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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuvos prezidento 
metinis pranešimas 

Vilnius , vasario 9 d. (Elta) — 
Trečiadienį Seimo nariams buvo 
išplatintas prezidento Algirdo 
Brazausko metinis pranešimas 
apie padėtį Lietuvoje ir Lietuvos 
Respublikos vidaus bei užsienio 
politiką. Tokį pranešimą pada
ryti prezidentą įpareigoja Kons
titucija. Vasario 10 dieną Seimo 
ryt iniame posėdyje Algirdas 
Brazauskas pateiks pranešimo 
komentarus . J iems skirta pus
valandis laiko. Po to preziden
tas , t ikriausiai, atsakys j Seimo 
narių klausimus. 

Prezidento metinis praneši
mas sudaro maždaug 70 mašin
raščio puslapių. 

Analizuodamas padėtį šalies 
viduje, prezidentas pažymi, jog 
politinė atmosfera, nustojus 
ieškoti vidaus priešų ir su jais 
„kovoti", t apo ramesnė. Stabi
lizuoti politini gyvenimą, sako 
Algirdas Brazauskas, nemaža 
dalimi padėjo produktyvus Sei 
mo darbas, nors jo veikloje vis 
dar atsispindi aštriausi visuo
menės prieštaravimai. Prezi
dentas apgailestauja, kad parla
mentinė politinių partijų konku
rencija dažnai tampa destruk
tyvi. 

Viena aktualiausių problemų, 
metiniame pranešime rašo pre
zidentas, yra valstybės aparato 
pertvarkymas. „Mums reikalin
ga negausi, bet profesionaliai 
parengta valdininkija", teigia 
jis. Šito turime siekti ne apeliuo
dami į moralę, o priimdami 
Valstybės tarnautojo įstatymą. 

Prezidentas siūlo kuo greičiau 
reformuoti teisinę sistemą. Tai 
daryti, sako j is , verčia Lietuvos 
kriminogeninė situacija, kurią 
kasmet darosi vis sunkiau kont
roliuoti. Pranešime pateikiama 
nusikalt imų statistika. Pernai 
jų padaryta 6.69c daugiau, negu 
per 1992 metus . Kiekvienam 
šimtui gyventojų tenka po 16 
nusikaltimų. Padaugėjo smurti
nių nusikaltimų, daugiau užre
gistruota tyčinių nužudymų. 

Pranešime nurodoma, jog Lie
tuvos Respublikos kar inėse 
struktūrose šiuo metu tarnau
ja apie 14,000 žmonių. Prezi
dentas sako. kad tokiu skai
čiumi reikėtų apsiriboti ir toliau 
prioritetą te ikt i kokybiniams 
rodikliams, pirmiausia — didin
ti intelektinį kariuomenės po
tencialą ir geriau ją materialiai 
aprūpinti. 

Analizuodamas šalies ekono
mines problemas, prezidentas 
pažymi, kad infliacija, buvusi 
1,163% 1992 metais, pernai me
tų antrajame pusmetyje suma
žėjo iki 32% (per metus sudarė 
189%). 

Prez identas apgai lestauja , 
kad praėjusiais metais inves
ticijos į krašto ekonomiją buvo 
mažos. Užsienio investicijos taip 
pat neatliko svarbesnio vaid
mens Lietuvos ekonomikoje. 

Iki šių metų pradžios Lietuva 
valstybės vardu gavo 430 mili
jonų dolerių užsienio paskolų. 
Šiemet reikės grąžinti apie 17 
milijonų doler ių pa lūkanų . 
Tačiau prezidentas paneigia kai 
kurių ekonomistų teiginius, jog 
gaunami kreditai pravalgomi. 

Kaip vieną užsienio politikos 
teigiamų rezul ta tų Algirdas 
Brazauskas pažymi tai , jog 
„pavyko sutrumpint i kelią į 
Baltijos šalių vienybe". Už
sienio politikoje, sako preziden
tas , pradeda įsitvirtinti nauja 
formulė „3 plius 5" . Tai trijų 

Baltijos valstybių ir penkių Šiau
rės šalių bendradarbiavimo per
spektyva, a t i t inkant i Lietuvos 
užsienio politikos siekius. 

Prezidentas sako, kad „Lie
tuvos ir Europos Sąjungos suar
tėjimas padarytų teigiamą ir 
ilgalaikį poveikį žmonių gyveni
mui" . Todėl laisvosios prekybos 
sutart ies pasirašymą su Euro
pos Bendrija jis skaito priori
te t iniu užsienio politikos už
daviniu ar t imiausiu metu. Jis 
tikisi, kad tai bus padaryta šių 
metų viduryje, o sutar t is įsi
galios 1995 metų pradžioje. Po 
to Lietuva turė tų pasirašyti 
sutartį su Europos Bendrija dėl 
asocijuotos narystės. 

Šiuo metu atverčiamas naujas 
Lietuvos ir Rusijos santykių 
puslapis, rašo prezidentas pra
nešime. Tačiau derybų su Rusi
ja — Sovietų Sąjungos teisių 
perėmėja — darbotvarkėje ir to
l iau l ieka žalos, padarytos 
okupacijos metais , atlyginimo 
Lietuvai klausimai. Prezidentas 
siūlo sudaryti darbo grupę prie 
užsienio reikalų ministerijos 
deryboms su Rusija dėl žalos 
atlyginimo. 

Saugumo srityje, pabrėžia Al
girdas Brazauskas, Lietuva pa
sisako prieš Rusijos siekį gauti 
Jungt inių Tautų mandatą, lei
džiantį palaikyti tvarką buvu
sios Sovietų Sąjungos teritori
joje, jeigu jis būtų bandomas tai
kyti Baltijos valstybėms. 

P a s i r a š y t a s L ie tuvos ir 
U k r a i n o s b a n k ų s u s i t a r i m a s 

Lietuvos Banko valdybos pir
mininkas Kazys Ratkevičius ir 
Ukrainos Nacionalinio Banko 
valdybos pirmininkas Viktor 
Juščenka pasirašė šių bankų 
susitarimą dėl atsiskaitymų. 
J a m e įteisinti a ts iskai tymų 
principai Lietuvos ir Ukrainos 
bei trečiųjų šalių valiutomis, 
reglamentuoti kiti abiem šalims 
svarbūs bankininkystės klausi
mai. 

Susitarimas pasirašytas daly
vaujant Lietuvos ir Ukrainos 
prezidentams Leonid Kravčuk 
vizito i Lietuvą vasario 8 dieną 
pabaigoje. Pr ieš tai abiejų 
valstybių vadovai konstatavo, 
jog vystyti ekonominius bei 
prekybinius šalių ryšius apsun
kina nesutvarkyti tarpusavio 
atsiskaitymai. 

L D D P nor i s t a b d y t i 
b a ž n y t i n i o t u r t o grąžinimą 

Turto grąžinimas Bažnyčiai 
pagal Restitucijos aktą susi
duria su dideliais sunkumais 
pirmiausia dėl to, kad jam 
įgyvendinti nėra įstatymų. Juos 
paruošti buvo numaty ta pačia
me Restitucijos akte tačiau šis 
darbas iki šiol nepadarytas. 
Apie tai spaudos konferencijoje 
kalbėjo LDDP frakcijos nariai 
Gema Ju rkūna i t ė , Albinas Lo
zoraitis, Gediminas Paviržis ir 
Pranciškus Vitkevičius. 

Bene labiausiai nesutvarkyti 
šiuo metu yra valstybės ir baž
nyčios t e i s i n i a i s a n t y k i a i , 
pabrėžė Albinas Lozoraitis. Pra
ė jus ią v a s a r ą v y r i a u s y b ė s 
s u d a r y t a r e l ig in ių p a s t a t ų 
g r ą ž i n i m o komis i j a d i rbo, 
remdamasi t iktai Restitucijos 
ak tu . Neturėdama tur to grąži
nimą detaliau reglamentuojan
čių įstatymų bei kitokių teisinių 
normų, ji neretai priimdavo 

JAV Kongreso Biudžeto Raštinės direktorius Robert Reischauer pabaigė savo pranešimą Atstovų 
Rūmų Priemonių (Ways and Means) komitetui apie prezidento Bill Clinton administracijos 
pateiktą valstybinio biudžeto planą. Anot Reischauer, biudžeto apskaičiavime numatyta per maža 
suma, kurią valdžia turėtų įnešti į naująją sveikatos priežiūros finansavimo programą. 

Susitarimai dėl rusų 
tranzito per Lietuvą 

Vilnius , sausio 28 d. — Nors, 
remiantis BNS žinių agentūros 
duomenimis, „Lietuvos r y t a s " 
buvo pranešęs, jog Kaliningrado 
derybų delegacijos narys dery
bų rezultatus buvo įvertinęs „ly
giais nuliui" , „Lietuvos r y t a s " 
sekančią dieną iš Lietuvos dele
gacijos vadovo, specialiųjų misi
jų ambasadoriaus Virgilijaus 
Bulovo girdėjo kitokį vertinimą. 

Amb. Bulovas pasakė, kad su
si t ikimas nepraėjo veltui. Jo 
metu buvo susitarta, kad Lietu
vos pasienyje bus įsteigti ketur i 
punktai , kuriuose Rusijos pilie
čiai, važiuojantys krovininiais 
automobiliais, tačiau gyvenan
tys ne Kaliningrado srityje, 
galės gauti tranzitines Lietuvos 
vizas. Kaliningrado srities gy
ventojai, kaip ir Lietuvos gy
ventojai, pasak amb. Bulovo, 
vieni kitų teritorijoje, neturė-

sprendimus savo nuožiūra. 
Nemaža dalimi dėl šios prie

žasties, sakė Gediminas Paviržis, 
vien tiktai Vilniaus senamiestyje 
ginčijamasi dėl 700 butų, kur ie 
turėtų būti grąžinti religinėms 
bendruomenėms. Tačiau dalis 
jų jau privatizuota, o ir iš 
nepr iva t i zuo tų jų nėra k u r 
iškelti gyventojų. 

Valstybės ir teisės komiteto 
pirmininko Pranciškaus Vit
kevičiaus nuomone, reikėtų sus
tabdyti bažnytinio turto grąži
nimą iki tol, kol bus pri imti 
įstatymai, griežtai reglamen
tuojantys jo tvarką, pradedant 
garantijomis iškeldinamiems 
gyventojams ir baigiant t u r to 
grąžinimu visoms religinėms 
konfesijoms. 

LDDP atstovai tikisi, jog kai 
kurie įstatymai bus pri imti 
Seime pavasario sesijoje. Jų pro
jektai pasiūlyti į sesijos darbų 
programą. 

Konf i skuotas r e k o r d i n i s 
n a r k o t i k ų kiekis 

Viename iš Vilniaus butų 
miesto policininkai sulaikė t r i s 
asmenis, pas kuriuos surastas ir 
konfiskuotas kilogramas opi
jaus. Tai didžiausias vienu metu 
Lietuvoje konfiskuotas narko
tinių medžiagų kiekis. Jo ver tė 
— apie 10,000 dolerių. Per visus 
praėjusius metus Lietuvoje buvo 
konfiskuota 663 gramai nele
galiai laikyto opijaus. 

darni vizų, ga l i būt i 30 dienų. 
Pa t iks l indamas informaciją, 

kad Rusijos keleiviniai t rau
kiniai , važiuojantys į Kalinin
gradą nestos Lietuvoje, V. Bu
lovas nurodė, kad šie t raukinia i 
sustos pasienyje, k u r juos pasi
t iks Lietuvos palyda, i r Vilniu
je. Tač i au sos t inė je į l i p t i 
keleiviams nebus leidžiama. 
Pasak Bulovo, išl iks ir t rau
kiniai, ku r i e stos Lietuvoje, 
tačiau juose bus a t sk i r i t ran
zitiniai vagonai , k u r i e nebus 
t ikr inami ir iš ku r ių išlipti 
nebus gal ima. 

Virgilijus Bulovas t a ip pat in
formavo, k a d kitą savaitę j i s 
rengiasi vykti į Baltarusiją, k u r 
bus aptar t i vizų ir t ranspor to 
režimo klausimai. Anot jo, viena 
vizito dalis b u s Adutiškio gele
žinkelio stoties problemos apta
r imas. 

Ekologiniai tyrimai 
Šiauliuose 

Viln ius , vasar io 3 d. (AGEP) 
— Nuo vasar io pradžios Šiau
liuose pradedama vykdyti spe
ciali programa, pagal kurią eko
logiškai bus iš t i r tas kiekvienas 
miesto kvadra t in is ki lometras. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas'", t a i 
bendros didžiuosiuose miestuose 
vykdomos ekologinės-medicini-
nės programos dalis. Ši progra
ma, kaip pasakė Ekologinės Me
dicinos Cen t ro direktorius J . 
Ptasekas , s k i r t a praktiškai pa
gelbėti miesto valdymui. įverti
nus Vi lniaus ekologinę būklę, 
jau sudary tas jo ekologinis že
mėlapis. D a b a r tyrimai prade
dami Šiauliuose. 

Pirmasis e t apas — informaci
jos r ink imas — jau pradėtas. Po 
metų bus pa te ik ta pirminė eko
loginė fotografija, o visa prog
rama numatoma įgyvendinti 
per dvejus me tus . 

Privačių ūkių 
a tkūr imas — politinis 

klausimas 
K a u n a s , vasario 1 d. (AGEP) 

— Lietuvos Žemės Savininkų 
Sąjungos konferencijoje sausio 
29 d. jos p i rmin inkas A. Liau
gaudas pasisakė prieš leidimą 
dabar ją naudojantiems išsipirk
ti 2-3 hek ta rų žemės sklypus, 
nes ta i į te is in tų okupacijos 
m e t u įvykdytą nuosavybė'* atė
mimą. Konferencijoje taip pat 
buvo pasisakyta prieš Seimo 
Agrarinio komiteto ir vyriau
sybės parengtą nekonstitucinę 
agrar ine reforma bei priemies
čių žemės išpardavimą, savinin
kams neatkūrus nuosavybės tei
sių. 

Konferencijoje dalyvavęs opo
zicijos vadas Vytau tas Lands
bergis kalbėjo, jog ūkininkų at
gimimas ir verslo a tkūrimas 
ka ime yra ir politinis klausi
mas; ūkininkai ir verslininkai 
nebus sovietinio tipo socializmo 
šalininkai, todėl LDDP ir stab
do j aun imo grįžimą į tėvų 
namus . 

Šiuo metu pareiškimus dėl 
žemės susigrąžinimo yra padavę 
400,000 Lietuvos piliečių. Šių 
metų pradžioje sklypus turinčių 
ūkininkų skaič ius Lietuvoje 
siekė 108,500: 1993 metais to
kių ūk in inkų padaugėjo 37 
tūks tančia is . Visų jų apdir
bamos žemės plotas sudaro 
989,000 hektarų . Žemės nuo
savybė įteisinta 118.000 žemės 
savininkų. 

— K r a š t o A p s a u g o s Minis
terijoje Valstybinės sienos ap
saugos viršininku paskirtas pul
kininkas S. Stančikas. Pasienio 
apsaugos v i rš in inku jis jau dir-

Lietuvos kalėjimai 
paliko kraupų įspūdį 

Vilnius , sausio 29 d. — Visą 
savaitę Lietuvos įkalininu) įstai
gas l ankė Danijos žmogaus tei
si ų gynimo Helsinkio komiteto 
nariai. Sausio 28 d. j ie surengė 
spaudos konferenciją, kurioje 
papasakojo, ką jie ma tė . Ka ip 
rašo „Lietuvos ry tas" , ši or
ganizacija didžiausią dėmesį 
skiria įkalinimo įstaigose už
darytų žmonių teisėms ginti. 

Pas taruoju metu Dani jos 
He l s ink io k o m i t e t a s y p a č 
domisi Rytų Europos šalių nu
teistųjų gyvenimo sąlygomis, 
k u r i a s bū t ina ge r in t i . S io 
komiteto nariai lankėsi Albani
jos, Estijos, Latvijos bei Lenki
jos įkalinimo įstaigose, jų dar
buotojams rengė seminarus, su
pažindino su Danijos kalėjimų 
sąlygomis. I panašius renginius 
nuo šiol danai pažadėjo kviesti 
ir Lietuvos įkalinimo įstaigų 
specialistus. 

Organizacijos pirmininkas E. 
Siesby pasakė, kad apskri tai 
Danijos Helsinkio komite to 
na r i ams Lietuvos įkal inimo 
įstaigos paliko kraupų įspūdį. 
Ypač juos pribloškė padėtis tar
dymo izoliatoriuose. P i rmiau -
sia, danų nuomone, yra nepatei
s inama tai, kad tokiam dide
liam žmonių skaičiui iki teismo 
a t imama laisvė. Civilizuotose 
pasaulio šalyse tokia kardomo
ji priemonė taikoma t ik išimti
niais atvejais, ypač pavojin
giems nusikaltėliams. Teisė
saugos pareigūnai, sakė jis, tu
ri gerai pagalvoti prieš teismo 
dar nenuteistam žmogui atim
dami laisvę. Danai susidarė 
įspūdį, kad prokurorai, nuo 
kurių priklauso, ar žmogus teis
mo lauks laisvėje, a r tardymo 
izoliatoriuje, dažniau renkasi 
pastarąją galimybę, nes ta ip 
jiems tiesiog patogiau. 

Nenute i s t iems b l o g e s n ė s 
są lygos , n e g u nu te i s t i ems 

Danams nesuprantama pasi
rodė t a i , kad gyvenimo sąlygos 
tardymo izoliatoriuose yra daug 
blogesnės, negu kalėjimuose a r 
pataisos darbų kolonijose. Štai 
Lukiškių kalėjimo tardymo izo
liatoriuje jie matę, kaip 11 
žmonių laikoma aštuonvietėje 
kameroje, kurioje yra t ik šešios 
lovos. Tad penkiems asmenims, 
kurių kaltės dar niekas neįrodė, 
tenka miegoti ant betono grin-

bo 1991-1992 metais, vėliau 
buvo Vidaus Reikalų Ministeri
jos Vidaus tarnybos antrojo 
pulko vadas. S. Stančiko per
kėl imas siejamas su bū t inumu 
stiprinti sienos apsaugą ir jo 
negatyviu požiūriu į VRM norą 
įvesti nepaprastosios padėties 
būklę. 

— L i e t u v o s statybos ir ur
banistikos ministrui A. Vapšiui 
a ts i s ta tydinus , jo vieton sausio 
31 d. prezidentas A. Brazauskas 
paskyrė J. Laiconą. Per nepil 
nus metus Adolfo Šleževičiaus 
vadovaujamoje vyriausybėje ta i 
jau ke tv i r tas ministro pakeiti
mas. Pagal Konstituciją vyriau
sybė privalo atsistatydinti , ka i 
pakeičiama daugiau kaip pusė 
jos narių. 

Prezidentas Algirdas Brazauskas sausio 27 d. Briuselyje pasirašė dokumentą, 
kuriuo Lietuva įstojo j NATO „Partnerystės vardan taikos" programą. 
Dešinėje — NATO generalinio sekretoriaus pareigas einantis ambasadorius 
Amadeo De Franchis. 

dų. Danai sakė sutikę moterį, 
kuri teismo laukia jau dvejus 
metus ir keturis mėnesius. J ų 
nuomone, tokio lėto tardytojų ir 
teisėjų darbo negalima niekuo 
pateisinti. 

Niūrų įspūdį Danijos Helsin
kio komiteto nariams paliko 
Kauno nepilnamečių kolonija. 
Ypač juos šokiravo įkalinimo 
įstaigų karceriai. Pasak danų, 
čia nežmoniškos sąlygos, į ku
rias nuteistieji kišami ir per 
dažnai, ir per ilgai. 

Kodėl iš viso t i ek d a u g 
ka l inamųjų? 

Danus taip pat nustebino ta i , 
kad per 3.5 milijono gyventojų 
turinčioje Lietuvoje yra t iek 
daug nuteistųjų — 11,000. Tuo 
tarpu iš 5 milijonų danų, kalė
jimuose sėdi tik 3,600. Svečių 
nuomone, Lietuvoje nuteistie
siems skiriamos per ilgos baus
mės. Jie sakė, kad maždaug po 
dvejų metų kalėjimo daugelis 
žmonių pradeda degraduoti . 
Danai matę žmogų, kuris už 
analogišką nusikaltimą Danijo
je būtų gavęs 3 mėnesius, o 
Lietuvoje pasmerktas kalėti 6 
metus. 

Vienas iš Helsinkio grupės 
narių E. Taylor, kuris jau 30 
metų dirba įvairiose Danijos 
įkalinimo įstaigose, o pastaruo
ju metu yra kolonijos asmenims 
su psichiniais sutrikimais di
rektorius, pasakė, jog Lietuvos 
įkalinimo įstaigų prižiūrėtojų 
elgesys su nuteistaisiais ne
padeda pastarųjų perauklėti . 
Taip. anot E. Taylor, matyt, y ra 
todėl, kad šis darbas Lietuvoje 
yra neprestižinis ir nepakanka
mai gerai apmokamas. 

Didžiausią E. Taylor pasibai
sėjimą sukėlė Lukiškių kalėji
mo ligoninė, ypač jos psichinių 
ligonių skyrius. Sąlygos čia j am 
buvo panašios į viduramžių. 

Danams buvo keista, kad t iek 
daug nuteistųjų turinčioje Lie
tuvoje nėra organizacijos, kur i 
rūpintųsi į laisvę grįžtančiais 
žmonėmis. Todėl, sakė jis, ne
nuostabu, jog nemaža dalis jų 
vėl padaro nusikaltimus ir vėl 
sėdasi už grotų. — kai kuriems 
tai tiesiog vienintelė vieta, k u r 
jie gauna pavalgyti ir stogą virš 
galvos. 

Svečių iš Danijos nuomone, 
teigiama Lietuvoje yra tai, jog, 
priešingai negu kai kuriose 
kitose Rytų Europos valstybėse, 
nebandoma slėpti tikrosios įka
linimo įstaigų būklės, jaučia
mas noras daug ką keisti. Apsi
lankę Vilniuje, Sniego gatvėje 
esančioje pataisos darbų kolo
nijoje, kur bausmę atlieka buvę 
Vidaus reikalų. Krašto apsau
gos ministerijų, kitų represinių 
institucijų pareigūnai, danai 
buvo maloniai nustebinti čia 
esančiomis sąlygomis. Sporto 
salė, poliklinika, šiuolaikiniai 
pasimatymų kambariai, kurie, 
danų nuomone, nedaug prastes
ni už „Lietuvos" viešbučio 
kuriame jie gyveno. Danų nuo
mone, žmonišką aplinką vis 
dėlto pirmiausia reikėtų kurt i 
ne buvusiems pareigūnams, o 
nepilnamečiams. 

KALENDORIUS 

Vasario 10 A; Šv. Skolastika; 
Teodora, Elvyra , G r a ž u t ė . 
Skaistutis. 

Vasa r io 11 d.: Švč. M. Mari
ja Lurde; Adolfas, Felicija, Pas
kalis, Algirdas, Dailė, Marija. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. vasario mėn. 10 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
GOLFO TURNYRAS 

„PAGALBA LIETUVAI" 
REMTI 

Lie tuvių golfo t u r n y r a s 
FIRST ANNUAL GEORGE 
PERLES GOLF INVITATIO-
NAL š.m. birželio 14 dieną vyks 
Western Golf And Country 
Club. Redford. Michigan. Gar
bės komitetą sudaro: Detroito 
arkivyskupas Adam Maida. Mi-
chigano gubernatorius John 
Engler, buvęs gubernatorius 
George Romney. ir Michigano 
vyr iausias prokuroras adv. 
Frank Kelley. Komitetui pir
mininkauja Algis Duoba ir Liu
das Kulikauskas. Visas pelnas 
skiriamas paremti Lietuvos Vy
čių ..Pagalba Lietuvai" pro
jektą, per kurį į Lietuvą siun
čiama vaistai ir medicinos reik
menys. 

Komiteto pirmasis posėdis 
įvyko vasario 3 d. Posėdyje 
dalyvavo daugiau negu 40 talki
ninkų. „Pagalba Lietuvai" ve
dėjas Robert Boris supažindino 
susirinkusius su Lietuvos Vyčių 
veikla siunčiant Lietuvon vais
tus ir medicinos priemones. 
Kalbėjo ir Michigan State uni
versiteto futbolo treneris. Det
roite gimęs ir augęs lietuvis 
George Perles, kuris džiaugėsi, 
kad žvelgiant } susirinkusį 
gausų talkininkų būrį. galima 
tikėtis sėkmingo golfo turnyro, 
kurio pelnas skiriamas ..Pagal
ba Lietuvai". Trumpai papasa
kojo savo kelionės Lietuvoje 
įspūdžius ir pareiškė pasi
didžiavimą, kad turi progos 
kviesti Michigano gyventojus 
prisidėti prie ..Pagalbos Lie
tuvai". Susirinkime dalyvavo ir 
Michigan valstijos vyriausias 
prokuroras Frank Kelley. Mi
chigan valstijos senatorius Matt 
Dunaskiss. kun. VValter Stane-
vich, Lietuvių sporto klubo 
„Kovas" pirmininkas Algis Ru
gienius, Jurgis Šepetys, Virgini
j a Kra t av i č iū t ė -An tank l i , 
Grand Rapids lietuvių žymus 
golfininkas Algis Dumavičius ir 
kiti lietuvių kilmės gdfininkai. 
Golfo dienoje dalyvavimas — 
200 dol. žaidėjui. Kvietimai 

gaunami pas komiteto narius, 
arba kreipiantis į Algį Duobą, 
ar Liudą Kulikauską. 

14-TAS TALPINTUVAS SU 
VAISTAIS IŠSIŲSTAS Į 

LIETUVĄ 

Lietuvos Vyčių organi
zuojamas vaistų medicinos reik
menų Lietuvai 14-tas talpintu-
vas š.m. vasario 10 d., buvo iš
siųstas per World Medical Relief 
organizaciją. Talpintuvo pasiun
timui vasario 6 d. buvo surinkta 
1,565 doleriai aukų. Šv. Petro 
parapijoje 11 parapiečių aukojo 
130 dol. Šv. Antano 36 aukotojai 
— 685 dol. ir Dievo Apvaizdos 36 
aukotojai — 750 dol. Lietuvos 
Vyčiai dėkoja aukotojams už 
dosnumą. 

DALYVAVO LIETUVIŲ 
KLEBONŲ PAGERBIME 

Lietuvos Vyčių Garbės narys, 
Robert Boris dalyvavo Lietuvos 
Vyčių Vidurio Vakarų apygar
dos ruoštame žymenų įteikimo 
bankete, kuriame buvo pagerbti 
Čikagos lietuvių parapijų 
klebonai kun. Jonas Kuzinskas 
ir kun. Antanas Puchenski. 

„ŠVYTURIO" KUOPOS 
M ETINIS SUSIRINKIMAS 

„Švyturio" jūros šaulių kuo
pos metinis narių susirinkimas 
sekmadienį, vasario 20 dieną, 
vidurdienį, vyks Šv. Antano 
parapijos patalpose. Bus valdy
bos narių pranešimai ir svars
toma šių metų veikla. Visi švy-
turiečiai prašomi susimokėti 
savo nario mokestį ir dalyvau
ti metiniame susirinkime. 

KAS NAUJO 
„LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ" 

PROGRAMOJE 

Vasario 16-tos pagrindinis 
minėjimas vasario 13 d. 12:15 
vai. p.p. vyks sekmadienį, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. Pa
grindinis kalbėtojas bus adv. 
Povilas Žumbakis, kurio ko
mentarai per „Lietuviškų me
lodijų" radijo valandėlę trans
liuojami antradieniais, nuo 4 

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

Dail. Giedrės Žumbakienės kūrinių parodos atidaryme, Detroite. Ii k. — adv. Povilas Žumbakis, 
„Lietuviškų melodyų" radgo programos vedėjas inž. Algis 7-»p»ny>kM ir arch. Algimantas Bublys. 

Nuotr. Jono Urbono 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos Čikagoje, kalėdiname pobūvyje programą 
atlieka jaunosios vytės. Iš k. — mokytoja Maria Deksnis, Andrea Deksnytė, 
Aušra Bužėnaitė ir Alina Meilytė. Pianinu mergaičių giedojimą palydi muz. 
Faustas Strolia. 

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
C H O R O VEIKLOS 

vai. po pietų, iš tautybių stoties 
WPON-AM banga 1460. Vasa
rio 15 dienos laida bus prailgin
ta ir duodamos ištraukos iš Va
sario 16-tos minėjimo. Vasario 
18 dienos laidoje Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfonsas 
Babonas pradės gavėnios susi
kaupimo temas, kurios per visą 
gavėnią bus transliuojamos 
kiekvieną penktadienį. Pro
gramos skiriamos lietuviams, 
ypač tiems, kurie dėl sveikatos 
ar amžiaus negali lankyti savo 
bažnyčių. 

KUN. W. STANEVICH 
NAUJOSE PAREIGOSE 

Kun. Walter Stanevich, buvęs 
ilgametis Šv. Antano parapijos 
klebonas, dabar pensijoje, š.m. 
vasario 2 dieną šventė savo 
74-tą gimtadienį. Detroito arki
vyskupas Adam Maida pakvietė 
kun. Stanevičių laikinai eiti 
administratoriaus pareigas St. 
Sylvester parapijoje, Warren, 
Michigan. 

KAZIUKO MUGĖ 

Detroito skautų ir skaučių 
rengiama tradicinė Kaziuko 
mugė vyks sekmadienį, kovo 6 
d., Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje, tuoj po šv. Mišių. Visi 
kviečiami. Asmenys, norintieji 
mugėje rodyti ar pardavinėti 
savo rankdarbius ir pan., pra
šomi iki vasario 20 d. kreiptis į 
Ritą Kasputienę, tel. 810-553-
0135. 

„VIRGO" CHORO 
KONCERTAS 

Vilniaus universiteto 35 narių 
moterų choras „Virgo", ameri
kiečių organizacijos kviečiamas, 
koncertuos Bostone, Putname, 
Montrealyje, Toronte, Hamil
tone ir Detroite. Keliauja 
specialiu autobusu. 

„Virgo" choras įsisteigė 1980 
m. ir nuo to laiko su koncertais 
yra aplankęs daugelį kraštų: 
Rusiją, Ukrainą, Latviją, Estiją, 
Gruziją, Lenkiją, Vokietiją, tris 
kartus Prancūziją, Italiją - ke
turis kartus, Daniją, Belgiją, 
Ispaniją ir Ameriką du kartus. 
Tarptautiniuose festivaliuose 
yra laimėjęs keletą pirmųjų 
vietų. Choro vadovė Rasa Gelgo-
tienė, pianistė Raminta Vaino-
raitė. 

Vilniaus universiteto „Virgo" 
choro koncertas Detroite vyks 
ketvirtadienį, vasario 17 d., 
7:30 v.v. Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre. Koncertą Detroite 
rengia Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės valdyba, va
dovaujama Nijolės Zelwender. 

lm 

skaityti New Yorko, Čikagos ir 
Californijos spaudą. Iš tų 
laikraščių ir mums atveždavo 
straipsnių kopijas. Didelė jo 
svajonė buvo vėl pamatyti Lie
tuvą, jau laisvą! Deja, tos 
svajonės nepavyko įgyvendinti. 
Po trumpos ligos jis mirė 1993 
m. spalio 24 d. 

savo didįjį koncertą. Vyčių 
choras su talkininkais ii F. Stro-
lios parapijos ir John Fisher 

Lietuvos Vyčių choro valdybos parapijos, religinį koncertą 
posėdis įvyko vasario 3 d. Valdy- atliks Marijos Nekalto Prasi -
bos pirmininkė Sabina Henson dėjimo parapijos bažnyčioje, 
pranešė apie sausio 15 d. Šaulių Bnghton Parke, minėtąją kovo 
salėje įvykusį sėkmingą choro 13 d., 4 vai. p.p. 
pokylį. Nepaisant žiauraus šal- Choras jau pradėjo ruošti 
Čio, prisirinko apypilnė salė būsimos Dainų šventės reper-
svečių. Maistas buvo t ikrai tuaro programą. Kviečiami nau kinys Detroite neteko nuošir 
geras, programa neilga, šokių ji choristai. įstoti j chorą galima daus patrioto ir kilnaus lietuvio 
muzika skambi ir gausių laimi- laike repeticijų, kurios kas 
kių laimėjimai. O nuotaika visų ketvirtadienį vyksta 7:30 v.v. 

seselių Kazimieriečių vie
nuolyno patalpose. Dar galima 
įsigyti vaizdajuoste „Lietuviš
kos vestuvės" pas sekretore An-
na Marie Kassel. 

A. A. ANTANAS GRIGARAS 

Jau praėjo 3 mėn., kaip 
amžiams užmerkė akis a.a. An
tanas Grigaras. Lietuvių tel-

šventiikai pakili. 
Choro vadovas muz. Faustas 

Strolia pranešė, kad religinį 
koncertą — Septynis Kristaus 
žodžius teko atkelti į kovo 13d., 
nes 20-ąją d. „Draugas" rengia A P B 

Kai 1989 m. JAV-se jungėmės 
į Lietuvos išsilaisvinimo 
pastangų veiklą, Antanas 
dažnai atvažiuodavo pasidalinti 
savo mintimis. Mes dalinomės 
laikraščiais, o norėdamas dau
giau apie įvykius Lietuvoj 
sužinoti, skubėjo į biblioteką 

Antanas Grigaras 
Antanas Grigaras gimė Lietu

voje, Kėdainių apskr., Svilių 
kaime. Vokiečių saugumo 
1944 m. buvo suimtas ir išvežtas 
darbams į Vokietiją. Taip prasi
dėjo jo gyvenimas už Lietuvos 
ribų. Inžinieriaus mokslą 
pradėjo Kauno technikos 
mokykloje, vėliau tęsė Muen-
chene (1946-1947 m.), o užbaigė 
1958 m. Pennsylvanijoje. 1967 
m. atsikėlė gyventi į Detroitą. 
Dirbo Chrysler Defense skyriu
je, o paskui, iki išėjimo į pensiją 
1991 m., dirbo General Dyna
mics. 

Po gedulingų šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje, buvo 
nulydėtas ir palaidotas Holy 
Sepulcher kapinėse, Southfield, 
Mich. 

Dideliame liūdesyje paliko 
mylima žmona Milė, sūnus 
Ronaldas, dukterys Rūta , 
Daina, Laila ir 2 anūkėlės. Ilsė
kis ramybėje, mielas Antanai. 

Niola Čerekienė 

HOT SPRINGS, AR 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS VEIKLA 

Lietuvių Bendruomenės 
valdybos posėdyje nutarta Vasa
rio 16-osios ir Kovo 11-osios su
kakties minėjimus sujungti ir 
švęsti bendrai vasario 27 d. 
Minėjimas prasidės iškilmin
gomis šv. Mišiomis, kurias 
atnašaus iš Čikagos atvykstan
tis svečias — prelatas D.A. 
Mozeris. Po Mišių minėjimas 
vyks Šv. Mykolo mokyklos sa
lėje. Visi vietos l ietuviai 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

LB PARĖMĖ SPAUDAI, 
ŠVIETIMUI, LABDARAI 

1993-čiųjų metų pabaigoje 
valdyba iš savo kasos paskyrė 
„Draugo" fondui 100 dol., 
Vaikų globos namams 50 dol., 
„Saulutei" 50 dol., „L. Vaikų 
Vilčiai" 50 dol., „Mercy Lift" 50 
dol., Švietimui 50 dol. ir vietinei 
radijo valandėlei „Leiskit į 
Tėvynę" 50 dolerių. 

KŪČIŲ VAKARIENĖ 

LB valdyba, dėkodama apy
linkės lietuviams, už nuoširdų 
dalyvavimą visuose renginiuose 
bei gegužinėse, prisidedant dar
bu ir aukomis, suruošė Kūčių 

vakarienę — pavaišino visus, 
neįmant mokesčio. Linksmai 
praėjo ir Naujųjų Metų ren
ginys, vaišinantis bendrai 
suneštomis įvairaus maisto 
gėrybėmis. 

LB APYLINKĖS VALDYBA 

LB valdybos pirmininkė yra 
Regina Sabaliūnienė, vice-pir-
mininkas Juozas Zubrickas, 
sekretorė Irena Sirutienė, iž- , 
dininkė Frina Žeruolienė, ren
ginių vadovas Jonas Miežins-
kas. Kontrolės komisija: Pranas 
Švilpa, Stepas Ingaunis ir 
Napoleonas Sabaliūnas. 

Salomėja Šmaižienė 

SUNNY HILLS, FL 
METINIS LB 

SUSIRINKIMAS 

Metinis, visuotinis Lietuvių 
Bendruomenės Sunny Hills 
apyl. narių susirinkimas sausio 
30 vyko Šv. Teresės parapijos 
salėje. Prasidėjęs pačiame vidu
dienį (tuoj po lietuviškų pamal
dų), truko arti pusantros valan
dos, įskaitant ir kavos su kepi
niais vaišes pertraukėlės metu. 
Nors „metinio, visuotinio" su 
naujos valdybos rinkimais ir pas 
mus daugelis baidosi, vis dėlto 
dalyvavo 52 asmenys, arba 52% 
visų čia gyvenančių lietuvių. 

Susirinkimą pradėjo ir sklan
džiai vedė pirm. Alfonsas Vėla-
vičius, o protokolą rašė Gražina 
Milerienė. Dalyvavo kiti trys 
v-bos nariai: vicepirm. Vytautas 
Gečas, ižd. Jurgis Savaitis ir 
renginių vadovė Elena Žeberta-
vičienė. Pastaroji perskaitė 
pernykščio visuot. susirinkimo 
protokolą, išsamiai ir sklandžiai 
parašytą Julijos Nakienės (ne 
šio korespondento žmonos). 

Revizijos komisijos sekre
torius perskaitė aktą, išryš
kinantį sveiką apylinkės finan
sinę padėtį ir ižd. J. Savaičio 
pasigėrėtinai atliktą darbą. Vė
liau, J. Savaitis, aiškindamas jo 
visiems išdalinto skaičių lapo 
turinį, darė palyginimus su kitų 
Floridos telkinių skaičiais, ku
rie rodė, kad Sunny Hills lietu
viai patys dosniausi, nors čia 
nėra pusmilijonierių, juoba 
milijonierių. Valdybos kadenci
jai baigiantis, kasoje esama 
1,725 dol. su centais. 

Iš pirm. A. Vėlavičiaus pra
nešimo sužinojome, kad Vasario 
Šešioliktąją minėsime vasario 
20 ir, kad kovo 19-20, pirmąkart 
po kelerių metų, mus aplankys 
vysk. Paulius Baltakis. Ma
žesnės svarbos pranešimų ne
minėsiu. Renginių vadovė E. Že-
bertavičienė, tartum nujausda
ma, jog vėl bus išrinkta, ragino, 
kad pažadus „padėsime, padėsi
me!" ateity tautiečiai ir vyk
dytų, po renginių nepalikdami 
vienos valdybos šluoti salę bei 
plauti indus; arba prie įėjimo 
bilieto dar po dolerį pridėti 
tvarkdario-tvarkdarės pasam-
dymui. Visi pritarė. 

Su pertraukom penkerius me
tus valdyboje išbuvęs (du kartu 
po dvi kadencijas pirmininku, 
vienąkart vicepirmininku) A. 
Vėlavičius pasitraukė, o pernai 
išvis vieno nario trūko. Tad 
reikėjo išrinkti du narius. Ir ką 
gi? Per 20 minučių valdyba Į 
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Tik šeštadienio la ida: 
JAV $50.00 $35 00 $25.00 
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Oro paštu $500 00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160 00 $85 00 
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• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra Nesunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais straipsnių nesaugo Juos grąžina 
nedirba. tik iš anksto susitarus Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimų turinį neatsako 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą 

buvo išrinkta. Štai ji: Marija 
Derenčienė (nauja), Vytautas 
Gečas, Jurgis Savaitis, Laima 
Savaitienė (nauja) ir Elena Že-
bertavičienė. L. Savaitienė pa
žadėjo kandidatuoti ir į LB 
Tarybą, kuri ateinantį pavasarį 
bus renkama. Valdyba pareigo 
mis dar nepasiskirstė. 

Revizijos komisija sutiko savo 
pareigose likti dar vienerius 
metus: Aldona Dulaitienė pirm.. 
Jonas Ratnikas sekret.. Ona 
Baltutienė narė. Si komisija 
sutiko pravesti ir rinkimus į LB 
Tarybą. 

Susirinkimą baigus, dar apie 
pusvalandį kalbėtasi parapijos 
reikalais; kadangi nieko reikš
mingo nenutarta, neturiu nė ką 
parašyti. 

PRISIMINĖ MIRUSI 
„DRAUGO" REDAKTORIŲ 

Sausio 30 d. Sunny Hills Šv. 
Teresė? bažnytėlėje kun. Leo
nardas Musteikis aukojo šv. 
Mišias už buv. „Draugo" re
daktoriaus, kun. Prano Garšvos 
sielą. 

Alfonsas Nakas 

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

7915 VV. I71st 
Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rw. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadzia Ava., 
Chicago, III. 60652 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquetta Madlcal Buildlng 

6132 S. Kadzia 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. »5 f t. Ta i . (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

penkt ir sestd 9 v r -12 v.p.p 

6132 S. Kedzie Ave.. Ch icago 
(312) 778-8969 vr.., (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tai. (706)598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzie. Chicago. III. 
Tai. (312)925-2670 

1185 Dundee Ave.. Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia ; vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Šešt 12 ik> 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 

Tol. 312-585-1955 
172 SchMer St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71 st Straat 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 PenM 2-7 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
Re*. (312) 779 5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

4 2 5 5 W 6 3 r d S t . 
Vai pagal susitar imą p i rm ir ketv 12 4 

6 9 antr 1 ? 6 . penkt 10 1? t f, 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tel. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708)448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

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

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. tprie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 C. Ogden Ava. , Sulte 310. 

Napervllle IL 60963 
Tai. 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 566-3166 
Namų (706) 301-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarma 

I 



• B • 

nesirūpina, ir 
susprogo 

Amerikoje yra visas rinkinys 
juokų, kuriuos vadiname gero
mis naujienomis ir blogomis 
naujienomis. Viename anekdote 
koncentracijos lagerio viršinin
kas pasisaukė kalinius ir jiems 
sako: „Aš jums turiu gerų ir 
blogų naujienų. Geros naujienos 
yra tai, kad visi gaunate naujų 
rūbų". Kaliniai sušuko iš 
džiaugsmo, nes jų plonyčiai 
rūbai buvo susidėvėję, skylėti, 
purvini ir parazitų apsėsti. Kai 
kaliniai nurimo, komendantas 
tęsė: „Deja, turiu ir blogų 
naujienų". Tu pasikeisi rūbus 
su juo, tu su juo ir taip toliau..." 

Dabartinė Lietuvos medicinos 
sistema tebėra koncentracijos 
lageris. Tai ta pati sistema, kuri 
buvo sudaryta tarybiniais lai
kais. Ją valdo tie patys pro
fesoriai ir gydytojai nomenkla
tūrininkai, kurie neįleisdavo 
tikinčiųjų krikščionių į medi
cinos mokyklas. Eilinis gydyto
jas yra vergas, kuris savo šei
mos negali išmaitinti iš gauna
mo atlyginimo. Žmonės neturi 
teisės rinktis gydytojų ir ne
drįsta kelti balso dėl reformos, 
nes bijo, kad sistema jiems 
atkeršys. Medicinos techniškas 
ir higieniškumo lygis turbūt net 
neprilygsta vakarietiškams ka
lėjimams. 

Sąžiningas gydytojas Lietuvo
je savo pacientams taip pat turi 
gerų ir blogų naujienų. Geros 
naujienos yra tai, kad gydytojai 
pamažu susipažįsta su vakarie
tiška farmakologija ir nustatę 
diagnoze, pacientui išrašo vaka
rietiškus vaistus. Tačiau blogos 
naujienos yra tos, kad tų vaistų 
nėra valstybinėse vaistinėse, o 
eiliniam pacientui per brangu 
pirkti turguje. Lietuviai dakta
rai jau ant receptų rašo: „Kreip
kis į labdarą". Nesąžiningas 
vyr- gydytojas savo kabineto 
spintose turi prisikrovęs lab
daros atsiųstų vaistų ir pacien
tui paaiškina, kad už tam tikrą 
sumą jis „suras" tinkamus vais
tus. 

Kai kuriais apskaičiavimais, 
visas trečdalis Lietuvos vaistų 
gaunama iš labdaros. Jei Lietu
va būtų tikrai demokratinė 
valstybė, valdininkai siektų 
būti gerais visuomenės tarnais, 
rūpintųsi išlaikyti labdaros 
šaltinius ir uoliai ieškotų naujų. 
Tačiau per trejus Nepriklau
somybės metus man neteko gir
dėti, kad bet kas iš Sveikatos 
ministerijos ieškotų ir prašytų 
mediciniškos labdaros. 

Šis valdiškas abejingumas 
bendrajai gerovei atsispindi ir 

Lietuvos piliečių asmeniškame 
elgesyje. Jau ne kartą esu gir
dėjęs, kad lietuviai, gavę iš 
išeivijos giminių daug pagalbos, 
kitiems atsisako padėti. Vienu 
atveju čikagiečiai pripildė savo 
svečių lagaminus dovanomis ir 
paprašė, kad svečiai nuvežtų 
buteliuką aspirino kitiems gimi
naičiams Vilniuje. Tie atsakė, 
kad jie kitiems atsisako vežti. 
Čikagiečiai buvo apstulbinti 
šiuo atsakymu, bet, kiek žinau, 
savo dovanų neatsiėmė. 

Ministerija ne tik neieško 
naujų labdaros šaltinių, bet ir 
nepasinaudoja esamais labdaros 
pasiūlymais. Jau daugiau kaip 
pusmetis ant ministerijos stalo 
guli viešai pateiktas Rush-Pres-
byterian — St. Lukes ligoninės 
paramos projektas, šio, vieno 
didžiausio Amerikos medicinos 
centro metinė vertė ir apyvar
ta siekia šimtus milijonų dole
rių ir galėtų teikti Lietuvai 
nepaprastai didelę pagalbą. 
Tačiau iš Lietuvos dar jokio at
sakymo nėra. Neseniai ši įstai
ga nusiuntė savo gydytojus ir 
finansinę pagalbą į Lenkiją. 

Karo metu humanitariškesni 
koncentracijos lagerio viršinin
kai nereikalaudavo, kad kali
niai apsimainytų skarmalais, o 
prašydavo iš Raudonojo Kry
žiaus kaliniams atsiųsti naujų 
rūbų. Faktas, kad Lietuvos vals
tybės ministerijos valdininkai 
nesirūpina užsienio ryšiais 
ir labdaros šaltiniais. Lie
tuvos piliečiai turėtų žinoti, 
kad šimtai užsienio lietuvių, 
nebūdami Lietuvos piliečiais ir 
negaudami jokio atlyginimo, 
šimtus ir tūkstančius valandų 
paskiria dėl labdaros „sume-
džiojimo", prašymo, siuntimo į 
Lietuvą. Kodėl taip yra? 

Išeivijos lietuviai tebegyvena 
krikščioniškoje kultūroje, ku
rioje aukų prašymas ir vargšų 
šelpimas yra kilnus užsimoji
mas. Krikščionybė reikalauja, 
jog asmuo aukotų iš savo kiše
nės ir prašytų, kad kiti būtų 
dosnūs, tuo paskatindami jų 
dvasinį tobulėjimą. Šiuos prin
cipus įkūnija pranciškonų ir 
Motinos Teresės vienuoliai. 

Komunistų išauklėti lietuviai 
psichologiškai nepajėgia prašyti 
aukų. Jie iš viso nepripažįsta, 
kad yra vargšų, nes tobula vals
tybė visus tobulai prižiūrėjo. 
Pagalbos prašymas iš pasiturin
čiųjų (suprantamas — išnaudo
tojų, kapitalistų) buvo ir tebėr 
psichologiškai jiems neįmano
mas veiksmas. Jiems nesupran
tamas nuogo Kristaus kūnas 

PASTABOS APIE 
VLIKO SUKAKTIES 

MINĖJIMĄ 
1943 m. lapkričio 25 d. Kaune 

buvo įsteigtas Vyriausiasis 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas. Tai buvo reikšmingas įvy
kis, kurio sukaktį verta rimtai 
paminėti. Tačiau išeivijoje ji 
praėjo nepastebėta. Tiktai 
Vilniuje įvyko jos paminėjimas, 
kurį surengė „Organizacinis 
Komiteto VLIKO jubiliejui pa
minėti". Kas jį sudarė, nebuvo 
pranešta. Kvietimai garbės sve
čiams ir pranešimai apie šį 
minėjimą buvo pasirašyti Orga
nizacinio komiteto be jokių 
asmeniškų pavardžių. Tokiu 
būdu tai buvo anoniminis komi
tetas, bijojęs savo veidą viešai 
parodyti. 

Kaip matyti iš šio komiteto 
pranešimo, minėjimas buvo su
rengtas ne tiktai prisiminti 
VLIKO įsteigimo sukaktį, bet ir 
pagerbti bei pažymėti jo veikė
jus. Komiteto pranešime sako
ma: „Prezidento dekretu grupė 
aktyviausių VLIKO apdovanoti 
Vyčio Kryžiaus ordinu: antro 
laipsnio ordinu su žvaigžde dr. 
Kazys Bobelis; ketvirto laipsnio 
— buvusieji VLIKO vicepir
mininkai: dr. Domas Krivickas, 
Vytautas Jokūbaitis; ilgiausiai 
išbuvęs VLIKO valdyboje Jonas 
Stiklorius; dr. Elena Armonie-
nė, Tautos fondo Kanadoje val
dybos pirmininkas Antanas 
Firavičius, buv. JAV armijos 
kapitonas Antanas Vaivada — 
išgelbėjęs VLIKO veikėjus 1945 
m., ir VLIKO atstovas Pietų 
Amerikoje Artūras Mičiūdas". 

Kaip matyti, šią grupę sudaro 
penki paskutinės VLDXO valdy
bos nariai ir trys kiti asmenys. 
Vadinasi, tik jie buvo aktyviau
si VLIKO veikėjai per tuos 
VLIKO veiklos 50 metų, verti 
prez. Brazausko apdovanojimo 
Vyčio Kryžiaus ordinais. Iš 
tikro tai pasityčiojimas iš 
daugybės VLIKO veikėjų, kurie 
jį įsteigė, jam vadovavo ar dir
bo įvairiose pareigose. Per tą 50 

ant kryžiaus, jiems būdingas tas 
išdidus žvilgsnis ir pakelta 
nosis, kurią matydavome Leni
no atvaizde kiekviename kam
baryje. 

„Kas bus, kai ji baigsis, neį
sivaizduojame", gūžčioja pečiais 
gydytojai. Iš tikrųjų labdaringų 
siuntų srautas mažėja. Rašo: 
„deficitinės lašalinės sušalo 
vaistų sandėlyje, vaistų bute
liukai susproginėjo („Lietuvos 
aidas", 1994 sausio 5 d.). 

Linas Sidrya 

m. laikotarpį daugiau nei de
šimt asmenų buvo jo pirminin
kais. Kai kurie jų vadovavo ilgą 
laiką, pvz., prel. M. Krupavičius 
— 10 m., dr. A. Trimakas — 7 
m., dr. K. Valiūnas — 9 m. Taip 
pat negalima pamiršti didžiulio 
skaičiaus asmenų, kurie, nors 
formaliai neįėjo į VLIKO vado
vybę, aktyviai jam talkinin
kavo ir buvo nacių ir vėliau 
sovietų suimti, kalinti bei 
ištremti į darbo stovyklas, kur 
daugelis jų žuvo. 

Neaišku, kodėl prez. Brazaus
kas ar Organizacinis komitetas 
įvertino tik paskutinės VLIKO 
valdybos penkis narius kaip 
aktyviausius VLIKO veikėjus, 
vertus aukščiausio pažymėjimo. 

Vyčio Kryžiaus ordinas buvo 
įsteigtas 1919 m. pagerbti narsa 
ir pasiaukojimu pasižymėjusius 
Lietuvos kovose už nepriklauso
mybę. Tai buvo aukščiausias 
karinis ordinas. Egzilinio 
VLIKO veikėjai nedalyvavo jo
kiuose kariniuose veiksmuose. 
Jų darbas daugiausia reiškėsi 
posėdžiais, skraidymu už žmo
nių sudėtas aukas į tarptautines 
konferencijas Lietuvos laisvės 
reikalui ginti. Taigi jų ap
dovanojimas Vyčio Kryžiaus or
dinu sumenkina šį garbingą 
žymenį ir įžeidžia tuos, kurie 
tikrai yra nusipelnę. 

Apdovanotiems VLIKO veikė
jams, matyt, nebuvo svarbu į tai 
atsižvelgti, nes kai kurie (V. 
Jokūbaitis ir J. Stiklorius) nu
vyko į Vilnių priimti šį ordiną 
iš paties prez. Brazausko rankų. 

Kitaip į Vyčio Kryžiaus or
dino dalinimą pažiūrėjo tokie 
žymūs Lietuvos veikėjai, kaip 
Vytautas Landsbergis, Algirdas 
Saudargas ir Česlovas Stanke
vičius. Sužinoję, kad yra 
siūloma juos apdovanoti Vyčio 
Kryžiaus ordinu už „žygdar
bius, atliktus kovinėmis aplin
kybėmis, ir sumanų vadovavi
mą krašto apsaugos kovinėms 
operacijoms", jie tuojau pasisa
kė prieš tokį pasiūlymą. V. Lan
dsbergis tvirtino: „Tai eilinis jų 
darkymasis ir neskoningas pasi
tyčiojimas... Nežinau, kam ir 
kodėl to reikėjo. Ko gero debu-
telizacijos problema tose 
struktūrose išties pirmaeilė". 

A. Saudargas: „Manau, kad 
tai neatsakingas poelgis. Liūd
na, kad jis prisidėjo prie šiuo 
metu Lietuvoje paplitusios ten
dencijos pagiežingai tyčiotis iš 
visko". 

Č. Stankevičius: „Vertinu tai 
kaip provokuojantį veiksmą... 

Negalima neprotestuoti dėl to, 
kad šis veiksmas sudarė prielai
das užgauti žuvusių atminimą 
bei pasityčioti iš valstybės 
institutų". 

Kokiu jausmu Vyčio Kryžiaus 
ordinais apdovanoti VLIKO 
„aktyviausi veikėjai" gali lygin
tis su šiais Lietuvos darbuoto
jais ir pasididžiuoti savo nuo
pelnais? 

Prez. Brazauskas ta pačia pro
ga taip pat apdovanojo 34 
„VLIKO darbuotojus" padėkos 
raštais. Kas tie darbuotojai yra, 
Organizacinis komitetas, kiek 
buvo galima pastebėti, nėra pas
kelbęs. Dalis šių asmenų paaiš
kėjo per Amerikos Lietuvių Tary
bos posėdį sausio 15 d., kuriame 
ambasadorius A. Eidintas įteikė 
prez. Brazausko padėkos raštus 
šiems asmenims: kan. V. Zaka
rauskui, G. Lazauskui, T. Blin-
strubui, E. Bartkui, I. Petraus
kui, E. Jasiūnui, J. Danilevičie
nei, A. Kačinskienei, Kurtui 
Vėlui, K. Burbai. Tuo metu sa
lėje nebuvusiems laiškai ne
įteikti: J. Jurkūnui, M. Prane
vičiui, dr. V. Dargiui, dr. L. 
Kriaučeliūnui ir P. Naručiui. 

Nežinia, kas parinko šiuos ir 
kitus žmones apdovanojimui 
kaip „VLIKO darbuotojus", 
tačiau buvo pamiršti visi kiti 
VLIKO veikėjai. Toks jų ig
noravimas neteikia garbės nei 
minėjimo rengėjams, nei ordinų 
dalintojams. 

Ordinai, medaliai ar padėkos 
rastai nuopelnų nepadidina. Is
torija iškels tikrai nusipelniu
sius VLIKO veikėjus, nepai
sant, ar prez. Brazauskas bus, 
ar nebus, juos apdovanojęs Vy
čio Kryžiaus ordinais bei padė
kos raštais. 

Juozas Vitėnas 

Danutė Bindokienė 

Įrodykime, kad 
„vienybė tebežydi 99 

ESTRADINES MUZIKOS 
PREMIJOS 

Kauno muzikiniame teatre, 
kur Antanas Šabaniauskas pir
mą kartą užlipo į profesionaliąją 
sceną, įvyko iškilmingas kon
certas 90-ojo dainininko gimta
dienio proga. Po koncerto buvo 
įteiktos lietuviškos estradinės 
muzikos pradininko A. Šaba-
niausko premijos — po 2,000 
litų. Premijos įteiktos Nijolei 
Tallat-Kelpšaitei ir Nijolei 
Ščiukaitei. Pirmiesiems šių 
premijų laureatams — Stasiui 
Povilaičiui ir Janinai Miščiu
kaitei — taip pat papildomai 
skirta po 1,000 litų, nes jie buvo 
gavę premijas nelietuviškais 
pinigais. 

Už septynių kilometrų nuo 
Kauno — buvusiame Lapių ta
rybiniame ūkyje — Kauno firma 
„Litpoliinter" kuria radijo ir 
televizijos centrą. Naujasis cen
tras pasigirs ir pasirodys etery -

Šiomis dienomis „Draugas" 
mirgėte mirga žinutėmis, kad 
šen ar ten ruošiamas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas. 
Kiekvienoje vietovėje, kur tik 
susitelkęs bent nedidelis būrelis 
lietuvių, Vasario 16-oji šven
čiama ne vien savųjų tarpe, bet 
būtinai primenant vietiniams 
gyventojams, kaip ta šventė 
brangi ir reikšminga lietuvių 
kilmės žmonėms. Nuo Atlanto 
iki Ramiojo vandenyno, nuo 
šiauriausių Amerikos pakraš
čių, iki Meksikos įlankos pa
krančių, kone visą vasario 
mėnesį aidės Lietuvos himnas ir 
bus kalbama apie 1918 metų 
vasario 16 d., kai Lietuva išdrį
so paskelbti pasauliui, kad ji yra 
laisva, nepriklausoma, sava
rankiška valstybė, turinti teisę 
tvirtai stovėti kitų tautų tarpe, 
kaip lygi su lygiomis. Jeigu ką 
nors neįtikino ryžtingi žodžiai, 
Lietuva buvo pasiruošusi juos 
paremti ginklu. Ir parėmė, kaip 
žinome iš istorijos. 

Daugiau kaip 50 metų mes 
laikėmės įsikibę tos lemtin
gosios Nepriklausomybės pa
skelbimo datos lyg skęstantis 
šiaudo. Ji mums suteikė jėgų 
nugalėti beviltiškumą ir tikėti, 
kad vėl ateis mūsų tautai švie
sesni laikai. Kiek kartų sve
timuose kraštuose giedojome 
„Tautišką giesmę" su ašaromis 
akyse, klausėmės minėjimuose 
amerikiečių politikų tai progai 
išmoktų žodžių, įsitikinę, kad 
tuo būdu didiname savo tėvynei 
draugų bei užtarėjų pulkus. 
Kiek kartų išėjome po be galo il
gai užsitęsusio minėjimo, pri
siekdinėdami, kad kitą kartą 
neisime, bet vis dėlto pareiga ir 
kitais metais į minėjimą 
nuvesdavo... 

Dabar daugelis gali paklaus
ti: ar verta švęsti Vasario 
16-tąją, kai Kovo 11-toji beveik 
šalia. Ar ne pastaroji šventė 
svarbesnė, nes Lietuva atgimė 
antrą kartą (tame pačiame šimt
metyje!) ir vėl yra nepriklau
soma? Senos tradicijos, kaip ir 

ankstesnės šventės, nepraranda 
reikšmės tik dėl to, kad atsi
randa naujesnių. Kodėl gi nepa
sidžiaugti ir Vasario 16, ir Kovo 
11? Per daug nebus, nes 
džiaugsmo švenčių ar sukakčių 
skaudi mūsų tautos istorija 
tikrai mums pašykštėjo. 

Čikagoje prieš Vasario 16-tąją 
vyksta net tam tikros varžybos: 
kas turi ruošti „pagrindinį" 
minėjimą. Lyg neturėtume 
pakankamai progų skaldytis dėl 
kitų svarbių ar nesvarbių 
dalykų, prisideda ir Nepriklau
somybės šventė, tarytum rei
kalaudama įrodyti „kas labiau 
savo tėvynę myli". Esame pra
tę, kad Vasario 16-sios šventė 
jau daug metų vyksta Maria 
Aukštesniosios mokyklos salėje, 
į iškilmes sutraukdama vėliavų 
eisenas, kalbėtojus, rinkliavas, 
meninę programą ir nemažai 
žmonių. Tai tradicija, kurios 
laikytis nuolat esame graude
nami. 

Kodėl ne? Tikrai būtų iš
kilmingiau, kad visi kartu susi
rinktume į vieną vietą ir vie
ningai sušuktume:,,Lai gyvuo
ja laisva Lietuva!'*, užuot išsi
skirstę po daugelį saliukių, orga
nizacijų susirinkimų ir kone pri
vačių minėjimų. Koks skir
tumas, kas rengia didįjį mi
nėjimą, juk jis yra „vardan tos, 
Lietuvos" (Maria mokykloje jį 
rengia Čikagos Alto valdyba). 
Pagaliau kodėl — dar gerokai 
prieš vasarį — nesusirenka bent 
pagrindinių mūsų organizacijų 
(ir LB) atstovai, kodėl visi vie
ningai nesutaria vieną mi
nėjimą ruošti? Būtų sutaupytas 
ir laikas, ir jėgos. 

Kol toks stebuklas kada 
įvyks, raginame vasario 13 d. 
suplaukti į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią (ar 
į Tėviškės, ar į Ziono parapiją) 
pamaldoms, o vėliau į Maria 
Aukštesniosios mokyklos salę ir 
iš tūkstančio krūtinių dar kartą 
užtraukti: „Lietuva, tėvyne 
mūsų..." 

je po Naujų metų. Pasak koncer
tinių agentūrų vadovų ir muzi
kantų, „Litpoliinter" televizija 
yra techniškai geriausiai įreng
ta Lietuvoje, o gal net ir Balti
jos šalyse. Didžiausioje iš trijų 
studijų galės tilpti 400 žiūrovų. 
Čia vyks populiarieji teležaidi-
mai „Taip. Ne". „Paskutinis 
šansas". „Pusė per pusę", kurių 

rodymą naujoji televizija per
pirko iš valstybinės televizijos, 
taip pat bus įvairūs koncertai. 
Naujojo televizijos-radijo centro 
direktorius pusantro mėnesio 
stažavosi Los Angeles kino stu

dijose. Lapių telecentras ruošia
si tapti normalia vakarietiška 
televizija, kuri galėtų laisvai 
konkuruoti su valstybine. 

DIEVIŠKOJI ĮSIKŪNIJIMO 
DRAMA 

VIKTORAS RIMŠELIS, MIC 

Gimdami visi mes gauname tarsi bilietą įeiti į 
dievišką dramą, kur yra pilna blogybės, pilna kančios, 
kurios prasmės mes negalime išaiškinti. Taigi kai kam 
atrodo, kad geriau mes šiame pasaulyje apsieitume be 
Dievo. Žinoma, jeigu nebūtų Dievo, tai tada nebūtų nei 
to blogio pasaulyje. Tačiau tada nebūtų nė to pasaulio, 
koks jis bebūtų, blogas ar geras. Galutinėje išvadoje 
viskas priklauso nuo Dievo, kuris yra visa ko sutvėrė
jas ir per kuri viskas atsirado. Matyt, žmogui laikinai 
pereinant šio pasaulio pasikeitimus, įeinant į amžinybę,, 
reikia blogio, tai yra — kančios ir mirties patyrimo, kurio 
pats Dievas neturi. Kad Dievas gautų tą patirtį, Jis 
turėjo įsikūnyti ir tapti žmogumi. 

Iš tikrųjų blogis ateina ii gėrio, ką mes matome savo 
gyvenime: kaip šviesa eina drauge su tamsa, kaip mūsų 
džiaugsmą seka liūdesys ir skausminga nostalgija. Kas 
gi galėtų atrasti ir pasakyti, kad ir danguje įvyko angelų 
sukilimas prieš Dievą, jei Apreiškimo knygoje nebūtų 
duota mums žinia. „Ir pasirodė danguje didingas 
ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, 
o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas" (Apr. 12,1). 
Toks ženklas buvo duotas dangaus dvasioms, kurias mes 
vadiname angelais. „Ir užvirė danguje kova. Mykolas 
ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo 
angelai, bet jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos dan
guje. Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, 
vadinamas velniu ir šėtonu, kuris suvedžiojo visą 

pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn ir kartu su juo išmes
ti jo angelai" (Apr. 12, 7-9). 

Iš šio aprašymo Apreiškime vis dėlto niekas 
nepasakys, kodėl daugybė angelų sukilo prieš Dievą Kai 
mokiniai, pasiųstieji skelbti linksmą naujieną apie Mesi
jo atėjimą ir Jo darbus, sugrįžę džiaugėsi ir Viešpačiui 
Jėzui pasakojo, kad net demonai yra jiems paklusnūs 
dėl Jo vardo, tai jų Mokytojas tik tiek pasakė, kad reikia 
džiaugtis, kad jų vardai yra įrašyti danguje, ir nepasakė, 
iš kur, kodėl ir kaip atsirado žemėje piktosios dvasios, 
bet patvirtino jų buvimą, sakydamas: „Mačiau šėtoną, 
kaip žaibą krintantį iš dangaus" (Lk. 10, 18). 

Iš slėpiningų aprašymų Apreiškimo knygoje apie 
Mesiją bei Jo kilmę galime spėti, kad viso pasaulio blo
gio pradžia yra surišta su įsikūnijimo paslaptimi. Su ta 
paslaptimi prasidėjo taip mūsų pavadinta dieviškoji 
drama, kurioje vyksta nuolatinė kova. Būdinga yra Si
meono pranašystė, kai vaikelis Jėzus buvo aukojamas 
šventykloje. Simeonas, paėmęs Jį į rankas, šlovino Dievą 
ir tarė: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui 
ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas" (Lk. 2,34). 

Taigi ir angelų bandyme panašiai įvyko, kad 
įsikūnijimo paslaptis daugybei angelų tapo prieštara
vimo ženklu. Visi angelai — tos didžiosios dvasios buvo 
pakviestos dalyvauti dieviškoje kūryboje, kur įsikūnijęs 
Dievas, tapęs žmogumi, turėjo būti visos kūrybos 
modeliu, nes viskas Jam ir per Jį yra sukurta. Jis yra 
patsai Dievo Sūnus, kuris nuo amžių, kaip Dievas yra 
amžinas, turėjo tapti Maruos Sūnumi, - žmogumi iš 
Nazareto. Dėl Jo ir per Jį nutarta visą pasaulį sukurti. 
Sv. Povilo žodžiais kalbant, Dievas angelams praneša 
tai, ko nė vienam iš angelų nebuvo pasakyta, kad „tu 
esi mano Sūnus, ai šiandien pagimdžiau tave" (Žyd. 1, 
5), kad aš Jam būsiu Tėvu, o Jis bus man Sūnus. O, įve
dant savo Sūnų į mūsų pasaulį, Viešpats pasakė ange 

lams: „Tegarbina Jį visi Dievo angelai" (Žyd. 1, 6). Tai 
gi angelams Dievas įsakė garbinti žmogų iš Nazareto, 
Marijos Sūnų. 

Sukurtosioms dvasioms, angelams, visų pirma kilo 
klausimas, kas jos yra. Liuciferis atrado, kad jis yra švie
sos nešėjas, vadinasi, pilnas proto, išminties, bet ne 
tokios begalinės išminties, dėl kurios Kristus paties 
Dievo yra pavadintas Sūnumi, per kurį viskas gavo pra
džią ir viskas yra sukurta. Liuciferis savo angeliškoje 
šviesoje pamatė, kad Dievo Sūnus bus silpnas žmogus, 
kuriam reikės tarnauti ir dėl to žmogaus reikės daly
vauti Dievo kūryboje. Tokia tvarka Liuciferiui ir jo 
angelams nepatiko. Liuciferis savo šviesoje atrado, kad 
jis savo išmintimi yra labai panašus Dievo Sūnui. Tai
gi, ar ne geriau tapti tokiu kaip Kristus, bet jau die
viškos ir angeliškos prigimties, t.y., kad Dievas priimtų 
į asmeninę jungtį angelo prigimtį? Trumpai tariant, 
įsikūnijimo paslaptis nepatiko Liuciferiui ir jo suvedžio
tiems angelams, todėl jie sukilo prieš įsikūnijimo paslap
tį ir Dievą. Liuciferis tarė: „Netarnausiu Jam!" O 
arkangelas Mykolas kovojo, sakydamas — „kas kaip 
Dievas?" 

Iš Evangelijų gali pajusti, kad piktoji dvasia — šė
tonas — yra varžovas prieš Kristaus karalystę- Gun
dymuose jis siūlo Kristui pasidalinti pasaulį, o Kristaus 
palaiminimai nuo kalno, kuriais yra grindžiama Jo 
karalystė, yra visiškai priešingi šėtono karalystei, kur 
viešpatauja visa, ką mes vadiname blogiu. 

Kaip mūsų žemė turi du polius, taip ir gyvenime yra 
du poliai, kurių vienas atstovauja visam, kas yra gera, 
o kitas — kas yra bloga. Taip ir atsirado iš gėrio blogis, 
iš gerų angelų — piktosios dvasios. Panašiai yra ir 
žmonių gyvenime. Didžiausios blogybės ateina iš 
kilniausių gėrybių. Kilniausio žmogaus sugedimas 
pakeičia jį žiauriausia buitimi. Toks žmogus krenta iš 

aukštybių į blogio prarają, iš šviesos į tamsybę ir 
apakimą. 

įsikūnijimo paslaptis yra aukščiausia Dievo kūry
bos apraiška. Šv. Rašte randame pranašystes, kad ateis 
išganytojas, išgelbėtojas, žmonijos atpirkėjas. Ap
silankant Marijai pas Elzbietą* kai gimė Jonas Krikš
tytojas, jo tėvas Zakarijas iš džiaugsmo prabilo: „Šlovė 
Viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir 
atnešė jai išvadavimą. Jis pažadino gelbėtoją mums 
galingą savo tarno Dovydo namuose, kaip nuo senų seno
vės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis" (Lk. 
1,68-70). Kyla klausimas, ką reiškia tie pranašų duoti 
vardai Mesijui, kad Jis yra išganytojas, išgelbėtojas, 
atpirkėjas. Žinoma, Kristus mums yra toks, bet Dievas 
sukurto pasaulio šėtonui nepardavė. Todėl Kristui ne
reikėjo iš šėtono pasaulio atpirkti. Jeigu šėtonas gun
dymuose Kristui parodė viso pasaulio karalystes, jų 
didingumą ir tarė: „Visa tai tau atiduosiu, jei, parpuolęs 
ant žemės, pagarbinsi mane" (Mt. 4,8*9), tai nereiškia, 
kad jam tos karalystės priklausė ir buvojo nuosavybė. 
Jis Kristui kalbėjo iš savo patirties, kaip šio pasaulio 
valdovai šėtoną garbino savo piktais darbais ir dn--**0*-
tarp savęs pasaulio karalystėmis. Savo atmintyje mes 
turime pavyzdį, kaip Hitleris ir Stalinas dalinosi krikš
čioniškais kraštais. 

Iš įsikūnijimo paslapties Kristus atėjo į mūsų pasauli 
jo atnaujinti. Dievas per visą amžinybę yra kūrėjas. Kai 
per pirmojo žmogaus nusikaltimą Dievui visa žmonija 
pateko į šėtono vergiją, tai Kristus atėjo į pagedus) 
pasaulį žmogaus išvaduoti iš tos vergijos. Per nuodėmę 
žmogus tampa, kaip ir piktosios dvasios, Dievo priešu. 
Todėl pasaulio atnaujinimas prasidėjo nuo išlaisvinimo 
iš nuodėmės vergijos. Šiuo būdu Kristus yra ir Atpirkė
jas, ir Išganytojas. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, ketvi r tadienis , 1994 m. vasario mėn. 10 d. 

I I I S K O I U UZ 
draudimą. Kar tas nuo kar to at- Daugel io 

KĄ VERTA ŽINOTI APIE 
AUTOMOBILIO DRAUDIMĄ 

V I D M A N T A S G A R L A U S K A S 

Daug žmonių mano. kad j ie pe r ilgesnį laiką (jeigu jus netu-
gerai sup ran ta au tomobi l io rį t skolų už automobilį). 

vairuotojų paty
r i m a s rodo, kad automobi
lio draudimo dalys, vadinamos 
. .nuomos k o m p e n s a c i j a " ir 
,,towing reimbi *se nen t" yra 
dažniausiai lyg pinigų išmeti
mas į vandenį. Iš ko geriau pirk
ti automobilio draudimą — iš 
stambių bendrovių tiesioginių 
agentų ar nepriklausomų drau
dimo agentūrų? Didelės bendro
vės atstovas gali turėt i geras 
kainas, ypač didmiesčiuose, pvz. 
Čikagoje, o nepr ik lausomas 
agentas t ikr iausiai turės sis
temą, kurios pagalba galės pa
lyginti keliolikos bendrovių 
draudimo kainą. Ger iaus ias 
sprendimas — paskambint i į 
kelias s tambias bendroves ir ' 
nepriklausomas agentūras , ir 
tuo būdu gauti geriausią kainą. 

Kita gera mint is — paskam
binti vienai bendrovei, kuri už 
tam tikrą sumą jums suras ge
riausią kainą. Tai bendrovės, 
kurios specializuojasi pigiausio 
draudimo ieškojimu. 

Daug žmonių klausia, ar jų 
automobilio draudimas gali būti 
ta ikomas mašinoms, kurias j ie 
išsinuomoja. Atsakymas yra 
te igiamas daugeliu atveju (ar 
tai pr i ta ikoma jūsų atveju, pa
skambink i t savo bendrovei, 
prieš i šnuomojant mašiną) . 
Tačiau reikia atsiminti, kad net 
jeigu j u m s tai pri taikoma, jūsų 
nuomotas automobilis turi to
kias pat draudimo ribas, kaip 
jūsų draudimo sutar t is . Pavyz
džiui, jeigu j ū s netur i t susi
dūrimo ir visuotinio draudimo 
dalies, ir išsinuomosit mašina 
be papildomo draudimo, ši maši
na bus neapdrausta ta is atve
jais. Ki tas dalykas — jeigu jūs 
t u r i t p r a s t e s n e maš iną ir 
išsinuomosit brangesne, jūsų 
d raud imo bet kurios dalies 
aukščiausios sumos paprasčiau
siai neužteks. 

Jeigu jūs išvažiuosit su savo 
automobiliu už Amerikos ribų. 
Kanadoje Amerikos draudimas 
galios. Meksikoje — negalios: 
Europoje — priklausys nuo jūsų 
draudimo bendrovės, bet dauge
liu atveju — negalios. 

GRAŽBYLYSTĖS IR TIKROVĖ 
J. DUNČIA 

Visa buvusi sovietinė san- Dievo a ts iųs t i L i e t u v o s 
tvarka rėmėsi brutalia jėga ir a tgimimo šaukliai. Pamenu 
gražbylystėmis. „Mažoji Lietu- kaip kar tą jis mums patarė 
viška tarybinė enciklopedija" skaityti Brazdžionio kūrybą, 
perpildyta gražbylystėmis. Ten kiekvieną vakarą - vietoj vaka-
aprašomi žmonės skirstomi į r i nė s maldos. Ke i s t a s yra 

sitinkanti nelaimė grąžina juos 
į realybe. Ką verta pr is imint i 
apie automobilio draudimą? 

Daugelis žino. ką reiškia kūno 
sužeidimo ar nuosavybės sužalo
jimo dalis jų automobilio drau
dime." pirma dalis padengia iš
laidas sužalotų žmonių gydy
mui, antra — jų automobilių 
sutaisymui. Daugelyje valstijų 
šios draudimo dalys yra privalo
mos. Mažai k a s žino. kad medi
cininė automobilio draudimo 
dalis apdraudžia draudimo savi
ninką ir ar kitus, nesvarbu 
kieno kaltė. Įvykus avarijai ši 
draudimo dalis apdraudžia jus 
ir k i tus jūsų automobilyje: ši 
dalis apdraudžia jus. jeigu kas 
nors užvažiuotų, jums e inant 
kelio pakraščiu ar ša l igatviu 
'bet ne važiuojant dviračiu). Si 
dalis taip pat gali (priklausomai 
nuo jūsų draudimo bendrovės) 
padengti laidojimo i š la idas , 
jeigu avarijos pasekmėje kas 
nors žuvo. 

Jeigu kitas automobilis ap
daužo jūsų mašiną ir a r jus . ir 
to automobilio savininkas ne
turi automobilio draudimo, j is 
tikriausiai neturės ir pakan
kamai kitu asmeniniu vertybių, 
kad jums atsilygintų už padary
ta žalą. Todėl yra labai svarbi 
jūsų automobilio draudimo da
lis, vadinama neapdrausto-ne-
pakankamai apdrausto vairuo
tojo draudimu. Si dalis jo pada
rytą žalą j ums kompensuos. 
Patyrimas rodo. kad aukščiau 
išvardintas draudimo dalis ver
ta įsigyti aukščiausia ka ina , 
kurią leidžia jūsų piniginė. 

Iš k i tu automobilio draudimo 
dalių - susidūrimo draudimas -
mokės jums. nesvarbu dėl kieno 
kaltės įvyko avarija, ir padengs 
jūsų automobilio sutaisymo iš
laidas. Draudimo dalis, vadina
ma . .visuotiniu d r a u d i m u " , 
jums atlygins už daugelį kitų 
nelaimių, kurios gali a ts i t ikt i 
jūsų mašinai: kas nors pavogs 
mašiną, užpils dažus, išdauš 
langą ir panašiai, {domi detalė: 
jeigu jūsų svečias, pas jus atva
žiavęs, gatvėje prieš jūsų langus 
pastatys mašiną ir iš jo mašinos 
kas nors pavogs daiktus, jo nuo
stolius padengs ne jo mašinos 
draudimas, o jūsų namų draudi
mas. J ū s tikriausiai žinot, kas 
yra vadinama atskaitomoji <de-
ductible) suma, taikoma susi
dūrimo ir visuotinio automo
bilio draudimo daliai, kurią 
atskaičius, draudimo bendrovė 
padengs išlaidas po nelaimės. 
Mano patar imas: imkit kaip 
galima aukštesne . .atskaito
mąja suma; jeigu jums auto
mobilio ne la imės a t s i t i n k a 
rečiau kaip kar tą per 3 metus, 
jūs sutaupysit pinigų (vidų 
tiniam vairuotojui nelaimė at
sitinka karta per 10 metų). 
Jeigu automobilio vertė ma
žesnė kaip 2.000 dol. neimti 
susidūrimo ir visuotinio draudi
mo dalies iš viso — tai dar 
vienas būdas sutaupyti pinigus 

t r i s grupes. I pirmąją grupę 
įeina žmonės su šia prikergta 
tarybine gražbylyste; „Lietuvos 
TSR nusipelnę" — (artistai, 
menininkai, inžinieriai, dakta
rai , melžėjai ir 1.1.). 

Antrosios grupės tarybinė 
gražbylystė: „Lietuvos TSR 

žmogus — kartais toks visagalis, 
o kai reikia pač iam save 
nugalė t i , dažniausiai t ampa 
bejėgis padaras". 

Ne visi nuėjo gražbylysčių 
keliais. Didžioji dalis, Nepri
klausomoje Lietuvoje augusios 
kartos pasiliko labai savi ta ir 
t_ _ < . . . . . . . „ „ „ T, ~« *^»» o.cubuo petsii iMj l a o a i s a v i t a n 

revoliucinio judėjimo dalyviai": besąlyginiai ištikima savo tau 
- (dauguma nelietuviškomis t a i . Reikia sutikti , kad di-
pavardėmis žmonės). Trečioji dž iaus ią iš t ikimybės a u k ą grupė: „Nusipelnę pažangūs 
JAV lietuvių veikėjai" — (Bim
bos, Prūseikos, Mizaros ir kiti 
„pažangieji"). 

Vi l iojami gražbylysč ių , 
daugelis tarybinių Lietuvos 
piliečių ir vienas kitas buvęs lie
tuvis D.P., skverbėsi patekti į 

, „nusipelniusių" tarybines eiles. 
Lietuvišku supratimu, gražby
lystė y ra tuščia, išgražinta 
kalba arba tuš t i išgražinti 
rašiniai . Retkarčiais išeivių 
l i e tuv ių spaudo je , be t la
bai dažnai Lietuvos spaudoje, 
rašoma apie įvairius apdovano
j imus, apiberiant apdovanotus 
asmenis gražbylysčių glėbiais. 

Sibiro tremtinys savo knygoje 
vaizdžiai aprašo buvusio jo 
mokytojo pasakotas gražbylys
tes . J is rašo: „Prisipažįstu, 
sunku buvo man tikėti, kad iš 
karšto Nepriklausomybės laikų 
atei t ininko, Lietuvos aktyvisto 
fronto nario, pasidarys uolus 
sovietinės valdžios veikėjas. 
Gaila man buvusio mokytojo. 0 
kokiais gražiais žodžiais jis 
mums skiepija meilę lietuvių 
l i teratūrai per literatų susi
r inkimus. Anot jo, Maironio ir 
Brazdžionio lūpomis į mus 
kalba protėvių dvasia, tai paties 

atidavė partizanai ir išvežtieji į 
Sibirą. Stebina tvirta dvasinė iš
tvermė lietuvių moterų-sibi-
riokių, buvusių Nepr ik lau
somybės laikų pradžios mo
kyklų mokytojų — kadaise 
„Kaimo liktamom" — vadintų. 

Jos, grįžusios iš Sibiro, griebėsi 
plunksnos skelbti tiesą apie bai
sius įvykius tėvynėje ir Sibire. 
Ne viena jų ir dabar gausiai 
r a š o a p i e žiaurų l i e t u v i ų 
partizanų likimą. Niekas šioms 
patr iotėms nesega žymenų ir 
neapiberia gražbylystėmis. 

Gražbylysčių menkystė pajun
tama , skaitant poeto Antano 
Miškinio „Sopulių psalmių" 
žodžius, surašytus tolimame 
Sibire a n t cemento maišelio 
skiaučių. 

Ta i skausmo ir nevi l t ies 
šauksmas, kuris aidi nualin
tuose Lietuvos laukuose, šauk
damas žmones pabusti iš graž-

D Ė L V A R N I Ų MIESTO 
BIBLIOTEKOS 

1993 meta i s įkur ta Žemaičių 
akademija. Tai įvykis, kur iuo 
buvo išpildyta vysk. M. Valan
čiaus ir S. Daukan to idėja. Že
maitijos inteligentų akys kryps
t a į Varnius — senąją Žemaičių 
(Medininkų) vyskupijos sost inę 
— kur i j au y r a minėtos Akade
mijos veikimo centras. Varniuo
se įmanomas platus ku l tū r in i s 
darbas, o kad j is taptų efekty
vesnis, reikalinga ir turt ingesnė 
biblioteka. 

Šiuo metu Varnių miesto bib
lioteka yra gaus inama vertin
gomis mokslo knygomis. Tačiau 
dar netur ime nei Lietuvių Ka
tal ikų MA Suvažiavimų darbų, 
nei Lietuvos Kata l ikų Bažny
čios kronikos tomų. Be minėtų 
leidinių būtų reikal inga serija 
„Krikščionis gyvenime", k i t a 
religinė filosofinė l i te ra tūra , 
l ietuvių išeivių l i t e r a tū r inė 
kūryba. Taip pat pageidautini ir 
periodiniai žurnalai , turį moks
linės bei meninės vertės. 

Užsienyje spausdintos litera
tūros stygius Lietuvoje nebe
jaučiamas. Tačiau šie spaudiniai, 
sukaupti didžiuosiuose mies
tuose bei administraciniuose 
centruose, provincijų skaity
tojams sunkiai pasiekiami. 

A n t a n a s I v i n s k i s 

CLASSIFIEP GUIDE 
M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—3(Wfep»giau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

' F fUHK ZArtMJS 
|V< W**4 60th t t reef 

TeL - (766) 4 1 4 - M 5 4 
(312) 

t rapią šiandieninę tikrovę. 

dol .) . M o k s l i n i o i n s t i t u t o 
valgykloje vidutiniai pietūs kai
nuoja 5 l i tus (1,5 dol.). „Stik-

_ „.aur l iuose" pietūs , pasir inkt i iš 
bylysčių sapnų ir suprasti labai kelių siūlomų patiekalų, kai-
tranio ė ; a ~ . j ;—; - - <--i— nuoja 40 litų (10 dol.) Geros 

kavos puodelis Seimo kavinu
kėje kainuoja 30 centų. Tuo tar
pu mieste pigiausiai kavos puo
delis kainuoja 50-60 centų, o 
parduotuvės „Burda Moden" 
kavinukėje, įrengtoje Vilniaus 
Senamiesčio rūsyje — 2 litus. 

P I E T Ų KAINOS V I L N I U J E 

Sotūs pietūs Vilniuje yra pi
giausi Seimo valgykloje — čia 
g a l i m a pavalgyti už du l i tus (0.5 

City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudot i žymiai nupig intomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ V I L N I A U S Į 

Vidmantas G a r l a u s k a s pradeda 
reguliariai bendradarbiauti ..Drau 
ge". Jis turi savo įstaiga ..Wealth 
Idea.- and Information". gyvena Či 
kagoje. šiuo metu taip pat dirba Stan
dard Federa! banke. Jo specialybė — 
apdraudos. finansų tvarkymas, inves
tavimai. Tikimės, kad V. Garlausko 
straipsniai šiomis ir kitomis temomis 
bus įdomūs mūsų skaitytojams. Jeigu 
atsirastu klausimu, galima rašyti 
..Draugui", pažymint V. Garlausko 

pavarde. 

• 1895 m. s a u s i o 5 d. vokie
čiu g y d y t o j a s - m o k s l i n i n k a s 
VVilhelm Roentgen paskelbė iš
radęs procesą, kuriuo galima 
peršviesti pacientą įr atrast i 
ligas jo viduje. Procesas ir šian
d i en v a d i n a m a s R e n t g e n o 
peršvietimu. 

N E W YORK 
BOSTON 
T O R O N T O 
M O N T R E A L 
CHICAGO 
DETROIT 
W A S H I N G T O N 

Kainos y r a abipusinės 

$ 7 2 5 . 0 0 
$ 7 5 0 . 0 0 
$ 7 5 0 . 0 0 
$ 7 5 0 . 0 0 
$ 8 2 5 . 0 0 
$ 8 5 0 . 0 0 
$ 8 5 0 . 0 0 

Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti ik i 1 9 9 4 m . 

M I A M I 
DALLAS 
H O U S T O N 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
V A N C O U V E R 

$ 8 5 0 . 0 0 
$ 8 5 0 . 0 0 
$ 8 5 0 . 0 0 
$ 9 2 5 . 0 0 
$ 9 2 5 . 0 0 
$ 9 5 0 . 0 0 

novo 3 1 , iškilus reikalui nakvot i , už viešbučius pr imokėt i nere ik ia . 

Dabar jau ga l ima registruotis grupinėms ke l ionėms: 
1 . Dainų š v e n t ė - „L ie tuvos Vyč ia i" 29 biržel io iki 1 3 liepos. 
2. Dainų š v e n t ė - „L ietuvos Vyč ia i " 29 biržel io Iki 1 3 l iepos, Grupė B" 

i TJC! kM°nė *° P a b a m , t b a , 9 , a n t W D a , m * i v # n * " • t - v o j e , 2 8 b i rže l io I K I 12 l i epos . 

4. Kel ionė p o Pabalt i j į „A" 2 6 l iepos Iki 08 rugp jūč io . 
5. Kel ionė p o Pabaltijį „ B - 1 6 rugpjūčio Iki 2 9 rugpjūčio. 

Lithuanian Mercy I.ift pirmininkas Jurgis L<>nrir,iitis<kairėjei ir LML uolūs 
rėmėjai Philomena ir Matt Vilučiai kalėdiniame pobūvyje I^monte. Trečia
dienio'vasario 9 d.) laidoje po šia nuotrauka išspausdintas klaidingas parašas. 
Atsiprašome 

SIŪLOME: 
Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms! 

Mūsų labai popul iar ias septynių (7), dešimties (10), ir keturiol ikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tol imesnių informacijų. 

S v T h T t 6 V J S a S a k r f , U ° t a S P a s a u , i ° <*> * * » • J u « pageidaujant, gal ime išrašyti 
lėktuvo b,batus mūsų r a š t i n į Vilniuje. Apmokėj imas gali būt i Amerikoje, arba Lietuvoje 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais - bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, t raukiniu 
lėktuvu - kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

C. T . I N T E R N A T I O N A L , INC. 
9525 SOUTH 7 9 T H AVENUE 
HICKORY H I L L 8 , ILLINOIS 
8 0 4 5 7 

TELEFONAI : (708) 430 -7272 
TELEFAX: ( 7 0 8 ) 430 -5783 

Memt.er 

*STA 
American Sociefy 
of Trovei Ag«nfs 

1- Cfty Center OT. 
G E D I M I N O P R O S P E K T A S N R . 3 7 
V ILNIUS, L IETUVA 

T E L E F O N A I : ( 3 7 0 ) 2 - 2 2 3 - 1 4 7 
2 - 2 2 3 - 1 8 4 

TELEFAX ( 3 7 0 ) £ - 2 2 3 - 1 4 9 

I L S K T lt 0 8 . 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chtcagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir.sąžirfTrtgai. 

312-77S-S313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Firma „THE MEST" 
Pagal Jūsų skonį Ir pageidavimą, atlieka 
vidaus restauravimo, dekoravimo ir dažy
mo darbus. Mūsų firma, tai kokybė, grei
tis, solidarumas! 

TeJ. 312-735-3*25 arba 
70S-34S-tM7 

MICHAEL 
INTERNATIONAL 

ENTERPRISE 
pigiai ir gerai valo 

ir atlieka visus namų 
tvarkymo darbus. 

S k a m b i n k i t e : 

Tel.: 312-582-5539 

Į T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tai. 585-6624 . 

Vilniaus Universi teto Dainų 
Ir Šokių ansambl is 

At l ieka ; Kepu r i nę , Bro l io 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadril is, Parovėja, Rolenderis. 
Pjesė skrabalams, Untytė, J 
šventę, Kadrilis ir polka. Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dir igentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

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

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W . 63rd St. 
Chicago. IL 6 0 6 2 9 

R E A L E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

*E /MAX 
RCALTORS 

4312) 566-6980 
(706) 425-71S1 

R I M A S L. S T A N K U S 

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

ii REAIMART.^C 
6*02 S. Pubsiį 

Chicago, l t 60629 
312-585-6100 

B A L Y S B U D R A I T I S 
jfsmeniškai patarnauja jvairitf nuosavy-
•tjių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prfcmiesc'iuote. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-610O,»r«4 312-778.3971' 

We KMIECIK REALTORS 
r*yt 7922 S. Pulaski Rd. 
* • • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danute Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asme»i<kai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

F O R R E N T 

FOR R E N T 
3 b d r m . apt. irt Br idgepor t 
area. Adul ts only. No pets. Cal l 
a f t e r6p m tel . 3 1 2 - 2 2 9 - 8 5 1 7 

H E L P V V A N T E D 

Amer ik ieč ių še ima i reikalinga 
nerūkanti, gerai angį kalbanti mo
teris prižiūrėti 2 mergaites 3Vį ir 
11/2 metų. šiek tiek namų ruošos: 
5 darbo dienos, atskiras did kamb 
su ..cable" TV. video ir tel $250 
Įsav. 

Skambint i 
9 v. r. — 7 v.v. 

T e l . : 215-664-4727 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autor ius pats išgyveno. 
patyrė. 

Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis i l iustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respubl ikos konst i tuci
jos, ministrų kabinetų sudėt is 1918-1940 metais. Knyga Įrišta. 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, t inka dovanoti kiekvienam l ietu-
viuicia ir Lietuvoje. Knygos kaina 1 5 . 0 0 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2 .50 do l . , į Kanadą 3 .00 dol . , k i tus kraštus 3 .50 d o l . 
Illinois valstijos gyventojai dar pr ideda 1.31 do l . mokesčių 
Užsakymus siųsti: D R A U G A S , 4545 W. 6 3 r d Street , C h i c a g o , 
IL 6 0 6 2 9 . 

I N V f S T M E N T S 

ŽIVILĖ BALTUTIS P A N I C O 
I N S U R A N C E 

NASD Registered — Financial Consultant 
Offenng personai and corporate financial services 

Mutual funds, Tax-free Bonds, Govt. Bonds, Tax-Deferred Annuities, 
IRA'S, Pensions, Rettrement Planning, Coltege Funding. long Term Care. 
Life Insurance. 

600-768-9933 
Securities offered through PIR6T MONTAUK SECURITIES CORP 

Member NA6D, SIPC 
Kalbame Ketu visk ai 



Pranas Pranckevičius ir sūnus Juozas Tėvo-vaiko vakare Žiburėlio 
mokyklėlėje š.m. gruodžio 6 d. N u o t r I r e n o 8 Senkeviėienės 

NUOTYKIS SU KARDU 
E. RINGUS 

1940 metais, sovietams oku
pavus Vilnių, vienas pirmųjų 
įsakymų buvo atiduoti visus 
šaunamus ir nešaunamus gink
lus. Per daug jų nesurinko. 
Neigudę piliečiai dar nepažinojo 
sovietinės drausmės ir pasek
mių. Įsakymas buvo keliomis 
kalbomis, išplatintas mieste ir 
apylinkėse. 

Achmedo dvaras buvo tarp 
Vilniaus ir Trakų. Jo protėviai, 
karaimai gyveno čia turbūt nuo 
Vytauto laikų. Sakoma, kad 
totoriai ir karaimai sudarė 
kunigaikščio apsaugos tarnybą. 
Vėlesnės kartos buvo įtrauktos 
į carų karo tarnybą. Achmedo 
senelis jau buvo generolas ir tar
navo Kaukaze. Iš ten jis atsivežė 
visokių egzotiškų reikmenų, 
kilimų ir vietinių ginklų, ypač 
kardų. Vienas kardas buvo ypač 
šaunus. Kaip ir daugumas, jis 
buvo lenktas. Rankena sidab
rinė ir keletas pusiau brangių 
akmenų įspausta, kad net iš tolo 
blizgėjo. Senelis gavo jį, nugalė
jęs vieną čečėnų gentį. Achmedo 
šeimai vis ėjo sunkiau. Lietuvių 
laikotarpyje jis lengvai par
duodavo vieną kitą kilimą ar 
kitą daiktą, ir galą su galu su
vesdavo. Sovietams atėjus dva
ras buvo paverstas kolchozu, o 
pagrindinis pastatas paverstas 
„raudonuoju kampeliu". Darbo 
gauti jam nepavyko jau kuris 
laikas. Todėl vieną vėlyvo 
rudens dieną Achmedas nutarė 
parduoti savo mėgstamiausią 
kardą, t ikėdamasis gauti 
nemažą kiekį rublių. Galvo
damas, kad tinkamiausia vieta 
tai senienai turėtų būti Vil
niaus muziejus, užsuko pir
miausia ten. Muziejaus direk
torių jis pažinojo nuo prieš
karinių laikų, todėl tikėjosi 
lengvo ir vertingo pardavimo. 

Muziejaus pastatas yra vienas 
įspūdingiausių Vilniuje. Jis 
stovi trikampinėje aikštėje. Ei
nant nuo Aušros Vartų prie mu
ziejaus, išsiskiria dvi pagrin
dinės gatvės: Vokiečių ir Di
džioji. Šešios romėnų stiliaus 
kolonos sudaro pastato fasadą. 
Pradaręs milžiniškas duris, 
Achmedas įėjo vidun. Kaip jau 
dabar buvo priprasta, niekas 
nekreipė į jį dėmesio. Nedrąsiai 
pabarškino į direktoriaus kabi
neto duris ir įėjo. Už stalo buvo 
kažkoks kitas asmuo ir apie bu
vusį direktorių nenorėjo net kal
bėti. Aišku, kardo pirkti jis ne
norėjo ir skubiai išprašė Achme
dą iš kambario, netgi neatsakęs 
į klausimą apie kardo vertę. 
Nusivylęs pirmuoju nepasise
kimu, Achmedas nutarė užsukti 
pas žinomą lenkų advokatą, 
kuris dabar jau nesivertė savo 
profesija, bet mokytojavo lenkų 
vakariniuose kursuose. Pasi
keitus keliais žodžiais, advo
katas paklausė, ką jis turi po pa
žastimi — ar lietsargį? Kiek ga
lima ivelniau Achmedas paaiš
kino, kad čia kardas. Advokatas 
net atšoko išsigandęs. „Kas tau, 
ar nežinai naujos padėties, ne
skaitai įsakymų? Štai aiškiai 
parašyta... ir kardus". Achme
das bandė nuraminti advokatą 
sakydamas, kad Čia joks gink 
las, bet tikra seniena. Jokie 
argumentai nepadėjo ir šeimi
ninkas, netgi nepavaišinęs ant 
stalo garuojančia arbata, pa

siūlė Achmedui skubiai atsikra
tyti kardu. Dar kartą nusivylęs, 
jis išėjo į gatvę, galvodamas 
apie advokato patarimą. Pradė
jo lynoti ir popierius greit 
sušlapo. Nelaimei pro sušlapu
sį laikraštį išlindo kardo galas. 
Susirūpinęs jis sustojo didelio 
namo vartų pastogėje apsisau
goti nuo lietaus. Jam bebandant 
užsirūkyti, kardas išslydo ir su 
triukšmu nukrito ant šaligat
vio. Matyt išgirdęs triukšmą, iš 
savo kambario išlindo sargas. 
Kadangi jis dabar jautėsi atsa
kingas už visą pastatą, pagal so
vietų instrukcijas, paklausė 
Achmedo, ką jis čia daro. Ne
tyčiomis kardas vėl pradėjo slys
ti iš po pažasties. Achmedas no
rėjo sugauti, bet begaudant laik
raštis visiškai suplyšo ir sargas 
aiškiai pastebėjo kardą. 

Ir taip prasidėjo vienas tra-
gikomiškiausių epizodų Achme
do gyvenime. Sargas, jausdamas 
savo naują piliečio svarbą ir 
pareigą, pradėjo žvalgytis, ar 
nepamatys milicininko. Jam 
bešaukiant, išėjo jo žmona, išėgo 
šuo, kuris tuojau ėmė loti ir kib
ti prie Achmedo kojų. Gavęs nuo 
Achmedo smūgį į šonkaulius, 
šuo, kad ir nedidelis, dar at
kakliau puolė liaudies priešą. 
Achmedui nieko neliko tik sku
biai atsikratyti jau trimis 
„liaudies gynėjais" ir jis pa
sileido bėgti. Sargas ir žmona 
ėmė šaukti: „Laikykit vagį!". Iš 
kitos gatvės pusės Achmedas 
pastebėjo ateinantį žmogų ir, 
gal be reikalo, jis trenkė jam į 
smakrą ir šuoliais movė į kitą 
skersgatvį, kol visiškai atsikra
tė savo persekiotojų. Miesto 
topografijos žinojimas šį kartą 
jam tikrai padėjo. Laimei drau
gas buvo namie. Čia jis ir liko 
pernakvoti. 

Pasirodė, kad tą naktį įvyko 
keli suėmimai. Viena jų auka 
buvo advokatas, kuris taip iš
gąsdino Achmedą. 

DRAUGO RĖMĖJAI 
„Draugo" vadovybė šiems 

auko to jams nuoš i rdž ia i 
dėkoja 

60 dol. Stasys ir Elena Baras, 
Oak Brook, IL; Kazys Lietuv
ninkas, Hickory Hills, IL; J. ir 
K. Rudzevičius, Los Angeles, 
CA; dr. Aldona Juozevičienė, 
Oak Lawn, IL; Kazys Gricius, 
Dearborn Heights, MI; Gražina 
Narkus-Kramer, Bethesda, MD; 
Juozas Šlajus, Chicago, IL. 

50 dol. Klemensas Kučėnas, 
Redondo Beach, C A; Antanas 
Žilėnas, Highland, IN; Vanda 
Žolynienė, Chicago, IL; Pranė 
Skruodys, Naperville, IL; Julia 
Vailokaitis, Beverly Shores, IL; 
Verutė Sklerienė, Lockport, IL; 
Alberta ir Kuljit Singh, San 
Francisco, CA; kun. V. Valkavi-
čius, Norwood, MA; Joana Vai
čiulaitienė, Bethesda, MD; Ma
rija Gencius, Mt. Brydges, Ka
nada. 

40 dol. Leonas Sodeika, Trea-
sure Island, FL; kun. Theo Pa
lis, Pittsburg, CA; Aleksandras 
Jasčemskas, Rockford, IL. 

38 dol. B. Bunys, Montreal, Q. 
Kanada. 

35 dol. Donatas Šatas, War-
wick, RI; Antanas Šeduikis, 

Brockton, MA; A. Pavilonia, To
ronto, Kanada; Audronė Nagy, 
Paterson, NJ; Leonas Barmus, 
Chicago, IL. 7 

30 dol. Povilas Plikšnys, 
South Boston, MA; Leokadija 
Puodžiūnas, Melrose Park, IL; 
V. Rakauskas, Melrose Park, 
IL; Mikas Česas, Downers 
Grove, IL; Vladas Lopatauskas, 
Santa Monica, C A; Ona Laskus, 
Chicago, IL; Antanas Sturonas, 
Los Angeles, Ca; Viktoras Ka 
žemėkaitis, Racine, MI; Sigitas 
Miknaitis, Clarendon Hills, IL; 
Joana Jovaiša, San Diego, CA; 
Juozas Miecius, Chicago, IL; 
Kazys Černiauskas, Chicago, 
IL; Zuzana Brencius, Chicago, 
IL; Ona Burzdzius, Chicago, IL; 
Valeria Bankauskas, ST. Pe-
tersburg Beach, FL; Kostas Ne
munaitis, Princeton, IL. 

25 dol. Aleksandras Radžius, 
Baltimore, MD; Adolfas Kanap 
ka, VVasaga Beach, Kanada; 
Vincas Šmulkštys, Chicago, IL; 
V. Gaižutis, Oak Lawn, IL; Bru
no G. Shotas, Oak Lawn, IL; 
Paulina Mačiulis, Chicago, IL; 
Josephine Bakšys, St. Pete 
Beach, FL; dr. J. Sungaila, Eto-
bicoke, Kanada; Regina Naru
šis, Cary, IL; Vincas Šalčiūnas, 
Port Saint Lucie, FL; J. Pleinys, 
Hamilton, Kanada; Albinas Ba
nys, Lyons; IL; Stasys Astras, 
Grand Rapids, MI; Stasys Mar
tišauskas, Brockton, MA; V. ir 
L. Žiaugra, Roslindale, MA; dr. 
Vladas Vaitkus, Juno Beach, 
FL; Vytautas Girdvainis, Chica
go, IL; V. ir L. Garbonkus, Burr 
Ridge, IL; Veronica Aušrotas, 
Juno Beach, FL; L. Baltrušai
tienė, Chicago, IL; Elena Kolo-
sovas, Northbrook, IL; Gedimi
nas Kazėnas, Darien, IL; Euge
nijus Vilkas, Valencia, CA; Juo
zas Darnusis, Cleveland, OH; 
Upytės Draugiškas klubas, Chi
cago, IL; Joniškiečių Labdary
bės klubas, Chicago, IL; Brigh-
ton Park Lith. Womens Club, 
Chicago, IL. 

20 dol. Ada Skučas, Beverly 
Hills, CA; J. Graboshas, Toron
to, Kanada; Valentina Dailid-
kienė, Albuą, NM; Danutė Gar
bonkus, Chicago Ridge, IL; 
Viktoria Butkus, Chicago, IL; 
Br. Grajauskas, Hamilton, Ka
nada; Elena Lukas, Sunny 
Hills, FL; Jonas Tamulis, Joliet, 
IL; Jurgis Dumbrys, Fairvievv 
Park, OH; Alexander Blinstru-
bas, Summit Argo, IL; Kleopas 
Dalinda, Toronto, Kanada; dr. 
Joseph Vidžiūnas, Tucson, AZ; 
James Štokas, Stuart, FL; Me
čys Krasauskas, South Pasade-
na, FL; Jazminą Baukys, Wes-
tern Springs, IL; Vacys Saliklis, 
Hickory Hills, IL; Jonas Šarka, 
Omaha, NE; Petrė Kasparavi
čiūtė, St. Petersburg, FL; Ursu-
la Civinskas, Chicago, IL; Zinai
da Čižikienė, Chicago, IL; Sta
sys Narkus, Sun City, AZ; A. Bi-
gelis, Three Oaks, MI; Aldona 
Motuzienė, Putnam, CT; Alek
sandras Lileikis, Nonvood, MA; 
Vytautas Strikas, Evergreen 
Park, IL; Elena ir Jonas Skla-
daitis, Philadelphia, PA; Rai
mundas Rimkus, Berwyn, IL; 
Bronė Kazlauskas, Chicago, IL; 
dr. J. Varnas, Monrovia, Ca; Al. 
Piragis, Toronto, Kanada; Balys 
Lukas, Daytona Beach Shores, 
FL; Jonas Saulėnas, North Pro-
vidence, RI; Pranas Judickas, 
Hot Springs, AR; J. Janickas, 
Carlsbad, CA; Jonas Bara
nauskas, Chicago, IL; S. Kvan
tas, Chicago, IL; Aldona Kara
liūnas, Cicero, IL; L. Rasla-
vičius, Eik Grove, IL; Bronius 
Misevičius, Toronto, Kanada; 
Kostas Gaputis, Bothvvell, Ka
nada; Veronika Rūtenis, Hyan-
nis, MA; Konstancija Stungie-
nė, Richmond Heigts, OH; An
tanas Pavasaris, Agoura Hills, 
CA; Albinas Slivinskas, Addi-
son, IL; Anna Kazlauskas, Chi
cago, IL; J. Gvildys, Palos Hills, 
IL; Jonas Miglinas, Chicago, IL; 
Romas Malela, Melrose Park, 
IL: Sally Vidžiūnas, Wolcott, 
CT; Elena Spukas, Glen Ellyn, 
IL; kun. K. Kaknevičius, Lon-
don, Kanada; Irena Galiūnas, 

Vancouver, WA; Vanda Jauto 
kaitė, Chicago, IL; Magdalene 
Akelaitis, Palos Park, IL; Pra
nas ir Žibutė Pranskevičius, Le-
mont, IL; S. Dabkus, Toronto, 
Kanada. 

15 dol. Angele Venclova, Ma 
dison, WI; Marius Kasniūnas, 
Orland Park, IL; B. Jaselskis, 
Evanston, IL: Jonas Jonynas, 
Meriden, CT; Vida Petrulionis, 
Woodridge, IL; Liucija Kurku-
lienė, Rochester, NY; O. Girniu-
vienė, Boston, MA; J. Valaitis, 
Mt. Brydges, Kanada; Antanas 
Janušis, Livonia, MI; Virginia 
Gureckienė, Windsor, CT; An
tanas Ragauskas, Cicero, IL; Jo
nas Pleirys, Chicago, IL; Janina 
Radvenis, Los Angeles, CA; Ly
dis Valevičius, Burlington, Ka
nada; Daina Kojelis, Vilią Park, 
IL; Angelė Katelienė, Chicago, 
IL. 

12 dol . Jonas Stelmokas, 
Lansdovvne, PA. 

10 dol . Petras Jadviršis, Chi
cago, IL; E. ir D. Eringis, Port 
Saint Lucie, FL; Alfonsas Norei
ka, Oak Lawn, IL; Elena Petrei-
kis, Fremont, WI; Francis Ma
tulaitis, Cicero, IL; Aldona Ra-
sutis, Chicago, IL; Kazys Aiži-
nas, Chicago, IL; Antanas Va
laitis, Eastlake, OH; Ignas Vai-
čeliūnas, Chicago, IL; Br. Paliu-
lionis, Cicero, IL; Elena Butkus, 
Los Angeles, CA; Julius Gela
žius, Hickory Hills, IL; J. Pal-
shis, Palos Hills, IL; Jonas Czer-
kaviczius, Highland, IN; Jonas 
Juodis, Beverly Hills, FL; An
tanas Pleškys, Chicago, IL; Eu
genijus Radžiūnas, Omaha, NE; 
John Bertuzis, Chicago, IL; An
gele Buksnis, E. Lansing, MI; 
Ona Kolis, Palos Hills, IL; Ona 
Pusdešrienė, Detroit, MI; Petro
nėlė Vasiliauskienė, Hudson, 
MA; Sisters of the Immaculate 
Conception, Montreal, Kanada; 
K. Arlauskas, St. Pete Beach, 
FL; J. Steponaitis, Chicago, IL; 
kun. Paul Gillis, Ocean Springs, 
MS; A. Gverzdys, St. Catha-
rines, Kanada; Petras Breich-
manas, Dundas, Kanada; A. ir 

D. Orentas, Chicago, IL; An
tanas Zaparackas, Highland 
Beach, FL; Genovaitė Masilio-
nis, Cleveland, OH; dr. R. Šom-
kaitė, So. Orange, NJ; Rūta Gu
delienė, Wyckoff, NJ; Jonas 
Balskus, Oak Lawn, IL; Karolis 
Bertulis, Oak Forest, IL; Jonas 
Valukonis, Glendale, CA; Stan
ley M. Vaičiūnas, Roselle, NJ; 
Victoria Denavage, Chicago, IL; 
Eugene E. Smilgys, Michigan 
City, IN; M. Janonis, Brockton, 
MA; Jonas Bironas, Livonia, 
MI; Petrė Dubauskas, Woodha-
ven, NY; Kazys Vasaitis, Belts-
ville, MD; A. Vaičekauskas, Los 
Angeles, CA; P. Litvinskas, Sa-
ginavv, MI; Alex Kaselis, Saint 
Petersburg, FL; Juozas Raškys, 
New Britain, CT; dr. Vytautas 
Rėklys, Walnut Creek, CA; Vy
tas Bakūnas, Willowick, OH; N. 
Martinka, Downers Grove, IL; 
Antanina Zakarka, Detroit, MI; 
Petras Pagojus, Detroit, MI; A. 
ir E. Karaliūnas, Lemont, IL; 
Adolfas Švažas, Downers Grove, 
IL; J. Rumbutis, VVickliffe, OH; 
dr. Algis Norvilas, Oak Lawn, 
IL; Marija Titienė, Cleveland, 
OH; Lionginas Pečiūra, Ann Ar-
bor, MI; Povilas Grigalauskas, 
Sunny Hills, FL; Dana Eičinas, 
Chicago, IL; Z. Visockis, Chica
go, IL; Regina Isenegger, Alsip, 
IL; Ona Kotovienė, Riverside, 
IL; Jonas Kučinskas, N. Miami 
Beach, FL; Genytė Dirsė, St. 
Pete Beach, FL; Juozas ir Julia 
Navakas, Gulfport, FL; Stasė 
Bublienė, Birmingham, MI; Jo
nas Stanaitis, Hamilton, Kana
da; Viktoras Endrijonas, Chica
go, IL; Aldona Labanauskas, 
Chicago, IL; E. N. Radvenis, Los 
Angeles, CA; Ona Šilas, North 
Miami Beach, FL; Gediminas 
Kazėnas, Darien, IL; Alex Vaš
kelis, St. Pete Beach, FL; Valda 
Paškus, Burbank, IL; Pilypas 
Narutis, Oak Lawn, IL; Zofija 
Budrys, Chicago, IL; Jonas 
Brazlauskas, London, Kanada: 
Dalia Černius, Los Angeles, C A; 
Albert Misiūnas, Gulfport, FL; 
Jurgis Sedaitis, Hickory Hills, 
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Mylimam Tėvui, jūrų skautininkui 

A.tA. 
ANTANUI BUTKEVIČIUI 

mirus, sūnų JULIŲ ir visus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame. 

L. M. Kupcikevičiai 
A. J. Levanai 
V. Macieža 

Mylimam Tėvui 

A.tA. 
ANTANUI BUTKEVIČIUI 

mirus, jo sūnui j .s . JULIUI ir visiems artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

LSS Jūrų skautų „Grandis" ir 
Čikagos Jūrų Skautija 

A.tA. 
JULIJAI VALDIENEI 

mirus, Jos vyrą KOSTĄ, dukrą RAMUNE su vyru, 
brolį GEDIMINĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame. 

Elena Norus 
Diana von Horvath-Najmi 
Christiana V. Horvath-Yates 

A.tA. 
PRANAS DAINIUS 

iškeliavo į Amžinybe. Tebūna jam lengva Kanados 
velėna! Velionio liūdinčią seserį PETRUTE KIN-
DERIENE, mūsų draugijos narę, nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

IL; S. K. Lukas, Brooklyn, NY; 
Jonas Venckus, South Boston, 
MA; Faustas Rajeckas, Water-
ford, CT; J. Petrikas, St. Peters
burg, FL; Felix Moncevičius, 
Windsor, CT; Antanas Dubins 
kas, Baltimore, MD; Lydija Kaz-
las, Santa Monica, CA. 

VISKO GALIMA GAUTI 

Vilniaus parduotuvėse galima 
nusipirkti lapinių salotų iš 
Prancūzijos, bananų iš Pietų 
Amerikos, o ridikėlių net iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
atsi vežame. 

Ir vieną karta nei apglėbti, nei mylėti, 
nei atsakyti mokiniui, ištaisyti jo sąsiuvinį, 
nei pasimelsti gal nebegalėsiu, — 
tik pasislėpus alyvų pavėsy vis kartosiu ir kartosiu 
brangi Lietuva, Tave vis myliu, 
Tave vis mylėsiu. 

A.tA. 
Mokytoja Valerįja 

Kurmauskaitė 
Kundrotienė 

apleido ši pasaulį š.m. 
sausio 11-osios naktį . 

Toli nuo savųjų, šaltyje, siaučiant pūgai. Hurono ež. 
įlankoje, prie savo namelio su šluotele rankoje. Ji sukrito, iš
tikta širdies smūgio. Pagalbos nebuvo jokios — aplink nei 
gyvos dvasios, vien tamsa, sniegas, šaltis ir vėjas... Kelelį 
Amžinybėn apšvietė ne vaškinė žvakė, bet elektros lemputė 
pro trobelės langą šį paskutinį kartą uždegta Jos pačios 
rankele. 

A.a. mokytoja Valerija Kurmauskaitė gimė sausio 6 d. 
1911 m. Čekiškėje Lietuvoje. Sužeistas kare jaunas mirė Valy
tės tėvelis. Nelengva buvo našlaitėlės dalia, bet Dievas 
neapleido... Miela vaikystė ir veržlioji jaunystė prabėgo 
nepriklausomybės metais. Savo darbščiosios mamytės 
rūpesčiu sėkmingai buvo pasiektas tikslas — Valytė labai 
gerais pažymiais baigė Saulės Mokytojų Seminariją Kaune. 
Tuo metu atsidarė privati, pačių tėvelių pastangomis 
išlaikoma, Marijos Pečkauskaitės vardo pradžios mokykla prie 
Ateitininkų rūmų. Šioje mokykloje dirbti švietimo skyrius 
paskyrė jauną, gabią, darbščią, kuklią, iš prigimties labai 
švelnią, malonaus būdo, giliai tikinčią, kilniąją ateitininkę 
(Birutietę) Valeriją Kurmauskaitė. 

Mylėdama savo pasirinktąją profesiją, Ji stropiai atlikdavo 
šventą mokytojos darbą — mokė, auklėjo to meto ir taip jau 
tyros sielos ir pavyzdingo elgesio atžalyną, tuos mažuosius 
vaikučius. Iš puikių lietuviškų inteligentiškų šeimų susirinkę 
vaikai labai greit jautriai savo širdyje įvertino kiekvieną savo 
mokytojos žodį. Jos triūsą, žinias ir pamilo Ją kaip patį geriau
sią draugą — savo pirmąją mokytoją (galbūt visam gyvenimui 
pasilaikydami Jos paveikslą.) Iš tikrųjų mokytoja Valytė 
turėjo daug nuostabiai gerų savybių, o svarbiausiai — tikrąjį 
mokytojos talentą — surasti kiekviename vaikelyje ką nors 
gero tik gero ir tuo džiūgauti. Be to. Ji dar turėjo Dievulio 
dovaną, atitinkančią Jos būdui, dėmesį atkreipiančią, labai 
gražią rašyseną. Mokinukai, ypač mergytės, visos stengėsi 
rašyti taip kaip rašo jų panelė mokytoja... 

Besiartinant bolševikų ordoms užgrobti mūsų Tėvynę, 
mokytoja Valerija su savo Mamyte pasitraukė į Vakarus, o 
vėliau jos pasiekė ir JAV krantą. Detroite susipažino su savo 
laime, su Konstantu Kundrotu ir 1951 m. už jo ištekėjo. Ir 
šiame krašte Valytės širdį traukė darbas su pačiais mažiau
siais. Ilgai dirbo vaikų adoptavimo įstaigoje. Savo vaikučių 
neturėjo, tai artimo meilės vedini Kundrotai adoptavo ketu
ris našlaitėlius. Nuoširdžiai auklėdami troško padėti jiems 
siekti mokslo, bet. deja, vaikai tų troškimų neįvertino, o gal 
nesuprato ir visi nuėjo savais keliais... 

1971 m. vėžio ligos pakirstas mirė gerasis Valytės 
gyvenimo draugas Kostelis, o 1977 m. išėjo ir mylimoji 
mamyte. Šias skaudžias žaizdas apgydė laikas ir susitaikymas 
tikinčio žmogaus su Šventąja Dievo valia. 

Likusi gyvenime viena Valytė greit išėjo į pensiją ir apsi
gyveno savo a.a. vyro pastatytame namelyje. Casville. Pigeon, 
MI. 

Atleidus likimui už visas skriaudas. Valytė nepamiršo 
maldos už savuosius, dėkojo Dievui už sveikatą ir viską, viską, 
ką Jai buvo davęs... Kiekviena dienelė buvo Jai šventa — 
džiaugėsi viskuo buvo patenkinta. Net ir ta pensininkės vie
natvė Jos nebaugino... Gražus atrodė ežerėlis, kiekvienas 
vabalėlis, plaukiojančių antyčių pulkeliai, nutūpęs mažas 
paukštelis buvo draugiškas iki to paskutiniojo jos gyvenimo 
vakaro... 

Sunku būtų surinkti mums. Tavo sesute, pažertas, lyg 
gerosios jėgos, brangenybes. Kas suskaitys kiek gero 
padaryta, kiek jaunimėlio išauklėta, išmokyta, į didįjį gyve
nimo kelią išlydėta, kiek ašarėlių nušluostyta, kiek tyliai 
iškentėta, nusižeminus be keršto, kiek parodyta broliško 
švelnumo, supratimo ir geros širdies „vienam iš mažiausiųjų 
brolių". 

Tiktai tu. Viešpatie, vienas težinai, nepamiršai ir atlygin
si mylimai sesytei su kaupu, apdovanodamas Jos kilnią sielą 
amžiais žėrinčia laime ir nesibaigiančiu dangaus džiaugsmu. 

Mokytoja Valerija Kurmauskaitė-Kundrotienė po šv. Mi
šių sausio 15 d. Divine Providence bažnyčioje buvo palydėta 
į Holy Sepulcher kapines Southfield prie Detroito, šv. Mišias 
atnašavo vyro brolis kun. Michael Kundrot iš Detroito. Ačiū 
Jam už paskutinį patarnavimą, jautrų pamokslą. 

Liūdesyje likome: pusseserės Čikagoje: Rima 
Krumplienė su vyru J o n u , Danute Augienė (Putnume), 
pusbrolis Algis Barakauskas su seimą, mirusio pusbr. 
Vytauto Balzaro šeima, dėdiene Konstancija Balzarienė 
ir Lietuvoje: pusseserės Liucija, Onutė Kurmauskaites 
su šeimomis ir Aldona Balzarytė, pusbroliai: Algirdas 
Lipcius su seimą, Zigmas Bsizaras su šeima ir po pasauli 
išsiblaškė mokiniai, draugai bei pažįstamieji 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Čikagos Marąuette Parko 
apylinkės - pašto zona 60629 -
pašto įstaigoje „įsimetė kipšiu
kas" ir dažnai gyventojai ne
gauna siunčiamų informacijų ar 
laiškų. Taip atsitiko ir su Drau
go fondo vajaus laiškais, ku
riuos žmonės pradėjo gauti t ik 
po keturių savaičių „užsisė
dėjimo" kažkokioje pašto kertė
je. 

Dr. Antanas Balašaitis at
vyks į Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrą iš Mokslo ir 
Enciklopedijų leidyklos Vil
niuje vadovauti ga lu t in iams 
Amerikos Lietuvių biografijų 
žinyno rašymo ir redagavimo 
darbams. Jis yra filologas, pasi
žymėjęs lietuvių kalbos stilistas 
i r moks l in i s r e d a k t o r i u s 
minėtoje leidykloje. Dr. Bala-
šaitį, su LTSC pri tarimu, šiam 
atsakingam darbui parinko lei
dyklos d i rek tor ius Z igmas 
Pocius. 

Redaktorės Jonė Liandz-
bergienė ir Jūratė Tamulai-
tienė, kurios atliko duomenų 
r inkimą ir paruošiamuosius 
darbus bei veikalus, jau parašė 
keletą biografinių straipsnių, po 
pusmečio darbuotės Centre j 
Vilnių sugrįš kovo mėnesį. 

Prof. dr. J o n a s R a č k a u s 
k a s , LTSC pirmininkas, pri
mena, kad dar ne per vėlu 
užpildytas anketas grąžinti a r 
net jų iš Centro pasirūpinti, ne
užmirštant ir mirusių artimųjų, 
kurie savo darbais arba veikla 
J A V pasižymėjo po 1940 metų. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyrius Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minė
j imo proga rengia t au t i nė s 
vėliavos pakėlimą vasario 12 d., 
šeštadienį, 12 vai., prie Cicero 
miesto valdybos pastatų (25th 
Street ir 50th Avenue). Vėliavą 
pakels Jūrų Šaulių kuopos 
„Klaipėda" garbės sargyba. 
Programoje: himnai , malda, 
Cicero miesto proklamacija, 
sveikinimai. Dalyvaus naujoji 
miesto valdybos prezidentė Bet-
ty Laren CLaurinaitis) Maltese 
ir kiti miesto pareigūnai. Taip 
p a t I l l inois G e n e r a l i n ė s 
asamblėjos atstovai Visi Cicero 
ir aplinkinių miestų Amerikos 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 

x Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
Los Angeles apyl. valdyba lei
džia naują Kalifornijos ir vaka
r i n i ų valst i jų a l m a n a c h ą . 
Anksčiau, almanachas buvo lei
džiamas „Lietuvių Dienų", bet 
paskutinis išėjo prieš 12 m. 
Žmonėms pageidaujant, šį dar
bą apsiėmė Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles apyl. vaidy
ba, kaip svarbų patarnavimą 
savo nariams. Mes kviečiam 
visus, norinčius pateikti į šį 
praktišką leidinį, kuo greičiau 
kreiptis į Juozą Pupių: vaka 
r a i s ir s ava i tga l i a i s 2 1 3 -
255-3654, Fax 213-782-2515, 
d a r b o la iku 213-782-2510. 
Kviečiame visus profesionalus, 
verslininkus, kelionių biurus, 
apdraudos atstovus, restoranus, 
kepyklas, krautuves ir ypač 
organizacijas skelbtis mūsų 
almanache. Liuda Avižonienė, 
L B LA apyl. pirmininkė. 

(sk) 

Dar galima ligi šio penkta
dienio užsiregistruoti dalyvauti 
Lietuvos generalinio konsulato 
Čikagoje 70-ties metų sukakties 
paminėjime-priėmime, skambi
n a n t į k o n s u l a t ą te lefonu 
312-582-5478 tarp 10 vai. ryto ir 
1 vai. po pietų. Priėmimas įvyks 
vasario 19 d., 7 vai. vakare , 
Balzeko kul tūros muziejaus 
patalpose, 6500 S. Pulaski Rd.. 
Chicago. 

Lietuvių farmacistų drau
gijos L.A.P.A.S. ir lenkų farma
cistų draugijos P.A.P.A. bendras 
sus i r inkimas , pietūs ir pa
bendravimas bus antradienį, 
vasario 15 d., 7 vai. v. Mabenka 
restorane <7844 S. Cicero). Po 
pietų bus paska i ta — ,,Ar 
galima rūpint is per daug" . 
L.A.P.A.S. valdyba kviečia 
visus narius gausiai dalyvauti 
susirinkime. Apie dalyvavimą 
pranešti Juozui Kalvaičiui iki 
vasario 11 d„ tel. 312-819-1765. 

J A V LB Švietimo tarybos or-
ganizuojamoj Mokytojų konfe
rencijoje vasario 27 d. bus įvai
rių paskaitų ir vadovėlių prista
tymų. Bus paskaitų ir prane
šimų apie pozityvią discipliną, 
religinį auklėjimą, puoselėjimą 
rašyti lituanistinėse mokyklose. 
Konferencija vyks Pasaul io 
lietuvių centre Lemonte. 

Arui Rimavičiui t ragiškai 
žuvus, jo šeima aukojo Čikagos 
Cari tas Talkos būreliui, kuris 
globoja Lietuvos jaunimą ir 
našlaičius. 

Saus io 22 d. Palaimintojo 
J u r g i o M a t u l a i č i o misi jos 
bažnyčioje, Lemonte pakrikš
tytas Erikas Matas Berner. 
Agnės (Katiliškytės) ir Louis R. 
Berner sūnus. Tą pačią dieną 
pakrikštytas ir Algimantas An
tanas Vaznelis. S. (Stirbytės) ir 
Algimanto Vaznelių sūnelis. 

Vidmantas Garlauskas. ..Wealth 
Ideas and Information" įstaigos prez . 
šiandien pradeda bendradarbiauti 
..Drauge". 

x Vasario 16-osios l ietuvių 
meno parodos „MEILĖ" ati
darymas bus vasario 11 d., 7:00 
v.v. Čiurlionio galerijoje. Per 
atidarymą bus Algimanto Kezio 
knygos „Lithuanian Artists in 
North America" sut iktuvės. 
Visus kviečiame atsi lankyti . 

(sk) 

x T A L P I N T U V A I P E R 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Ivas Dambrauskas ir Darius Norvilas „išmėgina" senoviškus ginklus Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, kur jie apsilankė su kitais Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniais. 

Nuotr. Dano Lapkaus 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui-
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio 

P R A Š Y M A I LIETUVIŲ 
F O N D U I 

Lietuvių fondo pelno skirs
tymo komisija praneša, kad pra
šymus 1994 m. Lietuvių fondo 
finansinės p a r a m o s gavimui 
reikia paduot i iki 1994 m. kovo 
15 dienos (pašto an t spaudo da
tai. Vėliau p rašymai 1994 m. 
paramai nebus p r i imami . Pra
šymai t u r i būt i surašyt i an t 
Lietuvių fondo formų, kurios 
g a u n a m o s fondo r a š t i n ė j e : 
Lietuvių Fondas , 14911 127th 
Street, Lemont , IL 60439, tel. 
' 708; 257-1616. Lietuvių fondo 
raš t inė y ra Pasaul io l ietuvių 
centre, Lemonte . 

S tudentų st ipendijoms pra
šymai j te ik iami Lietuvių fondo 
rašt inei iki 1994 m. balandžio 
15 dienos. Tam irgi reikia gau
ti formas ir nurodymus iš Lietu
vių fondo ra š t inės . 

Visiems Lie tuvių fondo para
mos prašytojams p a t a r t i n a iš 
anksto įteikti p r a šymus Lietu
vių fondo rašt inei ir formose su
r a š y t i v i są r e i k a l a u j a m ą 
informaciją. 

Lietuvių f o n d a s 

Šv. K r y ž i a u s l igoninėje , 7 
East sus i r ink imų kambaryje, 
dr. Jeffrey Rosen kalbės apie 
tulžies l igas ir jų gydymą. 
Apylinkės gyventojams paskai
ta nemokamai. J i bus vasario 14 
d., pirmadienj . 4-5 vai. p.p. Bus 
galima klaust i k laus imus . 

„Kaip i š la ikyt i sve iką š i rd į" 
— tokia t ema kalbės kardiologe 
dr. N'ancy St re i tmat te r Šv. Kry
žiaus ligoninės ruoš iamame pa
skaitų cikle vyresniesiems apy
linkės gyventojams. Paska i t a 
bus vasario 24 d. Papras ta i 
paskaitos ruoš iamos paskut inį 
kiekvieno mėnes io ketv i r ta
d i en i l i g o n i n ė s k a f i t e r i j o s 
valgykloje. Po paskai tos būna 
bendri p ie tūs , k u r i u ka ina — 5 
dol. Pradžia 5 vai., bet 4 vai. bus 
nemokamas cholesterolio patik
rinimas. Registruotis reikia iki 
vasario 21 d., pa skambinan t 
312-471-7319. 

x A.a. Bron i s lavos Rimavi-
č i enės šviesiam a tmin imu i pa
gerbti . Jel ionių šeimai pagei
dau jan t . Ch icagos „ C a r i t a s 
talkos būreliui"' aukojo: Regina 
ir Vladas Andri jauskai . Arūnas 
Z a i l s k a s . L i u s ė ir J u o z a s 
Švedai, Danutė ir Stasys Liepai 
— Seneliu paramai Lietuvoje. 

(sk) 

x N A M A M S PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
e inamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Sav ings , 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel . (312) 847-7747. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e bi l ie tus ke
l ionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraš tus geriausiomis kai
nomis . S k a m b i n t i : T. Les-
n i a u s k i e n e i , T r a v e l C e n t r e , 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

TREČIADIENIO 
DAINŲ POPIETĖ 

Vasar io 2 d. Vyresniųjų cent
r e . Seklyčioje, vyko da inų 
popietė , kurią suorganizavo 
programų vadovė Elena Siru
t ienė. Šj kartąjį pristatė jauną 
svečią iš Lietuvos, muziką 
dainininką Arūną Augustaitį. 
P i rmiaus ia jis trumpai pasi
pasakojo apie save. Gimęs 
Suva lk i jo je , mokės i Mar i 
jampolėje , paskui Klaipėdos 
muzikos konservatorijoje. Dar 
m a ž a s b ū d a m a s pamėgęs 
muziką , nes tėvai nupirko 
armoniką. Baigės mokslą, vado
vavo dainų kolektyvams Kaune 
su vyresniaisiais ir su mokslei
viais. 

Paba igęs kalbėt i , nus ta tė 
e lekt r in ius vargonėlius ir pra
dėjo da inų programą. Jo dainos 
naujos, pramoginės. Pradėjo su 
pat r io t ine daina „Lietuva". Po 
to padainavo keletą estradinių 
romantiškų dainelių apie meilę 
ir ilgesį. Paskutinė — penkiolik
toji — buvo giesme — ,.Palai
mink, Dieve, mus" . 

Jo dainų įvairi tematika ir 
naujas dainavimo stilius gerai 
nu te ikė gausiai susirinkusius 
vyresniuosius, tad jie negailėjo 
gausių plojimų. Atsidėkojant 
solistui , visų vardu Bernadeta 
Zeikienė prisegė Arūnui baltą 
gėlę. o programų vadovė E. 
Si ru t ienė kvietė visus pasilikti 
pietų. Laikas greitai prabėgo 
jaukioj nuotaikoj, kurią galima 
pajusti tik Seklyčioj, vyresniųjų 
tarpe . Lauksime kitos įdomios 
popietės su nauja programa ir 
naujais žmonėmis. 

Apol. P. Bagdonas 

TRADICINIS ŠIUPINIO 

POBŪVIS 
Kad Čikagos aplinka praei to 

š e š t a d i e n i o v a k a r e b u v o 
padengta sniegu ir pats oras 
buvo gana šaltas, ypač tą paste
bėjo k i e k v i e n a s mies to ir 
apylinkės lietuvis, vykstant is į 
Mažosios Lietuvos draugijos 
ruošiamą tradicinį š iup in io 
pobūvį. Kai kuriems gamta dar 
priminė tuos laikus vykstant į 
Šilutės arba Klaipėdos miestų 
lietuvių suruoštus šiupinio po
būvius, kada tekdavo ka r t a i s 
bristi per gilų sniegą arba net 
p r i s idengt i veidą nuo spi
ginančio vėjo, norint patekt i į 
Š i l u t ė s , , G e r m a n i a " a r b a 
Klaipėdos ,Vik to r i j a" vieš
bučius, kurių salėse vykdavo 
panašūs parengimai. 

Bet gamta nepajėgė nei vieno 
atbaidyti nuo tokio parengimo, 
jie buvo Klaipėdos miesto lietu
vių t a r p e g a r s ū s nuo šio 
šimtmečio pradžios, jie būdavo 
nemažiau laukiami, kaip mūsų 
šiandieninėje Čikagoje airių 
kilmės gyventojų ta rpe St. 
Patrick dienos paradai. Šiupinio 
pobūviai buvo dalimi lietuv
n inkų k u l t ū r i n i s į n a š a s į 
bendrą l ie tuvių gyvento jų 
gyvenimą. Todėl nereikėjo ste
bėtis, jeigu daugelis aukš tų 
lietuviškos valdžios pareigūnų, 
polit inio ir dvasinio visuo
meninio gyvenimo a t s tovų , 
stengėsi tokia proga ne vien 
save pasirodyti, bet ir k i tus į 
tokį pobūvį atsilankančius sve
č ius p a m a t y t i . V i e n a m e 
tokiame Šiupinyje apsi lankė 
sakytojas Sprogis, sakytojas An-
sas Baltris, Mokytojų seminari-

Sol Algimantas Barni&kia, akompanuojant muz. Anicetui Arminui, dainuo
ja per Žibunto MikAio parodo* atidarymą uuaio 30 d. Galerijoje, Stickney, IL. 

jos mokytojas ir gubernatfiros 
patarėjas švietimo reikalams 
Mykolas Šlaža, Jokūbas Stiklio-
rius, A n t a n a s Vanaga i t i s , 
Mokytojų seminaruos direk
torius Martynas Krukis, prof. 
dr. Vilius Gaigalaitis, Krašto 
gubernatorius A. Merkys dr. 
Vilius Storosta-Vydūnas, prūsų 
lietuvių patriarchs Martynas 
Jankus ir kiti. Darbščiosios 
mažlietuvių moterys išvirdavo 
šiupinį pigai senovės prūsų 
lietuvių \ irimo ir Kristijono 
Donelaičio „Metų" epe įamžintą 
receptą. Pr ie garuojančio 
šiupinio dubens buvo pamirš
tami visi galvosenų skirtumai, 
š iupinį v is i va lgydavo su 
pasigardžiavimu. 

Prūsų ž e m ė s pa l ikuonys 
lietuvninkai, nors ir gyvendami 
toli nuo savo protėvių šalies, 
tęsia dar ir šiandien šią seną 
tradiciją. Tą teko matyti š.m. 
vasario 5 d. Čikagos Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro" salėje, kuri prisipildė 
ne tik mažlietuviais, žemaičiais, 
aukštaičiais ir suvalkiečiais, bet 
kartu visais lietuviais. 

Šiupinio pobūvio pradžioje 
Mažosios Lie tuvos draugijos 
pirmininkas Vilius Trumpjonas 
pasveikino draugijos vardu ta ip 
gausiai susir inkusius, linkė
damas, kad garbingoji praeit is 
rištų ir toliau mažlietuvius ir 
didžlietuvius tv i r ta is draugys
tės ryšiais. Be to, j i s pakvietė 
dalyvius pagerbti atsistojimu 
praeitų metų bėgyje mirusiuo
sius draugijos nar ius , kur ių 
tarpe ir draugijai daug nusi
pelniusį, buvusį Mažosios Lietu
vos draugijos pirmininką Vincą 
Žiobrį, kuris dar prieš metus 
vadovavo šio šiupinio vaišėms. 

Meninė dalis pasižymėjo ypa
tinga charakter is t ika , į kurią 
iki šiol retai būdavo atsižvel
giama. Aldonai Bunt ina i te i 
supažindinus dalyvius su vaka
ro programa, joje išryškėjo lai
ko bėgyje išnykstant is prūsų 
lietuvių dvasinis palikimas, jų 
siela. Įspūdingai salėje aidėjo 
Emos Ziobrienės apibūdinamie
ji „Smalininkų varpai" , nu
keldami klausytojų vaizduotes 
į tolimą praeiti , lyg dar ir čia 
girdėtųsi jų gaudimas . Toliau 
buvo žodžių, dainų ir muzikos 
s u d a r y t a , , K ū r i n i ų p y n ė " , 
par inkta iš Vydūno, Kotrynos 
Grigaitytės ir Antano Vana
gaičio Mažosios Lietuvos liau
dies kūrybos . Gražiu balso 
tembru pasireiškė Dalia Sokie-
nė deklamacijomis, o Aldona 
Buntinaitė dainomis, pritariant 
Ričardui Šokui pianinu. 

Po meninės da l ies Vil ius 
Trumpjonas da r pakvietė Algį 
Regį pravesti Mažosios Lietuvos 
išlaisvinimo dalyvio ir šiupinyje 
dalyvaujančio prof. Dainausko 
90 metų gimtadienio pager
bimą, kurio metu visi jam pa
dainavo „Ilgiausių metų". Prof. 
Dainauskas t rumpa i padėkojo 
visiems už linkėjimus ir tarp 
kitko paminėjo, kad „pirmą 
kartą į Klaipėdą a tkėl iau koją 
1923 metais" . 

Gintaro salės s talai buvo pa
puošti t au t inėmis juostelėmis, 
Lilijos Buntinaitienės perriš
tomis geltonų kviečių varpų 
puokštėmis ir Noros Aušrienės 
pieštais Mažosios Lietuvos 
žemėlapiais su įrašu: „Lietu
viais esame mes gimę, lietuv
ninkais norime ir būt. Tą garbę 
gavome užgimę, tą ir neturim 
leist pražūt". 

Donelaitiškai tariant „stalo 
maldą" prieš valgį sukalbėjo 
vyskupas Hansas Dumpys. Po 
maldos visi gardžiavosi Onos 
Norvilienės virtu šiupiniu. 

Po vakarienės buvo pra
vedami laimėjimai, kuriems 
vadovavo Elena Visockienė. 
Tarp vertingiausių fantų pami
nėtina Aleksandro Marčiulionio 
skulptūra „Kalanta" ir Eleono
ros Marčiulionienės keramika 
„Lietuvaitė ir deivė". Vėliau 
prie Ričardo Šoko vadovau
jamos linksmos muzikos poros 
sukosi iki vėlyvos nakties. 

V. B. 

iŠ ARTI IR TOLI 

J A V 
„Mano ke l ionė į Lietuvą", 

įspūdžių pasikeitimo vakaras 
įvyko Seattle, WA, sausio 7 d. 
Dalyvavo 15 neseniai Lietuvą 
aplankiusių žmonių, arba tie, 
kurie š ia is metais ketina 
važiuoti į Lietuvą. Kalbėjo Ann 
Žvirblis, Kevin LeFavour, Fran 
Dauėlsburg, Antanas ir Toni 
Pulikai. 

Seattle, Washington LB Wa-
shington valstijos skyrius lei
džia laikraštėlį , pavadintą 
„Tulpė Times", kuris išeina kas 
trys mėnesiai. Laikraštėlį reda
guoja Zita Petkienė. Seattle LB 
apylinkės valdybą sudaro: Jū
ratė Mažeikaitė-Harrison, 
pirmininkė, Silvija Fabijo-
naitė-Comeaux, Inga Gaurienė, 
Gediminas Morkūnas, Valerija 
Sparkytė ir buvusi pirm. Irena 
Blekytė. 

Brigham Young universite
tas Utah valstijoje įsteigė dvi 
stipendijas šokėjams Vytauto F. 
Beliajaus vardu. 

Kristina Minėlgaitė-Sass 
1993 m. žiemą užbaigė studijas 
University of Washington dak
ta ro laipsniu mokslo vado
vavimo specialybėje. 

Regina Vai ta i t ienė , gyv. 
Denver, Colorado, sužinojusi, 
kad viena parduotuvė turėjo 
gerą batų išpardavimą, išėjo 
apsipirkti ir tol pirko, kol prie 
kasininko buvo sukrautos 73 
poros batų! Bet ji sau nepasiliko 
nei vienos poros, nes tie batai 
buvo perkami Denverio apy
linkės lietuvių šelpiamiems naš
laičiams Lietuvoje. 

Be tų batų, kurie kainavo per 
439 dol., apylinkės LB valdybos 
iždininkas Juozas Kalėda iš 
savo darbovie tės (Marr iot t 
Hotel) labai pigia kaina gavo 
500 gabalėlių muilo ir didelę 
krūvą truputį vartotų rankš
luosčių, ku r i e gaut i nemo
kamai . Viskas buvo supakuota 
į penkias dėžes ir išsiųsta į 
Lietuvą per Transpak firmą 
Čikagoje. Lėšų telkimo vajus 
b a t a m s , p r a d ė t a s pe rna i 
gegužinės metu, sutelkė 270 dol. 
Gauta ir kitų aukų, bet jos visos 
nepadengė išlaidų, susidariusių 
už batus ir persiuntimą. Denver 
apylinkės lietuviai ir toliau te-
berenka aukas, kuriomis tikisi 
paremti vargstančius tautiečius 
Lietuvoje. 

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą Denver, Colorado 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė ruošia vasario 20 d. Minėji
me pagrindinis kalbėtojas bus 
Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Vytautas Čekanaus
kas iš Los Angeles, CA. 

Denver, CO, suruoštoji Kalė
dų eglutė praėjo labai sėkmin
gai, dalyvaujant per šimtą 
žmonių. Programą atliko Rūtos 
ansamblio taut in ių šokių 
šokėjai, eglutę papuošė Adelė 
Mikelevičienė. 

Vytautas Beliajus buvo no
minuotas ir gavo Colorado gu
bernatoriaus „Excellence in 
Arts" premiją. Tai aukščiausia, 
Colorado valstijos suteikiama 
premija už pasižymėjimą folk
loro srityje. V. Beliajus taip pat 
gavo premiją i š Tautinio šokių 
susivienijimo (AAPHERD). Jis 
yra redaktorius ir leidėjas 
folkloro žurnalo „Viltis". 

S t Petersburgo, FL, lietu
viai paminės Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo šven
tę trečiadienį, vasario 16 d., 2 
vai. p.p. Lietuvių klube. Pagrin
dinis kalbėtojas yra Lietuvos 
garbės gen. konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza. 

„Žibinto" vaidintojai ruošia 
Užgavėnių pokylį vasario 15 d., 
5 vai. v. Lietuvių klubo salėje, 
St. Petersburg, FL. Bus links
mas vaidinimas, vakarienė ir 
šokiai. 


