgas laimėjo net 
5:1. Žaidžiant Hamburgui rung
tynes savo aikštėje, labai dažnai 
žiūrovų tarpe matomos Lietuvos 
vėliavos. Tuo lietuviai palaiko 
saviškį Ivanauską. 

K. Baronas 

13.00 doL Ona Merkis, So. 
Boston, MA; 

12.00 dol. Albinas Karsokas, 
Cleveland, OH; Bernadetta 
Harris, Worcester, MA; A. 
Musteikis, Buffalo, NY; A. 
Valaitis, Eastlake, OH; 

11.24 doL Vytautas Vilkutai-
tis, Cleveland, OH; 

11.00 doL Ona Jesunas, Phil
lips, WI; 

10.00 dol. Ona Burzdzius, 
Chicago, IL; Marija Sarauskas, 
Ponce Inlet, FL; VI. ir J. Len-
draitis, Centerville, MA; Jūratė 
Sved, Lockport, IL; Pranas Na-
ris, Darien, IL; Algirdas Šilba
joris, Ormond Beach, FL; An
tanas Kuliešis, Chicago, IL; D. 
Krivickas, Clarks Summit, PA; 
K. Karvelis, Northville, MI; 
Juozas Paulius, Waterbury, CT; 
Srs. of St. Casimir, Villa Joseph 
Marie Convent, Holland, PA; 
Joseph Morkūnas, Highland, 
IN; Nijolė Kairys, Chicago, IL; 
Adelė Grina, Oak Lawn, IL; 
Sophie D. Montvilas, Lemont, 
IL; Leonardas Kutkua, Mt Plea-
sant, SC; Česlovas Kiliulis, Lex-
ington, MA; Regina Juchnevi
čius, Arlington Hts, IL; Vytau
tas Jasinevicius, Darien, IL; 
Nijolė Užubalis, Chicago, IL; 
Julijona Liesytė-Fraser, EI Cer-
rito, CA; Vytautas Namikas, 
Elmhurst, IL; Igoris Itomlens-
kis, Cleveland, OH; Aniceta 
Giedraitienė, Willowick, OH; 
Alex Varneckas, Chicago, IL; A. 
K. Grina, Bensenville, IL; 

10.00 dol. Monica Pocius, 
Rockford, IL; Juozas Kalvaitis, 
Cleveland, OH; Nijolė Ker-

D a r k a r t ą F I N N A I R n u l e i d o k a i n a s s k r y d ž i u i į 

VILNIŲ 
p i r m y n ir atgal 

$450 + tax 
Iš N e w Yorko išskr is t i nevė l iau vasario 29 d. 

VYTIS TRAVEL 

Bnauskas, Euclid, OH; K. Skais
giris, Beverly Shores, IN; P.V. 
Avižonis, lagūna Hills, CA; Ur
šulė Zinkus, New Carlisle, tfJ; 
Juozas Cechanavicius, Chicago, 
IL; Casimir Palubinskas, Eu
clid, OH; L. Juraitis, Orland 
Park, IL: Juozas Naumus, Livo-
nia, MI; Walter Valys, Rosvvell, 
NM; Viktor Ankus, Bloomfield 
Hts, MI; Pranė Gailiunas, Wor-
cester, MA; Jeva Apanavičienė, 
Chicago, IL; Agota Dūda, Va 
lencia, CA; Petras Brazdžionis, 
Bolton, CT; S. Mesec, VVauke 
gan, IL; Jonas ir Rima Bačans-
kas, Rockville, MD; Mečys Ba
lys, Cleveland, OH; Antanas 
Burkunas, Webster, NY; Danu
tė Mikoliūnienė, Cleveland, 
OH; B. Masiokas, Aurora, CO; 
Eleonora Jankauskas, Woodha-
ven, NY; A. Valis-Labokas, St. 
Petersburg, FL; Algimantas 
Bublys, Bloomfield, MI; Alfred 
V. Kulys, Westmont, IL; A. Bo-
reiais, Phoenix, AZ; Ada Mon-
kienė, Ormond Beach, FL; E. 
Siurna, Houston, TX; Jonas 
Pečkaitis, Merrillville, IN; J. 
Noreika, Beverly Shores, IN; 
Janina Miliauskas, Worcester, 
MA; Stanislova Cibas, Milton, 
MA; Vytautas Stanevičius, Chi
cago, IL; E. Alonis, Lake Ozark, 
MO; Danguolė Ilginis, Palos 
Hills, IL: Jadvyga Ostrogorsky, 
Boise, n>, Veronica Petrulienė, 
Danville, IL. 

Tariame nuoširdų ač iū vi
siems „Draugo" rėmėjams už 
tokias gausias bei d o s n i a s 
aukas! 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1996 m. vasario men 1 d. 

A.tA. 
PETRONELLA BUTKUS 
Gyveno Rkhton Purk, IL. 
Mirė 1996 m. sausio 30 d., 8 vai. vakaro, sulaukusi 79 

metų. 
Gimė Msson City, IA 
Nuliūdę liko: sesuo Mary Nodus, daug dukterėčių ir 

sūnėnų. 
Velionė pašarvota vasario 1 d. ketvirtadieni nuo 2 iki 8 

v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(arti Derby 8d.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks vasario 2 d., penktadieni. Ii laidojimo 
narna 9:30 vsl. ryto bus atlydėte i St. Christopher bažnyčią, 
147 Ksslsr Am, — H J Į S j , FL, kurioje bos sukojsmns 10:30 
vai. ryto gedulinfos iv. Misiąs ui velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi sesuo Ir bJtf g i i l i i l i 
Laidotuvių direkt Oooald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

4 0 - 2 4 — 2 3 5 S t . 
D o u g l a s t o n , N Y 1 1 3 6 3 

T e l . 7 1 8 - 4 2 3 - 6 1 6 1 8 0 0 - 7 7 - V Y T I S 

A.tA. 
STASĖ RUTKUVIENĖ 

Bušmaitė 
Gyveno Midlothisn, IL, anksčiau Beverly Shores, IN. 
Mirė 1998 m. sausio 30 d., 12:40 vsl. p.p., sulaukusi 84 

metu. 
Gimė Lietuvoje, Dekiuose. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko dukterys: Dina Baktys, žentas Algimantas, 

Sandra Strouhal, tentas Eugene, Donna Rodrigoez, lentas 
Joseph. Nijolė Lavins, tentas GeraM, CPT>, dvylika anūkų, 
devyni prosnūkai; sesuo Liuda Jurkienė su teima Lietuvoje. 

Velionė buvo imona a.a. Petro. 
Velionė psssrvots penktadienį, vasario 2 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Beverly Ridge laidojimo namuose, 10415 S. Kedzie, 
Chicago. 

Laidotuvės įvyks festadienį, vasario 3 d. Ii laidojimo 
namų 9 vai. ryto bos atlydėta į St. Christins bažnyčią, 111 
S. Christiaas, kurioje bus ankejšmos fc30 vsl. ryto gedulingos 
iv. Mišios ui velionės sielą Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuosirdtisi kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvsuti šiose lsidotuvėse. 

Nuliūdę proanūkei, sesuo ir kiti 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tsl. 312-7794411 arba 800-994-7600. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ROMUALDAS NEMICKAS 

Jau fukanks penkeri metai, kai mus paliko ir į Amtinuo-
sins Namus nssTtttsmsi iškeliavo mūsų mylim— Vyras, bran 
gus Tėvas, rūpestii^ss Senelis ir Prosenelis. 

Ta proga vasario 17 d., šeštadienį, 10 vsl. ryto Tėvų 
Jėzuitų koptyeioje, Čikagoj*, ui Velionio sielą bus stna-
U ujamo* iv Mišios. 

A. s. Romualdo draugus ir pažįstamus prašome Jį 
prisiminti savo maldoje. Šeima 

Tomas Bendinskas su žmona Marija ir vaikais. 

MIRTIS PAČIAME 
VIDURVASARYJE 

Pernai (1995 m.) rugpjūčio 26 
d. Vilniuje mirė taurus lietuvis, 
Tomas Bendinskas, sulaukęs 78 
m. amžiaus. Šiandien, t.y. vasa
rio 1 d. šeima, tebeliūdėdama 
mirusio vyro, tėvo, senelio, mini 
jo 79-tąji gimtadienį (g. 1917 m. 
vasario 1 d.). Gimimo vieta — 
Prienų rajonas, Liepabūdžio 
kaimas. Tomas buvo devintas 
vaikas ūkininkų šeimoje, taigi 
jo vaikystė nebuvo labai lengva. 
Kadangi labai anksti pasireiškė 
gabumai mokslui, tėvai Tomą 
išleido pas gimines į Veiverius, 
kur jis baigė progimnaziją. Tė
vai svajojo, kad Tomas bus ku
nigas, tad jis, vieno giminaičio 
globojamas, Kaune užbaigė 
Aušros gimnaziją. Būdamas 
gimnazistas, aktyviai reiškėsi 
ateitininkų veikloje ir buvo 
ištikimas šios organizacijos 
narys. 

Atrodo, kad tėvų svajonei ne
buvo lemta išsipildyti, nes 
Tomas Kaune susipažino su bū
simąja žmona Marija Ulevičiūte 
ir ją vedė 1940 metais, kai jau 
buvo persikėlęs gyventi į Vil
nių. Tų pačių metų rudenį To
mas sėkmingai išlaikė egzami
nus ir įstojo į Vilniaus univer
siteto ekonomikos fakultetą. 
Karo metai jį su žmona nubloš
kė į Kauno rajoną, kur jis mo
kytojavo pradžios mokykloje, 
tačiau svajonė tęsti mokslą 
neišblėso. Vos atkūrus Vilniaus 
universitetą, Tomas tęsė mokslą 
ir baigė Ekonomikos fakulteto 
neakivaizdinį skyrių Vilniuje. 
Sostinėje gimė ir pirmutinis 
sūnus Gediminas. 

Sunkiu pokario laiku vienas 

pažįstamas pasiūlė Tomui darbą 
Panevėžyje cukraus fabriko sky
riaus viršininku Panevėžyje 
gimė dvi dukros: Danguolė ir 
Milda. Nuo 1978 m. Tomas su 
šeima vėl persikelia j Vilnių. 

Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę. Tomas Bendinskas ne 
paprastai džiaugėsi ir su viltimi 
žvelgė į savo krašto žmonių 
geresnį rytoju Jis visą savo 
gyvenimą buvo išlikęs ištikimas 
ateitininkiškiems principams. 
Bolševiku valdymo metais ne 
kartą buvo viliojamas aukšt" 
mis pareigomis, kurios buv<> 
susietos su priklausymu komu 
nistų partijai, bet mokėjo 
vilionėms atsispirti. J is buv.; 
labai dosnus ir taurios širdie1-. 
niekam neatsisakydavo suteikti 
pagalbą. 

Paskutiniais savo gyvenimo 
metais jis pergyveno kelias 
sunkias operacijas ir sveikata 
palaipsniui silpnėjo. 1995 m. 
rugpjūčio mėn. ištiko insulto 
priepuolis. Nors buvo suteikta 
mediciniška pagalba ir su meile 
slaugomas savo šeimos nariu. 
Tomas po 5 dienu amžinai už
merkė akis. 

Gedulingos pamaldos buvo 
aukojamos Šv. Onos bažnyčioje 
rugpjūčio 28 d. klebono Jono 
Morkūno, o po Mišių palaidotas 
Vilniaus pakraštyje, Rokantiš 
kių kapinėse ant kalnelio, palv 
dėtas didelio būrio giminiu, 
draugų ir pažįstamu, taip pat 
kun. J. Morkūno. Ir liko tėvynes 
žemėje dar vienas naujas kau 
būrelis, po kuriuo ilsisi Tomo 
Bendinsko palaikai... 

M Š. 

Mielai mūsų klasės auklėtojai ir lietuviu kalbos mo
kytojai A.tA. 

BRONEI KVIKLIENEI 

išėjus Amžinybėn, dal inamės netekties skausmu su 
dukromis - RŪTA, RAMUNE ir DANGUOLE bei 
visais ar t imaisiais . 

Kauno III gimnazijos 1944 m. abiturienčių vardu 
Danute Balickaitytė Bilaišienė 

A.tA. 
BRONEI SALADŽIŪTEI 

KVIKLIENEI, 

šviesios a tmin t ies gimnazijos mokytojai, iškeliavus 
į Amžinybę, mielieji Bronės ir Broniaus Kviklių 
pal ikuoniai . RŪTA. EDMUNDAI KULIKAUSKAI. 
RAMUNE. VINCAI LUKAI. DANGUOLE KYIK 
LYTE, J ū s ų šeimos, kiti giminaičiai bei artimieji. 
guodžiame Jus. 

Mečys. Eleonora Valiukėnai 
Meris/oras. Elena Treuuai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

N A U J O S G A R S I A J U O S T Ė S - V E R T I N G A 
D O V A N A M Ū S Ų V A I K A M S 

L i e t u v o s G e n e r a l i n i s 
k o n s u l a s Čikagoje Vaclovas 
Kleiza praneša, kad Čikagos 
konsulato įstaiga nuo š.m. vasa
rio 1 dienos yra laikinai užda
roma. Tolimesnis įstaigos dar
bas priklausys nuo Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų 
ministerijos pajėgumo finansuo
ti įstaigos veiklą. Visais konsu
liniais reikalais prašome kreip
tis į Lietuvos Generalinį konsu
latą New Yorke, tel. 1-212-
354-7849: fax - 1-212-354-7911: 
adresas - 420 Fifth Ave. - 3rd 
Floor. New York, NY 10018. 

Kazys L ie tuvn inkas , Palos 
Park. IL, siųsdamas „Draugo" 
prenumeratos mokestį, pridėjo 
80 dol. Jis ne vieną kartą yra 
aukojęs dienraščiui, nes supran
ta jo leidimo sunkumus ir sten
giasi padėti. Dėkojame už gau
tas dovanas. 

Cha r l e s ir Dalia Zura i t i s , 
Palos Heights, IL. vėl apdovano
jo „Draugą" 105 dol.. siųsdami 
prenumeratos mokestį. Rėmėjų 
aukos yra mielos ir padrąsi
nančios, nes ateina kaip pa
guoda dienraščio leidimo darbe. 
Esame iabai dėkingi už vertingą 
pagalbą. 

Dr, A n t a n a s R a z m a gavo 
laišką iš Klaipėdos universiteto 
su padėkos laiškais visiems dar
buotojams, kurie pagelbėjo, per
siunčiant dr. Kazio Pemkaus 
biblioteką I apie 25 tonos spaus-
dinių! šiam u n i v e r s i t e t u i . 
Padėkos laiškus gavo: dr. P. Ra-
sutis. A. Valavičius. K. Laukai
tis, dr. V. Šaulys, A. Čepėnas, J. 
Končius . K. Razma , A. 
U nderienė. 

Vytautas Kamantas gavo spe
cialų padėkos laišką už parū-
pinimą 10.000 dolerių iš jo vado
vaujamo PLB fondo persiuntimo 
išlaidoms padengti. 

Dr. Kazys Pemkus, padovano
jęs Klaipėdos universitetui per 
visą savo gyvenimą surinktą 
turtą, yra pagerbtas specialiais 
dokumentais, o biblioteka pava
dinta dr. Kazio Pemkaus vardu. 
Tai didelis mokslinis turtas 
Lietuvai, gautas iš užsienio 
lietuvio profesionalo. 

Da lyvauk ime visi — iki vie
no — JAV LB Krašto valdybos 
rengiamame Sausio 13-tosios 
įvykių prisiminime, kuris vyks 
šį sekmadienį, vasario 4 d. Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke 
(Mišios 10 vai. r. I, Jaunimo cent
ro sodelyje (vainiko prie pa
minklo padėjimas tuoj po Mišių) 
ir JC didžiojoje salėje (12:30 vai. 
p.p.). 

L i e tuv ių T e n i s o k l u b a s 
kviečia tenisininkus šį šeš
tadienį, vasario 3 d., 7 vai. vak. 
dalyvauti ,,round robin" varžy
bose, vyksiančiose Oak Park 
Racąuet klube. Dėl informacijos 
ir registracijos kreipkitės į 
Laurą Valavičienę, tel. <708) 
773-8465. arba Joną Variakojį, 
tel. i847) 549-8849. 

Organizaci jų vėliavų (ir jų 
palyda), dalyvausiančios Sausio 
13 minėjime vasario 4 d., pra
šomos atvykti į Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos salę, 
4420 S. Fairfield, sekmadienį, 
9:30 vai. r., susirikiuoti eisenai 
į pamaldas. Jaunimo centre 
vėliavos rikiuosis koridoriuje 12 
vai. Nevėluokime! 

„Tik d a b a r s u p r a n t a m e 
'Draugo ' sva rbumą , kai jis 
mus aplanko labai neregulia
riai. Ateina 3-4 dienų kartu, 
matomai, paštas galvoja, kad 
pavieniai numeriai gali nueiti 
pas krokodilus... Čikaga yra 
laiminga, gaudama 'Draugą' 
kasdien", — taip mums rašo 
Emilija ir Antanas Paužuoliai, 
kurie šiuo metu yra Floridoje. 
Linkime jiems gerų atostogų, 
veikiai sugrįžti į Čikagą ir vėl 
įsijungti — ypač Antanui — į 
gausius visuomeninius darbus. 

„Dainavos" ansamblis , diri
guojamas Dariaus Polikaičio, 
atliks meninę programą Vasa
rio 16-tosios šventėje, kuri 
rengiama vasario 11 d., Maria 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje. Ansambliui akompa
nuos muz. Ričardas Šokas. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
raginami gausiai dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės 
78-tųjų metinių paminėjime. 

T)r Kazys Pemkus 

JAV LB Švietimo taryba 
išleido naują lietuvių liaudies 
pasakų ir dainų rinkinį, kurį 
sudaro dvi garsiajuostės. Jos 
skiriamos jaunesnio mokyklinio J 
amžiaus vaikams šeimose, 
kuriose ugdomas lietuvišku
mas. Garsiajuostės gražia i 
įkalbėjo Milda Lenkauskienė. 

Pirmos garsiajuostės pradžio
je švelnūs muzikos garsai veda 
klausytoją į tolimesnį pasakų 
pasaulį. Šioje garsiajuostėje yra 
penkios pasakos. Dvi pirmosios 
— „Grybų karas" ir „Zuikis 
Puikis" — yra eiliuotos. Jos 
supažindina su grybų pasauliu 
miške ir Zuikio Puikio nuo-

NAUJA ORGANIZACIJA 
BALZEKO M U Z I E J U J E 

Šių metų vasario 9 d., 7 vai. 
vakaro Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje atidaromas Tarp
t a u t i n i s Čikagos-Vi ln iaus 
prekybos ir kultūros centras. 
Oficialiai atidaryti šį centrą 
pakviestas Vilniaus miesto 
meras Alis Vidūnas. 

Lietuvių kultūros muziejaus 
prezidentas Stanley Balzekas, 
Jr . yra pažįstamas su daugeliu 
stambių bendrovių bei kultū
r in ių insti tucijų vadovų 
Amerikos vidurio rytuose bei 
Vašingtone, tad jau seniai 
puoselėjo mintį įsteigti šį Preky
bos ir kultūros centrą. Norint 
plėsti prekybinius bei kultū
rinius ryšius tarp Lietuvos ir 
užsienio valstybių, ne pro šalį 
būtų turėti įstaigą, kuri padėtų 
abiems pusėms bendradarbiau
ti, teikti informaciją, supažin
dinti Lietuvos verslininkus, 
prekybininkus, kultūros dar
buotojus su užsienio verslo ir 
kultūros atstovais. Naujasis 
Prekybos ir kultūros centras 
tikisi tapti tarpininku tarp 
Vilniaus ir Čikagos. Centre visi 
suinteresuotieji nemokamai 
galės sužinoti daugiau apie 
jiems rūpimą veiklą Lietuvoje ir 
Amerikoje. Ką daryti, norint 
įsteigti savo įmonę Lietuvoje? 
Kaip sužinoti, su kokiomis įmo
nėmis galima prekiauti užsie
nyje? Kokios užsienio prekės 
turėtų paklausą Lietuvoje ir 
kokiomis lietuviškomis prekė
mis būtų galima sudominti 
užsieniečius? Kaip rasti rėmėjų 
įvairiems kultūriniams ir ki
tiems projektams įgyvendinti? 
Prekybos ir kultūros centro 
paskirtis ir bus atsakyti į tokius 
ir panašius klausimus. 

Šiuo metu centras ieško pagal
bininkų, telkiant informaciją 
apie įvairias veiklos sritis: 
žemės ūkį, chemijos pramonę, 
farmaciją, statybą, švietimą, 
finansavimą, draudimą, sveika
tos apsaugą, importą, eksportą, 
konsultavimą, kompiuterius, 
t ransportą , prekybą nekil
nojamu turtu, turizmą ir kitas. 
Padedami mums galite padėti 
Lietuvai greičiau tapti išsivys
čiusios pramonės ir verslo 
kraštu 

x Dr. A u d r i a u s V. Plioplio 
meno kūr in ių parodos ati
darymas Artemisia galerijoje, 
700 N Carpenter , Chicago 
:n2-2'->K-7323), įvyks penkta

dieni, vasa r io 2 d., n u o 5 iki 
7 v.v. Paroda tesis nuo sausio 30 
d. iki vasario 24 d. Tą patį 
penktadienj įvyks kitas A. V. 
Plioplio darbų parodos ati
darymas Chicago Cultural Cen-
ter, 77 E. Randolph, Chicago 
•'312-774-8630), 7 iki 8 v.v. Ši 
paroda vra dalis Chicago Artist 
International Program ir tęsis 
nuo sausio 27 d. iki balandžio 7 
d Be to. Mongerson Wunderlich 
Galerija, 704 N. Wells, Chicago 
(312-943-2354), š iuo metu 
eksponuoja A. V. Plioplio 
kūrinius grupinėje parodoje, 
kuri tęsis iki balandžio mėn. 
Visi kv ieč iami da lyvaut i 
atidarymuose ir parodose. 

(sk) 

tykiais mokykloje. Pasakėlėje 
. . T u l i u k a s " sužinome apie 
gražią ančiuko ir žąsiuko drau
gystę, o pasakoje „Katinėlis ir 
gaidelis" katinėlis gelbsti gaidį 
iš lapės pinklių tol, kol visa 
lapės šeima atsiduria maiše. Tai 
gana trumpos ir gražios pasa
kėlės apie vaikų mėgstamus 
žvėrelius ir gyvuliukus. Tik 
pasaka ..Tinginė ir darbštutė" 
yra žymiai ilgesnė ir pasakoja 
apie darbščią ir tinginę seserį, 
kurių mažą broliuką ragana 
pagrob ia . Ta i s avo t i škas 
pakartojimas pasakos apie tr is 
seseris ir brolį Bebenčiuką bei 
laumę raganą. 

Pasakos vykusiai perpintos 
d a i n e l ė m i s , p r i t a i k y t o m i s 
vaikams, bei lietuvių liaudies 
instrumentine muzika. Girdėsi
te Lietuvos švelniabalses daini
ninkes: G. Jau taka i t ė dainuoja 
„Kol miega vaikai" , o B. Grin-
cevičiūtė — „Labas ry tas" . 
Operos solistės G. Apanavičiū-
tės daina „Ėsk, karvyte" labiau 
suprantama vyresniems vai
kams. Puikiai dainuoja ansamb
lio „Aukuras" vaikų choras 
dainą „Lietuvos paukšteliai", o 
Čiurlionio ansamblio „Skamba 
skamba kanklės" atlikėjai at
rakina duris į lietuvių liaudies 
instrumentinės muzikos lobyną. 
Čia L. ir R. Sniečkutės kank
liuoja „Jaunystės žaismas", o 
birbyne „Trendi polka" atlieka 
•Jonušas. 

Antroji garsiajuostė sudaryta 
iš devynių pasakėlių ir dviejų 
eilėraštukų. Pasakos: „Senelis 
ir s e n e l ė " bei „Vi lkas ir 
ožiukai" yra žinomos. Pirmoji 
pasakoja apie senelius, kurie 
pupos ir žirnio stiebais užlipa 
pas Dievą. Kai abu Dievo nuro
dymų nepaklauso, išvaromi iš 
dangaus. Antroji — „Vilkas ir 
ožiukai" — yra labai sena ir 
daugumos pasakų mylėtojų ją 
žino atmintinai . 

Likusias priskirčiau prie vers
tinių ir naujai sukurtų pasakų. 
Gana ilga pasaka „Kikas" iš
versta iš anglų kalbos. Joje 
pasakojama apie mažą indė-
niuką, kuris miške draugauja 
su žvėreliais. Žvėreliai įgyven
dina jo svajonę, padarydami 
karūną iš plunksnų. Kita vers
t inė pasakė lė iš portugalų 
kalbos „Luiza ir žvėreliai". Jo
je žvėreliai per klaidą patenka 
į Luizos gimtadienį, ir jie tam
pa geri mergaitės draugai. 

Pasakėlės „Musmirė", „Le
das ". „Dalybos" . „Netikusi 
lėlė" ir „Žirniukas" yra labai 
pamokančios, trumpos, ir t inka 
mažiesiems klausytojams. Pasa
kėlės „Musmirė" už pagyrūniš
kumą Dievo nubausta ir paver
čiama nuodinga; „Ledas" — nu
kelia į povandeninį gyvenimą 
ežere, kur gražuolė ir gudruolė 
žuvų karalienė moko jaunas žu
veles; „Dalybos" — moko sąži
n inga i v i skuo pas ida l in t i ; 
„Netikusi lėlė" — moko gražiai 
elgtis ir klausyti vyresniųjų; 
. .Žirniukas" - moko, kad. įš-

Čikagou lietuviai gydytojai 
Variakojytė, dr. Ed. Razma, 

t ikus nelaimei, reikia visiems 
būti kartu ir nebūti atsisky
rėliu. 

Du eilėraštukai „Myliu aš 
mamytę" ir „Mūsų tėtė" — la
bai trumpi ir lengvi, juos gali 
išmokti kiekvienas mažylis. 

Garsiajuostę paįvairina Čiur
lionio ansamblio kanklių or
kestras liaudies dainomis. Taip 
pat G. Jautakaitė dainuoja 
„Mūs maži vaikai", o .Aukuro" 
vaikų choras atlieka dainą 
„Grįšim grįšim ten, kur teka 
Nemunėlis ir Neris". Garsusis 
Lietuvos mergaičių choras „Lie
p a i t ė s " dainuoja d a i n a s : 
„Tėviškėlė", Rudenėlis", „Gale 
lauko tol i" . Visos pasakos 
pasižymi turtingu žodynu. 
Aišku, kai kurias pasakas 
galima dar būtų labiau pagy
vinti, įjungiant į dialogus po 
ke l i s skai tovus. Taip pa t 
p a s a k ė l ė m s daugiau vaiz
dingumo suteiktų knygelės su 
paveikslėliais, priderintos pasa
koms. — 

Nors atėjo vaizdajuosčių ir 
kompiuter ių laikai, be t ir 
garsiajuostės tebeturi savo 
vertę. Juk žodis padeda lavinti 
vaikų vaizduotę, o lietuviškos 
dainos ir liaudies instrumentų 
garsai, įstrigę į imlią ir dar neiš
rankią sąmonę, padės juos pa
milti . I r galbūt lietuviškas 
žodis, lietuviška muzika ir 
daina liks ištikimi palydovai ir 
s u a u g u s i ų pasaulyje. Šios 
garsiajuostės yra sveikintinos 
mūsų lietuviškoje bendruome
nėje. Tikėkimės sulaukti jų ir 
daugiau. Garsiajuostę galima 
užsisakyti Švietimo taryboje: 
13648 Kickapoo Trail, Lockport, 
IL 60441; tel. 708-301-6410. 

Milda Ša t i enė 

pobūvyje. U dešines: dr. A. Vanagūnas, dr. L. Sidrys, dr. Daina 
dr Gail Russeau, dr. Renata Variakojytė, dr. P. Slavėnas. 

KULTŪRINGAS IR JAUKUS 
POKYLIS 

x J o n a s ir Ona Prižgintaitė 
Motiejūnai , kurie yra sudarę 
$10,000 Fondą šelpti Lietuvos 
našlaičius, prie to dar globoja du 
našlaičius. Pratęsdami globą at
siuntė $300. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
t e t a s . 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
„Labanoro kaimeliuose prieš 20 
metų dar buvo galima išgirsti 
senovinį bitininku pasisveiki
nimą: įėjęs trobon persižegno
davo ir pagarbiai ištardavo: 
„Dievo bitės!"; trobos šeimi
ninkas nusilenkdavo ir atsaky
davo: „Dievo žmonės!' Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St„ 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

<sk) 

x Terese ir J u r g i s Alens-
kai , Lemont IL, treti jau metai 
globoja našlaitį Lietuvoje. Pra
tęsdami globą sekantiems me
tams atsiuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių g lobos" 
komi te tas , 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
liejome lietuviško žodžio ir raftto įeAkoti 
centro. 

'£ kagoa lit. mokyklos mokiniu grupė prie Jaunimo 
Nuotr V. Žakausko 

Čikagos Gydytojų draugijos 
veikla, kaip ir daugelio kitų or
ganizacijų, t a r y t u m jūros 
banga: tai pakyla, tai nuslūgs
ta. Šiuomet, jaunų gydytojų 
grupei įsijungus į veiklą, gyve
nimas pajudėjo, pagyvėjo. Perei
tų metų pabaigoje buvo sureng
tas puošnus , ku l tū r ingas 
profesinės programos rudeninis 
pokylis vienoje gražioje sve
tainėje, Hillside, IL, La Peria 
restorane. 

Atidarymo žodį rengėjų var
du tarė dr. Renata Variakojy
tė. Ji jaunatviška nuotaika pa
sveikino svečius ir pakvietė 
kolegą dr. Edmundą Razmą va
dovauti programai. Jis kvietimą 
priėmė ir gražia, taisyklinga 
lietuvių kalba vadovavo. Buvo 
iškviestas ir kalbėjo dr. Arvydas 
Vanagūnas, ilgametis draugijos 
pirmininkas. J is metė žvilgsnį 
į praeitį, nupasakojo Gydytojų 
draugijos veiklos istoriją. 

Amerikos lietuviai gydytojai 
susiorganizavo seniai, prieš 83 
metus, 1912 m. Draugija plėtė 
lietuvių kultūrą ir rūpinosi svei
katos išlaikymu. Antrojo pasau
linio karo metu veikla JAV 
buvo nusilpusi. 1948 m. Ameri
kai priėmus 27,000 lietuvių 
karo pabėgėlių, atvyko ir keli 
šimtai gydytojų, kurie netrukus 
įsijungė į draugijos veiklą su 
stipria tautinės kultūros išlai
kymo nuotaika, europine kul
tūra ir turimomis medicinos 
žiniomis, tad, suprantama, 
veikla labai pagyvėjo. Netrukus 
Gydytojų draugijos skyriai buvo 
įsteigti New Yorke, Ohio, Kali
fornijoje. Pirmas Lietuvių gydy
tojų draugijos suvažiavimas 
įvyko 1957 m., Čikagoje. Kaip 
žinoma, lietuviai gydytojai lei
džia žurnalą „Mediciną", kurį 

Šių metų vasario 4 d. Bal
zeko lietuvių kultūros muziejuje 
atidaroma dailės darbų paroda 
iš dr. Jono Adomavičiaus kolek
cijos. Tarp parodoje ekspo
nuojamų kūrinių — A. Varno, 
A. Galdiko, šiuolaikinių daili
ninkų iš Lietuvos kūriniai. Iš
kilmingas parodos atidarymas, 
o kartu ir Vasario 16-osios pami
nėjimas, įvyks vasario 18 d., 
2:30 vai. po pietų, Balzeko 
muziejuje. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. 

Dr . J o l a n t a A. P e c k u s , 
Northfield, IL, su „Draugo" 
laikraščio prenumeratos mo
kesčiu, vėl atsiunti 105 dol. 
auką. Malonu turėti gerb. 
daktarę dienraščio rėmėjų tarpe 
ir jausti jos pagalbą leidimo 
sunkumuose . Nuoširdžiai 
dėkojame už dosnią dovaną. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
tel. (312) $47-7747. 

(sk), 

redaguoja dr. Vacys Šaulys. 
Žurnale greta medicinos žinių 
pateikiama tautinės minties 
straipsnių ir pasaulinių žinių. 
Yra įsteigtas ir veikia dr. Sta
sio Budrio vardo medicinos 
muziejus. Jaunimo centre. Mu
ziejus įsteigtas dr. Mildos Bud
rienės pastangomis: ji jį globoja, 
ugdo, telkia eksponatus. 

Po dr. A. Vanagūno kalbėti 
buvo pakviesta viešnia dr. Gail 
Russeau, kuri neseniai lankėsi 
Lietuvoje. J i nupasakojo savo 
patirtus įspūdžius. Dr. Gail Rus
seau yra viena iš šimto moterų 
neurochirurgių pasaulyje. J i yra 
katalikė ir domisi misijomis. 
Sužinojusi apie Lietuvos kata
likų federacijos organizuojamas 
anglų kalbos ir katekizmo sto
vyklas, susidomėjo ir pasisiūlė 
vykti į Lietuvą. Buvo iškviesta 
Šv. Jokūbo ligoninės administ
racijos, Vilniuje, vienintelės 
katalikų ligoninės buvusioje 
Sovietų Sąjungoje. Dr. G. Rus
seau skaitė devynias paskaitas 
Šv. Jokūbo, Santariškių ir ki
tose Vi ln iaus l igoninėse . 
Konsta tavo, kad Lietuvoje 
diagnostika atsilikusi 40 metų, 
ne tu r i priemonių išaugint i 
bakterinės kultūros. Nėra jokių 
priemonių apsaugoti, išvengti 
galvos nelaimių. Kada ji lankė
si Lietuvoje, turimi šeši galvos 
peršvietimo aparatai neveikė. 
Galvos peršvietimo reikalingi 
pacientai buvo vežami į Latviją. 
Lietuvoje nėra nė vieno MRI 
peršvietimo aparato. Dr. G. Rus
seau apgailestavo Lietuvos me
dicinos būklę, bet maloniai pasi
džiaugė žmonių nuoširdumu ir 
svetingumu. Ji su savo vyru, dr. 
Richard Russeau ortopediniu 
chirurgu, žadėjo vykti į Lietuvą 
ir padėti jos žmonėms. Viešniai 
buvo skardžiu plojimu padėko
ta ir įteiktos glės. 

Dr. E. Razma pranešė malo
nią žinią, kad gydytojai organi
zuoja slidinėjimo išvyką į Kana
dą. Žinia saule nušvietė sporto 
mėgėjų veidus. Vadinasi, bus 
slidinėtojų ir geros nuotaikos... 

Dr. R. Variakojytė padėkojo 
paskaitininkams, renginio or
ganizavimo talkininkei Kris
t inai Razmienei ir jai įteikė 
gėlių puokšte. Dalyviai, kurių 
buvo arti šimto, namo skirstėsi 
pakilia nuotaika, dėkojo ren
gėjams ir pageidavo dažniau 
tokių pobūvių, malonių progų 
profesiniam, soc ia l in iam 
pabendravimui. Dalyvavo ir 
keletas gydytojų iš Lietuvos, 
k u r i e stažuojasi Č ikagos 
ligoninėse. 

Z. Juškev ič i enė 

J a u n i m o centro metinis na
rių susirinkimai nukeliamas į 
vasario 25 d Prašome atkreip
t i į tai dėmesį. 

P r a š o patikslinti PLB atsto
vo Vilniuje Juozo Gailos elektro
ninio pašto adresą. Jis yra toks: 
jugail Orc.lrs.lt. 

http://Orc.lrs.lt

