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Lietuviai norėtų susitikti 
su JAV prezidentu Vilniuje 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) -
Švedų spaudos pranešimai sus
tiprino Lietuvos diplomatų 
viltis, kad JAV prezidentas Bill 
Clinton šia vasarą atvyks į Vil
nių susitikti su Baltijos šalių 
vadovais. 

„Mes manome, kad Vilnius 
yra tinkama vieta susitikti JAV 
ir Baltijos prezidentams", inter
viu BNS sakė aukštas Lietuvos 
URM pareigūnas. 

Lietuvos ambasadorius Va
šingtone Alfonsas Eidintas 
praėjusią savaitę per priėmimą 
JAV Valstybės departamente 
priminė B. Clinton, kad jis yra 
„laukiamas svečias" Vilniuje. 

Neoficialias spėliones, sklan
džiusias Lietuvos UR ministe
rijoje nuo rudens, vėl pakurstė 
švedų dienraščio pranešimas 
antradieni, kad B. Clinton gali 
pasirinkti Vilnių vietoj galimos 

kelionės į Stokholmą, nes vizi
tas Lietuvoje yra politiškai 
svarbesnis, nei Švedijoje. 
Praėjusių metų pabaigoje švedų 
spauda rašė, kad JAV vadovas 
gali susitikti su Baltijos prezi 
dentais Stokholme, kur jį pa
kvietė premjeras Goran Persson. 

Lietuvos diplomatai tada pa
lankiai įvertino galimo susi 
tikimo tikimybę, tačiau pareiš
kė, kad „Baltijos saugumo klau
simai turėtų būti svarstomi pa
čiose Baltijos valstybėse, o ne 
kaimyninėse šalyse, nors ir la
bai draugiškose". 

Iki šiol Baltijos šalių prezi
dentūros ir UR ministerijos 
nėra informuotos apie galimą 
susitikimą su B. Clinton. Tarp 
galimų prezidento vasaros ke
lionių pastaruoju metu minimas 
ir Oslas. 

NRTV taryba skelbia 
konkursą direktoriaus 

pareigoms 
Vilnius, sausio 21 d. (BNS) -

Antradieni Lietuvos nacionali
nio radijo ir televizijos tarybos 
posėdyje nuspręsta sustabdyti 
NRTV generalinio direktoriaus 
Vytauto Kvietkausko įgalioji
mus ir skelbti naują konkursą 
šioms pareigoms užimti. 

Taryba, vadovaujama muziko
logo Rimanto Gučo, nusprendė, 
jog V. Kvietkausko paskyrimas 
generaliniu direktoriumi pernai 
gruodį buvo neteisėtas, ir laiki
nai eiti šias pareigas pavedė 
televizijos direktorei Daliai 
Kutraitei Giedraitienei, kuri 
teigė nesutinkanti dirbti šiose 
pareigose „dėl moralinių abe
jonių". Ji, buvusi viena rea
liausių pretendenčių į generali
nio direktoriaus vietą, taip pat 
pareiškė nedalyvausianti nauja
jame konkurse. 

V. Kvietkauskas ketina šį ta
rybos sprendimą apskųsti teis
mui, nes NRTV taryba gali at
leisti generalinį direktorių iš 
pareigų tik už blogą darbą. 

Ankstesnioji NRTV taryba, 
prieš pat netekdama savo įga
liojimų, gruodžio 13 d. gene
raliniu direktoriumi V. Kviet-
kauską išrinko 5 metams. V. 

Kvietkauskas dienraščiui „Res
publika" yra pareiškęs, jog 
muzikologui Rimantui Gučui 
politiškai vadovauja dešinieji ir 
kad jis paskirtas visų pirma 
tam, kad pakeistų generalinį 
direktorių. 

NRTV vykdo politinį 
užsakymą 

„Politinis užsakymas įvyk
dytas", pareiškė Vytautas 
Kvietkauskas po antradienį 
Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos tarybos posėdyje 
priimto sprendimo sustabdyti jo, 
kaip NRTV generalinio direkto
riaus, įgaliojimus ir skelbti 
naują konkursą šioms parei
goms užimti. 

„Nusivyliau situacija Lietuvo
je, politikai vis dar diktuoja savo 
valią, dangstydamiesi žodžiais 
apie demokratiją", sakė 5 savai
tes NRTV vadovavęs žurnalis
tas, tačiau pareiškė, kad gen. 
direktoriumi bus 5 metus, kaip 
ir buvo numatyta konkurso į 
generalinio direktoriaus vietą 
nuostatuose. 

„Šiandieninis tarybos nutari
mas neturi jokių juridinių 
pasekmių", sakė jis. 

LDDP ir konservatorių kova 
dėl NRTV pasieks teismą 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) -
LDDP frakcijos iniciatyva Sei
me renkami parašai dėl krei
pimosi į Konstitucinį teismą 
nustatyti, ar teisėtai konser
vatoriai pernai gruodį sudarė 
naują Nacionalinio radijo ir 
televizijos (NRTV) tarybą. 

BNS žiniomis, parašai pradėti 
rinkti gruodžio viduryje, kai tik 
Seimas priėmė nutarimą suda
ryti naują tarybą, tačiau 
trečiadienį dar trūko kelių 
parlamentaru parašų iki reika
lingų kreipimuisi 29 parašų. 

Po rinkimų daugumą Seime 
gavę konservatoriai panaikino 
senojo parlamento sprendimą 
dėl tarybos ir nustatė kitokius 
jos formavimo principus. Netru
kus buvo sudaryta nauja NRTV 
valdymo institucija, antradienį 
sustabdžiusi V. Kvietkau.«ko 
įgaliojimus. 

Kreipimąsi į Konstitucinį 
teismą inicijuojanti LDDP pa
žymi, kad keisdamas tarybos 
formavimo principus, Seimas 
vadovavosi „Visuomenės infor
mavimo įstatymo 29 straipsnio 
pakeitimo įstatymu", kuris tada 

dar nebuvo pasirašytas prezi
dento. 

Dokumento, po kuriuo renka
mi parašai, projekte nurodomas 
70 Konstitucijos straipsnis, 
pagal kurį „Seimo priimti įsta
tymai įsigalioja po to, kai juos 
pasirašo ir oficialiai paskelbia 
prezidentas" bei pažymima, kad 
pripažinęs netekusiu galios 
ankstesniojo Seimo tarybos su
darymo, naujasis Seimas atleido 
tarybos narius iš užimamų pa
reigų. 

Tačiau, sakoma dokumente, 
NRTV tarybos narių atleidimas 
numatytas „Lietuvos naciona-
lino radijo ir televizijos 
įstatymu", pagal kurį jie gali 
būti atšaukti iš pareigų, kol 
nesibaigė jų paskyrimo laiko
tarpis, tik jei patys atsisako 
dalyvauti tarybos darbe, be pa
teisinamos priežasties daugiau 
kaip 3 mėnesius nedalyvauja ta
rybos darbe, padaro nusikaltimą 
ir yra nuteisiami arba netenka 
Lietuvos pilietybės. 

Remdamiesi šiais motyvais, 
iniciatoriai prašo Teismą pri
pažinti, kad Seimo nutarimas 
„Dėl Seimo nutarimo 'Dėl Lie-

Pasaulio naujienos 

Raimundo Šuikoa nuotr : Sausio 13-osios 
jo bendrai teisiamųjų suole 1994 metais. 

Valerijus Ivanovas (kairėje) ir 
(LA) 

Rusijos Dūmos nariai nori 
susitikti su sąmokslininkų 

advokatais 
Vilnius, sausio 22 d. (BNS) - neliks abejingi buvusiųjų So-

Vilniuje viešintys Rusijos vals
tybės Dūmos deputatai domisi 
1991 m. sausio 13-osios sąmoks
lo byla ir kviečia susitikti bylos 
kaltinamųjų advokatus. 

BNS žiniomis, RUSUOS valsty
bės Dūmos NVS reikalų ir ryšių 
su tautiečiais komiteto pirmi
ninkas Georgij Tichonov ir vals
tybės Dūmos saugumo komiteto 
narys Vadim Filimonov į Lietu
vą atvyko kaltinamojo Stanislo
vo Mickevičiaus kvietimu. Jis 
vienintelis iš kaltinamųjų yra 
Rusuos pilietis. 

Dvi dienas Vilniuje viešintys 
deputatai antradienį dalyvavo 
bylą nagrinėjančio Vilniaus 
apygardos teismo posėdyje, o 
trečiadienį pakvietė susitikti 
visus kaltinamųjų advokatus, 
kurie sakė, jog tai — paprastas 
kvietimas, todėl niekas nedavė 
įsipareigojimų jame dalyvauti. 

Teismui pirmininkaujantis 
Vilniaus apygardos teismo 
teisėjas Albinas Sirvydis sakė, 
kad su juo deputatai susitikti 
nepageidavo. „Teismas gavo tik 
URM raštą, kuriame prašoma 
Rusijos Dūmos deputatamas 
užimti teismo posėdžių salėje 
vietas, tačiau to neprireikė, nes 
posėdį stebėti gali kiekvienas", 
sakė A. Sirvydis. 

Atsiųsti savo stebėtojus Rusi
jos Dūma ketino dar lapkričio 
mėnesį. Rusijos Dūmos deputa
tas Nikolaj Ryžkov yra pareiš
kęs, kad Rusijos parlamentarai 

vietų Sąjungos piliečių teismui 
Lietuvoje ir „išnaudos visas 
pastangas teisingumui užtikrin
ti". 

Antradienį, teismui Sausio 
13-tosios byloje baigus skaityti 
k^ltiimmąją išvadą, kaltinamie
ji pareiškė esą nekalti. Vėliau 
teismas apklaus liudininkus. 

* Rusijos prokomunist inio 
judėjimo „Sovetskaja rodina" 
aktyvistai antradienį Maskvoje 
priešais Lietuvos ambasadą 
surengė piketą, kuriame parei
kalavo paleisti į laisvę dabar 
teisiamus buvusius Lietuvos 
komunistų partijos vadus. 30 
piketo dalyvių laikė plakatus su 
šūkiais „Šalin rankas nuo Bu
rokevičiaus ir Jermalavičiaus", 
„Antikomunizmas — didžiausia 
XX amžiaus kvailystė", „Raga
nų medžioklei Lietuvoje — ne!" 

Lietuvos narystė ES nėra 
tolygi narystei NATO 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) -
Lietuvos Seiri* pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pareiškė 
Taline, kad Lietuvos narystė 
Europos Sąjungoje negali būti 
alternatyva stojimui į NATO ir 
įsijungimas į šias abi orga
nizacijas yra vienodai svarbūs 
Lietuvos tikslai. 

Antradienį susitikęs su Esti
jos prezidentu Lennart Meri, 
parlamento pirmininku Toom 
Savi bei užsienio reikalų 
ministru Toom Hendrik Ilves, 
jis daugiausiai dėmesio skyrė 
europinės integracijos bei Balti
jos valstybių narystės NATO 
klausimams. 

Lietuvos Seimo pirmininkas 
pažymėjo, kad stojimas į ES ir 
NATO Lietuvai yra lygiagretūs 
ir vienodai svarbūs tikslai. 
Reikia atidžiai siekti, kad 
narystė ES netaptų lygi 
NATO. „Net tuo atveju, jei ES 
atrodytų arčiau, reikia nuolat 

Paskelbti nuosprendžiai 
buvusiems „stribams" 

P. Bartasevičius ir J. Šakalys 
pripažino tarnavę „liaudies gy
nėjų" būriuose, tačiau visi kalti
namieji neigė dalyvavę Gaidžių 
šeimos žudynėse. 

Teismas 75 metų K. Kurakiną 
nuteisė 7 metu* kalėti, bausmę 
atliekant sustiprinto režimo 
kolonijoje, bet pagal Amnestijos 
įstatymą bausmė jam 2 metams 
sumažinta. 

74 metų P. Bartasevičius ir J. 
Šakalys nuteisti laisvės atėmi
mu 3 metams, tačiau pagal Am
nestuos įstatymą nuo bausmės 
atleisti. Visų nuteistųjų turtas 
konfiskuotas. 

Generalinė prokuratūra tiria 
dar 6 bylas dėl genocido. 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) -
Vilniaus apygardos teismas už 
Lietuvos gyventojų genocidą 
nuteisė kalėti tris buvusius 
sovietų „liaudies gynėjus", 
tačiau du iš jų amnestuoti. 

Aštuntą dešimtmetį pradėję 
Kirilas Kurakinas, Petras 
Bartasevičius ir Juozas Šakalys 
antradienį pripažinti kaltais 
pirmojoje teismą pasiekusioje 
Lietuvos gyventoju genocido 
byloje. 

Bylos kaltinamojoje išvadoje 
sakoma, kad 19ą6 m. gegužės 17 
d. teisiamieji buvo NKVD nai
kinamojo būrio nariais ir Za
rasų rajono Salinių kaime daly
vavo išžudant nuo sovietinės ar
mijos besislapstančio Leopoldo 
Gaidžio šeimą. 
tuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos tarybos narių pa
skyrimo' pripažinimo neteku
siu galios ir Lietuvos naciona
linio radijo ir televizijos tarybos 
sudarymo" neatitinka Kons
titucijos 7 ,67 ,69 ir 70 straips
nių. 

* Lietuvos ambasadorius 
Ukrainoje Vytautas Plečkaitis 
antradienį įteikė skiriamuosius 
rastas Ukrainos prezidentui Le-
onid Kučma ir patvirtino, kad 
Lietuvos užsienio politikos 
tikslai ir toliau lieka narystė 
NATO ir Europos Sąjungoje bei 
gari santykiai su kaimynais. 

belstis į NATO duris", pažymėjo 
V. Landsbergis. Kalbas apie 
naujų linijų brėžimą plečiant 
NATO, V. Landsbergis pavadi
no „propagandiniu klaidi
nimu". Jis pabrėžė, kad nedis
kutuojama apie naujas linijas, 
o „tik apie liiujos pasislinkimą". 

V. Landsbergis taip pat at
kreipė dėmesį į kai kurių 
Vakarų politikų pasisakymus, 
kad Baltijos valstybėms nebe
gresia pavojus, nes nebėra ag
resoriaus. „Jei negresia tiesio
ginės atakos, tai dar nereiškia, 
jog nėra ir pavojaus", sakė 
Seimo pirmininkas, perspėjęs 
apie galimus mėginimus Balti
jos valstybėse vėl sukurti įtakos 
zonas. 

Susitikimuose su Estijos vado
vais V. Landsbergis taip pat 
kalbėjo apie santykius su Rusi
ja, reikšmi' .gą Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos išeivijos veiklą 
JAV. 

Beveik šimtas 
lietuvių baigė 
stažuotes JAV 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) -
Vilniuje bus įteikti pažymėjimai 
98 asmenims, pernai dalyvavu
siems trumpalaikėse stažuotėse 
JAV. 

Ceremonijoje sausio 31 d. 
kalbės JAV ambasadorius James 
Swihart, JAV Tarptautinio 
vystymo agentūros atstovas 
Lietuvai Ronald Greenberg bei 
JAV programų Lietuvoje vado
vai, pranešė Amerikos centras 
Vilniuje. 

Tarptautinio mokymo bendra
darbiai (PIET/World Learning) 
Lietuvoje įgyvendina dvi JAV 
vyriausybės remiamas pro
gramas — Mokymo projektą 
Europai (PTPE) ir verslininkų 
programą (EMED), pagal kurias 
pastaruosius kelerius metus 
JAV stažavosi £37 Lietuvos pi
liečiai. 

Baigimo pažymėjimai bus 
įteikti 57 asmenims, kurie 
stažavosi JAV pagal PTPE 
programą, bei 41 verslininkų 
programos dalyviui. 

(Remiantis DPA. Reuter. BNS INTKRFA.Y 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais* 

ITAK TASS. 

Bona. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl ir Čekijos minist
ras pirmininkas Vaclav Klaus 
pasirašė bendrą abiejų valsty
bių susitaikymo deklaraciją. Jo
je Vokietija atsiprašė už 1938-45 
m. okupaciją, o Praha — už tai, 
kad po karo iš Sudetų jėga buvo 
išvaryti 2.5 mln. vokiečių. Abi 
valstybės sutarė įsteigti bendrą 
160 mln. markių (100 mln. dol.) 
„Ateities fondą", kurio lėšomis 
ketinama pirmiausia padėti na
cių agresijos aukoms. 

Vašingtonas . JAV Atstovų 
rūmų Etikos komitetas nu
sprendė nubausti respublikonų 
vadovą Newt Gringrich 300,000 
dolerių bauda ir pareikšti jam 
papeikimą. Praėjusį mėnesį 
Gingrich prisipažino, jog sa
vanaudiškais tikslais pažeidė 
Atstovų rūmų taisykles. „Tai 
griežta, bet teisinga bausmė. Ji 
rodo, jog taisyklės galioja 
visiems", sakė Komiteto vadovė 
respublikonė Nancy Johnson. 

Maskva . „Būtina sukurti 
teisinius valdžios perdavimo 
šalyje mechanizmus", pareiškė 
žurnalistams Rusijos Federaci
jos komunistų partijos ir Liau
dies patriotinės sąjungos vadas 
Genadij Ziuganov, antradienį 
padėjęs gėlių prie V. Lenino 
mauzoliejaus Rusijos komunistų 
partijos ir SSRS įkūrėjo mirties 
metinių proga Jis pažymėjo, kad 
Rusijos prezidentas „8 mėnesius 
nedirbo pernai, kelis mėnesius 
nedirbo užpernai, šalies būklė 
dabar nepaprastai sunki". 

Minskas. Baltarusijos komu
nistų partijos 4-ojo suvažiavimo 
dalyviai nusprendė „pereiti i 
opoziciją valdančiajam režimui". 
Baltarusijos komunistų partijo
je — apie 15,000 oficialiai įre
gistruotų narių. 

Sofia. Trečiadienį oficialiai 
pareigas pradeda eiti naujasis 
Bulgarijos prezidentas, refor-
mistas Petar Stojanov. Jis pa
veldėjo politines problemas ir 
ekonominę krizę, dėl kurios gat
vėse vyksta demonstracijos. 
Valdantieji socialistai, buvę 
komunistai, spaudžia, kad pre
zidentas jiems suteiktų teisę 
sudaryti naują vyriausybę ir 
atidėti rinkimus iki metų pa
baigos. 

N e w Y o r k a s . Galimas 
pretendentas į Rusijos preziden
tus Aleksandr Lebed antradienį 
pasiūlė surengti naujus rinki
mus Rusijoje, kuri, pasak jo, 
atsidūrė ties katastrofos riba. 
Jis kalbėjo per sausakimšą 
spaudos konferenciją JT būsti
nėje New Yorke. Kalbėdamas 
apie prezidento Boris Jelcin 
prastą sveikatą, A. Lebed sakė 
— „kaip krikščioniui, derėtų lin
kėti jam kuo greičiausiai pa
sveikti... bet mes neturime 
laiko... Prezidento sveikatos 
drama virsta valstybine tragedi-
j * " -

Tokyo. Rusijos ambasadorius 
Japonijoje Aleksandr Popov ant
radienį, praėjus dienai po Japo
nijos ministro pirmininko pa
reiškimo, kuriame dar kartą pa
brėžtas Tokyo pasiryžimas at
gauti „savo šiaurines teritori
jas", pakartojo, kad Maskva 
neketina pripažinti Japonijos 
pretenzijų į ginčijamos priklau
somybės Pietų Kurilų salas, 
kurias sovietinė armija užėmė 
1945 m., kai Japonija pasidavė 
sąjungininkų pajėgoms. Šis teri
torinis ginčas sutrukdė šalims 
pasirašyti taikos sutartį, for
maliai nutraukiančią karo 
veiksmus. 

Maskva. Rusijos Dūma tre
čiadienį antruoju balsavimu pa
naikino ką tik patvirtintą nuta
rimą, kuriuo siekta priversti 
prezidentą Boris Jelcin at
sistatydinti dėl prastos svei
katos. Iš pradžių deputatai 229 
(„prieš" 63) balsais „iš principo" 
pritarė siūlymui nušalinti B. 
Jelcin. Tačiau po kelių minučių 
per galutini balsavimą šis siūly
mas atmestas 102-iems prieš 87 
balsus, 5 deputatams susilai
kius. Balsavime komunistų 
daugumą sudarančioje Dūmoje 
nedalyvavo daugelis vyriausy
bės rėmėjų. Projektas siūlė 
paskelbti B. Jelcin kadenciją 
baigta ir sušaukti naujus rin
kimus, kadangi prezidentas ne
va nepajėgus valdyti šalį dėl 
prastos sveikatos. 

Ottawa. Kanados užsienio 
reikalų ministras Lloyd Axwor-
thy antradienį išvyko į Kubą. 
Nepaisydamas JAV kritikos, šia 
kelione pabrėžia Ottawos pa
stangas užmegzti ryšius su ko
munistų valdoma sala. Minist
ras numato susitikti su aukšto 
rango Kubos pareigūnais ir 
tikisi prieš grįždamas namo 
pasikalbėti su prezidentu Fidel 
Castro Šis vizitas supykdė pre
zidento Bill Clinton adminis
traciją, kuri smerkia žmogaus 
teisių padėtį Kuboje. 

Izraelio premjeras Benjamin 
Netanyahu sako esąs pasiruošęs 
tęsti taikos pokalbius su Sirija, 
tačiau nurodė, kad jo požiūris į 
Izraelio okupuotas Golano aukš
tumas nėra pasikeitęs. „Sirijos 
prezidentas Hafez Al-Assad 
nori valdyti visas aukštumas, aš 
irgi to noriu", sakė B. Netanya
hu. 

JAV kosminis laivas „Atlan-
tis" trečiadienį nusileido Ken-
nedy kosminiame centre. Tuo 
baigėsi 10 dienų kosminė užduo
tis, kurios metu „Atlantis" su
sijungė su Rusijos orbitine sto
timi „Mir". Astronautas Jerry 
Linenger liko stotyje „Mir", 
pakeitęs John Blah, kuris čia 
118 dienų tyrė žmogaus atspa
rumą mikrogravitacijai. J. Li
nenger rusų stotyje bus 4 
mėnesius 

Vašingtonas. Būsimoji JAV 
valstybės sekretorė Madeleine 
Albright yra susirūpinusi dėl 
Kinijos ginklų prekybos ir žada 
naują iniciatyvą buvusioms 
sovietinėms respublikoms. Tai 
liudija dokumentai, kuriuos 
neseniai pateikė Senato užsie
nio ryšių komitetas. Dokumen
tuose surašyti atsakymai į dau
giau kaip 200 klausimų, ku
riuos komitetas buvo pateikęs 
M. Albright. Atsakymuose M. 
Albright pareiškė smarkiai 
nerimaujanti dėl Kinijos 
bendradarbiavimo su Pakistanu 
ir Iranu raketų srityje ir dėl to, 
kad Kinijos juridiniai asmenys 
perdavė Iranui dvejopo naudo
jimo chemikalų ir įrangos. Ji 
atskleidė admininstracijos pla
nus imtis iniciatyvos, kuria bus 
siekiama paskatinti buvusias 
sovietines respublikas, ypač 
Rusiją, pereiti nuo ekonomikos 
stabilumo prie ekonomikos au
gimo. 

KALENDORIUS. 

Sausio 23 d.: Ildefonsas, 
Raimundas, Gailys, Gundė. 

Sausio 24 d.: Šv. Pranciškus 
Salezas, vyskupas, Bažnyčios 
mokytojas (1567-1622); Fehcua, 
Rainis, Gaivilė. 1993 m. mirė il
gametis „Draugo" moderatorius 
kun. Pranas Garšva. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

DETROIT, MI 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Tradicinis Vasario 16-tos 
minėjimas vyks sekmadienį, 
vasario 16 d., Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre, 25335 West 
Nine Mile Rd., Southfield, MI. 
Šv. Mišios bus aukojamos abe
jose Detroito apylinkių lietuvių 
parapijose 10:30 v.r. Visos 
organizacijos dalyvaus su vėlia
vomis. Prieš minėjmą Kultūros 
centre svečiai galės vaišintis 
skaniais lietuviškais patieka
lais, namuose keptais pyragais 
ir tortais. Minėjimo pradžia 
12:15 v. p.p. 

Pagrindinis kalbėtojas bus 
D* voras Valdemaras Sarapinas, 
L tuvos gynybos atašė (De-
fence attache) JAV. Jis gimė 
1962 m. Ariogaloje, Lietuvoje. 
Majoras Sarapinas yra pirmasis 
Lietuvos ka r in i s a t s tovas 
Amerikoje. J i s yra baigęs 
Vilniaus Technikos universitetą 
— inžinieriaus specialybę. Taip 
pat baigė karinę katedrą įsi
gydamas leitenanto laipsnį. 
Stažavosi NATO Gynybos Kole
gijoje (NATO Defense College) 
Romoje. Prieš atvykstant į JAV 
jis dirbo Lietuvos Krašto Ap
saugos ministerijoje, pasku
tinius dvejus metus — Minis
terijos sekretoriumi, atsakingu 
už tarptautinių ryšių organi
zavimą. Majoras Sarapinas 
aktyviai dalyvavo tarptautinių 
Lietuvos projektų su Vakarų 
šalimis, ypač su JAV, kūrime ir 
realizavime. Jis atvyko į Wa-
shington, DC, 1996 m. vasarą ir 
atstovaus Lietuvos kariniams 
reikalams Amerikoje iki 1998 
m. vasaros. Majoras Sarapinas 
dirba Lietuvos ambasadoje Wa-
shington, DC. Jis su šeima gyve
na Arlington, VI. Jo žmona 
Vytė, gydytoja — pediatrė. Jie 
turi du vaikučius — Justė 12 m. 
ir Julius 8 m. 

79-ąjį Vasario 16-tos minėjimą 
Detroite ruošia ir koordinuoja 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
centras (DLOC) ir Lietuvos 
Vyčių padal inys , ,Pagalba 
Lietuvai". 

Aukos Amerikos Lietuvių 
Tarybos (ALTas) ir „Pagalba 
Lietuvai" veikloms paremti bus 
renkamos prieš minėjimą prie 
įėjimo Kultūros centre. Aukas 
taip pat galima siųsti: Aid to 
Lithuania. 4457 Fainvay Court, 
Waterford. MI 48328-3483 
(čekius rašant Aid to Lithuania; 
aukos yra nurašomos nuo fe-
deralinių mokesčių), arba Cėsys 
Šadeika, 28975 Wellington Rd.. 
Farmington Hills, MI 48334-
4152 (čekius rašant DLOC var 
du). 

Dėl smulkesnių informacijų 
prašome kreiptis pas DLOC 
pirmininką adv. Kęstuti Miš 
kinį, tel. <810> 967-2040 

IŠKILMINGAI PAMINĖTOS 
DVI SVARBIOS SUKAKTYS 

Klaipėdos krašto atvadavimo 
74-jų ir Kruvinojo 1991 m 
Sausio 13 d sekmadienio 
Vilniuje šešerių metų sukaktys 
praėjusį savaitgalį buvo iškil
mingai paminėtos Detroito lie
tuvių telkinyje. 

Šeštadienį, sausio 11 d . trum
pai, bet labai jautriai, tos sukak 
tys buvo paminėtos „Lietuviškų 
melodijų", o sekmadienį, sausio 
12 d., „Amerikos lietuvių balso" 
radijo programose 

Sekmadienį, sausio 19 d.. mi
nėjimas pradėtas iškilmingomis 
šv. Mišiomis Šv Antano bažny
čioje. Mišias užprašė šauliai, 
ramovenai ir birutietės. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kle 
bonas kun. Alfonsas Babonas. 
Organizacijos dalyvavo su savo 
vėliavomis, kurių eisenai bažny 
čion vadovavo „Švyturio" jūrų 

šaulių vado pavaduotojas Juo
zas Kinčius. Vargonavo muz. 
Stasys Sližys, giedojo parapijos 
choras. Mišių skaitinius skaitė 
Stasio Butkaus šaulių kuopos 
iždininkas Matas Baukys. Au
kojimui aukas nešė Bronius Va
liukėnas, „Švyturio" jūrų šaulių 
k-pos garbės šaulys, buvęs k-pos 
pirmininkas, ir Juozas Kinčius, 
k-pos vado pavaduotojas. 

Po Mišių parapijos salėje su
sirinko daugiau negu 90 asme
nų. Minėjimą pradėjo Ramovė-
nų Detroito skyriaus pirminin
kas Mykolas Abarius. Invokaci-
ją sukalbėjo kleb. kun. Alfonsas 
Babonas. Buvo prisiminti ir pa
gerbti Klaipėdos vadavimo ko
vose žuvusieji, o taip pat miru
sieji savanoriai (jų tarpe LŠSI 
garbės šaulys, buvęs Stasio But
kaus šaulių k-pos pirmininkas 
a.a. Vincas Tamošiūnas). Žva
kių uždegimu pagerbiant žuvu
sius Klaipėdos vadavime, o taip 
pat žuvusius 1991 m. Vilniuje 
Sausio 13-ją pirmąją žvakę už
degti pakviestas kun. Alfonsas 
Babonas. Antrąją žvakę uždegė 
Ona Šadeikienė. Minutės susi
kaupimu prisiminti ir pagerbti 
visi mirusieji. Pagarba pareikš
ta ir Detroito apylinkės vienin
teliam savanoriui kūrėjui Sta
siui Šimoliūmii, kuris šiuo me
tu vieši pas sūnų Bostone ir ne
galėdamas dalyvauti, atsiuntė 
sveikinimą, kuris buvo viešai 
perskaitytas. 

Žurn. St. Garliauskui nega
lint dalyvauti dėl susilpnėjusios 
jo žmonos sveikatos, jo išsamiai 
paruoštą paskaitą „Klaipėda iš 
istorinės perspektyvos", per
skaitė garbės šaulė mokytoja 
Stefanija Kaunelienė. 

Rengėjų vardu, Eugenija Bu
lotienė ir Onutė Selenienė pri
segė gvazdikus kun. Alf. Babo-
nui, Stef. Kaunelienei ir muz. 
St. Sližiui. 

Meninėje dalyje Mykolas Aba
r ius skaitė Sofijos Šviesai-
tės-Mažeikienės eilėraštį. Muz. 
Stasiui Sližiui vadovaujant, visi 
dalyviai sudainavo „Tėvynė 
Lietuva". „Aras", „Pajūriais" ir 
„Brangiausios spalvos". 

Mykolas Abarius rengėjų var
du pareiškė padėką kun. Alfon
sui Babonui už šv. Mišias ir in-
vokaciją, Stasiui Šimoliūnui už 
atsiųstą sveikinimą, Stasiui 
Garliauskui už paruoštą paskai
tą, Stefanijai Kaunelienei už pa
skaitos skaitymą, muz. Stasiui 
Sližiui už vargonavimą ir giedo
jimą Mišių metu, bei vadovavi
mą bendram dainavimui, vėlia
vų tarnybai, sesėms šaulėms už 
pyragus ir sumuštinius, bei vi
siems prisidėjusiems prie minė
jimo rengimo ir jame dalyvavu
siems. Minėjimas buvo baigtas 
visiems sugiedojus Lietuvos 
himną. 

Po minėjimo vyko vaišės ir pa
bendravimas. Minėjimą ruošė 
ramovenai. Stasio Butkaus ir 
..Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
•»• Detroito birutietės. 

„PAGALBA LIETUVAI" 
PRANEŠA 

„Pagalba Lietuvai" vadovas 
Robertas S. Boris praneša, kad 
43-sis talpintuvas Vilnių pasie
kė š.m. sausio 6 d Šį talpintuvą 
parūpino Catholic Medical Mis-
sion Board (CMMB) iš New Yor-
ko. Talpintuve buvo 400 dėžių 
vaistų siunta. 1,421,860 dol 
vertes Vaistai bus padalinti 
daugiau negu 50-čiai ligoninių 
Lietuvoje. 

Dėžės su vaistais nuo slogos ir 
kosulio, arkivyskupo Audrio 
Bačkio nuožiūra, bus teikiami 
seminarijoms, vienuolynams ir 
mokykloms Vilniuje. Ses. Do-
lorita Butkutė Utenoje, dr. Emi 
lija Montvilienė Marijampolėje, 
kun P. Klezys Spitrėnuose, 
kun. Leonas Jakimavičius Aly
tuje, kun. S. Filipavičius Troš
kūnuose ir Nijolė Aleknavičienė 

Detroito skautija iškilmingą sueiga bJigia supintomis rankomis skautiškam* rate Iš k - Liana 
Butkūnaitė. s. Gaile Dediniene. Kriste Nemanytė. Aleksa Lukasievvicz. ps Manvvdas Šepetys. 
ps. Kriste Zambonenė . • ' 

Akmenėje panašias dėžes su 
vaistais dalins prieglaudose ir 
slaugos namuose esantiems vai
kams ir vyresnio amžiaus žmo
nėms. 

„Pagalba Lietuvai" labai dė
kinga „Lituanian Mercy Lift" 
pirm. J. Lendraičiui už lėšų tal-
pintuvo persiuntimo išlaidoms 
padengti išrūpinimą per Chris-
tian Relief Services, Arlington, 
VA. 

Paruošė Regina Juškaitė 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

Vasario 16-tosios minėjimas 
vyks sekmadienį, vasario 16 d., 
12:15 vai. p.p. Dievo Apvaizdos 
Kul tū ros centre. Tą dieną, 
visuomenė ir organizacijos yra 
kviečiamos dalyvauti šv. Mišio
se Šv. Antano ar Dievo Apvaiz
dos parapijų bažnyčiose, 10:30 
vai. ryto. Prieš minėjimą, Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre bus 
proga pasivaišinti lietuviškais 
maisto patiekalais, naminiais 
tortais ir kepsniais. Pagrindinis 
kalbėtojas bus Lietuvos amba
sados Washingtone, Lietuvos 
karinis atstovas majoras Valde
maras Sarapinas. Minėjimą ren
gia Detroito Lietuvių organiza
cijų centras ir Lietuvos Vyčių 
padalinys „Pagalba Lietuvai". 

MENO PARODA 

Michigan Water Color Socie-
ty, 50 metų veiklos proga, yra 
narių a t r inkta meno paroda, 
prasidėjusi sausio 19-tą dieną 
Detroito Meno institute, 5200 
Woodward Ave. Paroda tęsis iki 
kovo 19-tos. Parodoje yra išsta
tyta ir Danguolės Jurgutienės 
darbas. 

i r o 

PHOENIX, AZ 

prie Kūčių surengimo Ypatinga kė vaišių, kurios buvo tikrai 
padėka išreikšta Genčiuvienei. puikios. Jas pagamino Genovai-
įteikiant jai gražų kalėdinį tė Plukienė ir Ingrida Juodelie-
augalą. Prieš Kūčių pabaigą nė ir jų padėjėjos. Svečiai pasi 
įvyko maloni staigmena { sve- stiprinę ir išgėrę kavutės su Lie-

B E N D R O S KŪČIOS 

Phoenix Lietuviu kataliku 
misijos iniciatyva, gruodžio 23 
dieną. Sun City svetainėje buvo 
s u r u o š t o s bendros Kūčios. 
Vyriausia seimininke šiemet 
vėl buvo misijos komiteto vice
pirmininke Aldona Genčiuvie 
ne, ta lkinant Juzei Jakube 
menei. Aldonai Klemkienei. Sofi 
jai Natkienei ir Janei Youisie 
nei. Kūčių stalas buvo iškil 
mingai paruoštas su daugybe 
skaniu patiekalų. Kvepiančios 
eglių šakelės, mirksinčios žva
kės, kalėdaičiai ir visa kita ne 
viena mūsų nukėlė mintimis į 
tolimą praeit), kada tėvynėje su 
art imiausiais sėdėjom prie Kū 
ėiu stalo... Šiam vakarui skirtas 
maldas ir giesmes pravedė vy 
riaustoji šeimininke. Jautriai 
buvo prisiminti mūsų ligoniai ir 
mirusieji — čia. tėvynėje ir 
tremtyje. Dalyvaujant beveik 
visiems misijos nariams ir jų 
svečiams. Kūčios praėjo jaukia 
nuotaika. Visi buvo patenkinti 
proga kartu praleisti šią pras 
minga, tradicinę šventę. 

Misijos komiteto pirmininkė 
Aldona Klemkienė širdingai pa
dėkojo visoms prisidėjusioms 

t a i n ę buvo a tgabenta daugybe 
kalėdinių maišų su visokiais 
skanės ta i s . Po v iena tokį maišu 
Genčiuviene i te ike ne t ik savo 
padėjėjoms, bet t a ip pat vai 
k a m s ir brandesnio amž iaus as-
menims . Visi. l inksmai nusitei
kę , dėkojo dosniam „Kalėdų se 
n e i m i " Aldonos Genėiuvienes 
asmenvje. 

B E N D R U O M E N Ė S V E I K L A 

Arizonos-Lietuvių Bendi u<> 
menės valdyba j a u ištisi metai 
sudaro jaunesnes kar tos atsto
vai. Reikia džiaugtis, kad j ie sa 
vo pare igas 'a t l ieka labai sa/i 
n ingai ir gražiai. Suglaus ta i 
paminesimju nuveiktus darbus. 

Pernai jų suruoš ta Vasar io 
16 tosios švente buvo įdomi u 
įnešė naujo elemento. Rudens 
gegužinė sa j rauke dideli būn 
svečių ir praėjo labai malonia ir 
d raug i ška nuotaika. Vasaros 
metu valdyba buvo suorganiza 
vusi vajų finansiškai paremt i 
Lie tuvos spor t ininkus, vyks 
t anč ius į pasauline ol impiada 
Tik ka pasibaigė Phoen ixe me 
nes į t r u k ę ? . T a r p t a u t i n i s 
Kalėdų festivalis, ku r i ame ap\ 
lmkes pastangomis, t a rpe dau 
gelio kitų t;{įitybiu. buvo išsta 
ty t a graži lietuvišku š iaudinu 
ku eglutė, (itdabai ir vėl laikas 
ruoštis Vasjrto Ifilnsio.- i.-kil 
mėms. Apylinkes valdytai -IKI.I 
ro: prof Pauliu- Žygas pir 
miniu kas. Rim.i IvVk'.-nt n-ne 
vicepirmininke. Aldona Klein 
k iene ižd in inke n D a l i a Mo 
t iejimienė vi-uomen imu i ei 
kalu \ado \e . 

Vik t /.. 

LOS ANGELES,. CA 
L I E T U V O S D U K T E R Ų 
L A B D A R O S P O K Y L I S 

Gruodžio 1 d. Šv Kazimiero 
parapijos salėje įvyko Lietuvos 
Dukterų draugijos ruoštas poky 
lis. Prie gražiai, kalėdinia is mo
tyvais papuoštų stalu susi r inko 
daug svečiu, atėjusiu paklausyti 
Los Angeles Vyru kva r t e to dai 
navimo. A Apeikytei p ianinu 
akompanuojant Da in in inka i 
publikos neapvylė Pobūvio da
lyviai pasiderėję da inomis lau 

tuvos Dukterų keptais pyragais , 
nekan t r i a i laukė laimėjimų. Po-
bilvis buvo sėkmingas , svečiai 
malonia i praleido kel ias valan
das besišnekučiuodami, o Lietu
vos D u k t e r i m s liko gero pelno 
šelpti va rgšus Lietuvoje — sene 
l iūs ir naš la ič ius . 

Prie pokylio pasisekimo drau
gijos n a r ė s daug prisidėjo darbu 
ir gėrybėmis . Visoms t e n k a di
dele padėka . Duk te rys labiau
siai dėkingos aukotojams, re-
m i a n t i e m s j u veikla. N e g a l i m a 
nepaminė jus tos 1.000 dolerių 
aukos , k u r i a į teikė Ja s iu l ion i s 
ir 500 dolerių, kuriuos aukojo jo 
dukra Aldona ir žentas Viktoras 
Ce ika i . Ponas Jas iu l ion is pa 
reiškė, kad jam Dievas su t e ikė 
la imę gyvent i š iame k r a š t e , 
a t s idėkodamas , j is nori padėt i 
v a r g š a m s brol iams Lietuvoje. 
J i e m s t e n k a didele paga rba ir 
padėka . Buvo ir daug iau auko
tojų — 100 t in inkų. be jų pagal
bos Lie tuvos Dukterų d raug i j a 
nega lė tų t iek daug padėt i Lie 
tuvos naš la ič iams ir s e n e l i a m s 
ir k i t i ems va rgs tan t i ems . 

Birutė Tamul ienė 

ATLANTA, G A 

I JETUVIŠKOS KŪČIOS 

Lietuviu Bendruomene- At 
hinto apy l inkės valdyba pa- ta 
i;ii.-iais meta is pradėjo s t ipr ia i 
! " t k - t i - lietuviškoje vnk lo ie 
n-n.Ula šveneiu minėj imu-, pri 
ima is l.ietuvo- atvv ku- iu- -i><>r 
t imr .k i i - . ku l tū r in inkas , rengi 
niiio-c a t l iekamos jvan io- pr»>g-
r . ' imiK. 

\W*\ m viima- d id / ium r<-n 
gintų l.ieiiivi-'ko- kurios, ku 
n a - darbšėloii I.B vaMyha su 
ruošė gruodžiu H d B->\ 11*11 

• ' repl ika -kotu.pil ie-- labai gra 
žioje salėje*. 

Kueia - pi.:di-;ii- rttm&i. buvo 
al>'-|o|aina. ,*ir -m m u.m-.iu.-
t e lk in io lietuviai :r mt-i io-
šeimo- p.ii od\ - reikiamą III-IIK-
sį. ar pripildv - -aie Bet or r i t a i 
paaiškėjo, kad iietuv iškomis ku 
ciomi- -ii-idouiojiPi.i- didelis 
Prieš gruodžio 8 d. jau buvo 
u/.-iie;4isti ave kueio-.-dalv \ aut i 
1 lOa -menu Daugiau nebebuvo 
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g a l i m a salė je s u t a l p i n t i ir 
daugel iu i teko a t s a k y t i del vie
tos stokos. 

Valdybos pi rmininke R a m u n e 
Badausk ienė . i žd in inkas Algis 
Kličius. nariai — Vita Mace, Al
dona U r b a n t a s su t a l k i n i n k a i s 

— Ema Kl iuč inskiene , Va ido tu 
Kazlausku, Lidija Kogan, Grace 
Fleming — tapo „virėjais" ir pa
gamino 12 pat iekalų l ie tuviško, 
kūčių t radicinio ma i s to . Visi 
valgiai be mėsos ir p ieno gami
nių. 

Susir inkus dalyviams, progra
mai vadovavo Ričardas Badaus-
kas . visus pasve ik inęs švent i 
nia is l inkėjimais. Malda suka l 
bėjo Algis Kličius. p r a š y d a m a s 
Aukščiausiojo palaimos išeivijo
je ir tėvynėje bei p lač iame pa-
.-aulvje pa sk l i dus i ems l ietu
v iams ir amžinosios r a m y b e s 
pal ikusiems šios žemės kelionę. 

Vyriausioji amžiumi . 95-mete 
Juškiene pirmoji pradėjo gražia 
tradicija — kalėdaičių pas ida 
l ininiu, o paskui visi da lyv ia i . 
vieni ki t iems re ikšdami šventi
n ius l inkėjimus. 

Apie Kūčių ir Kalėdų t radici
jas , l ie tuviškus papročius , jų 
k i lme angl i ška i kalbėjo Ri
čardas Badauskas . o l ie tuviškai 

- Ramune Badausk ienė . Dau
gelis dalyvių apie papročius ir 
tradicijas girdėjo pirmų k a r t a ir 
pasakojimai buvo i šk lausyt i su 
dideliu dėmesiu 

Puiki, ratnv U- dvelkiant i nuo 
t a ika , s k a n u - t radic in ia i k u r i u 
valgiai v įsiem- p r imine š v e n t a 
Kutu i vakarą Lietuvoje 

Vaka r i ene - metu 1 ka l ėd ines 
giesmes dtM't u pagiedojo Dalia 
u Kvalda- K.i / i .oi-kai l ietuviš
kai , o ki ta- u .e -mes ang l i ška i 
giedojo v I-I d.i!\ \ UII Atke l iavo 

ir Kalėdų senel is , neš inas mai-
š u dovanų. Aušr inė Klič iūte ir 
Renata Če rn i auska i t ė padekla
mavo l ie tuviškai , o J u s t i n a s ir 
Brigita Urban ta i angl iškai šiai 
progai t i n k a m u s ei lėraščius . 
Vaikučiai dek l amavo pasigėrė
t ina i . Lie tuviškomis kūčiomis 
visi buvo pa t enk in t i , džiaugėsi 
gražiu pabendrav imu ir vil iasi , 
kad ir atei tyje LB valdyba ruoš 
kūčias. Valdyba dėkoja Daytona 
Beacb gyvenan t i ems — rašyto
ja i , aktorei Birutei Pūkelevi-
čiūtei , poetei Juozei Daugėl ie 
nei. Birutei Kožicienei. žurna
listui Jonu i Daugėlai ir k t . už 
parūpininui šiai progai t i nkamų 
eilėraščių ir informacijos. 

Po šios gražios kalėdinės šven
tės . LB apyl inkės valdyba, va
dovaujama R a m u n ė s Badaus 
kienės. j au ruošiasi Vasar io 
16-tosios minėj imui Ieško me
nininkų viet inių a r iš Lietuvos 
a tvykusių , kur ie galėtų a t l ik t i 
nuotaikinga, meninę programa. 
J a u kreipėsi į kai kur iuos JAV 
LB KV a s m e n i s p rašydami pa 
galbos. In-t kol kas nesus i laukė 
jokio a tgars io . O būtų gera . kad 
ir mažoms apyl inkėms būtų pa 
dedama kul tūr inė je veikloje. 

1996 m >palio 18d S t . C a t h e 
i ine's Kpisuipal Church salejt 
valdyba -urnose l inksmų kau 
kių pokylį- kuriame dalyvavo ne
mažai šeinių su mažais ia is vai 
kučiais. t a ip pat dėvėjusiai; 
įvairias kaukes . 

Tenka pažymėti , kad d a b a r 
IMK l.B valdyba su t a r t i na i n 
gražiai d u b u . <> į jos ruoš iamu; 
renginius vis daug iau ir dau 
giau a ts i lanko žmonių. Linkėti 
na. kad ir 1997 m. būtų našio: 
veiklos meta i . 

J u r g i s J a n u š a i t i i 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dunoee Ave . E lg in . IL 60120 

Tel. (708) 742-0255 
Valandos pagal susitar imą 

Martynas Dapkus sveikina atvykusius | Bostone vykusi Lietuvos ka 
nuomenes $vent*s minėjimą 

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

3*00 W. M M. TaL (7001 4*34101 
Valandos pagal susitarime 

Pirmo 3 v p p -7 v v antr 12 30 3 v p p 
tretd uidaryta netvd i - 3 v p p 
peoktd r sestd 9 v r - 12 v p p 

DR. JOVITA K I M U S 

Kob CtucogoĮO uttoryttt 
9525 S 791h Avo . Hickofy HMt. IL 

Tol. (70*) M M I t l 
Valandos pagal susitarimą 

f M M C. DECKER. DOS, R.C. 
4447 W. 103 S t , 0 0 * Laom, H. 

Pirmas apyi su Norttmootom un-to 
dip lomu, l ietuviams sutvarkys dantis už 
pneipamą kainą Paciontai priimami 
absoliučiai punktualiai, 
(kalbėt angliškai) M . T t O M l U 

•132 S. K A v o . 

Ra*, m. (311) 471. 

VIDAI j . mmaum* M.D. 
KAROKXOQAS - ŠIRDIES LIGOS 

TTMsV 
Vii 

Tol. 3 1 2 - 4 M - 7 7 M 
o^lH^flMVa/MsV l*KRlRi#WiAs»f lW»W» 

4s»» v v^0^o4B*0^s\vjpT 1 W o f V W r l O i n | W » o # « 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. RETREJKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 mylia | vakarus nuo Mariom Avo. 
Tos. (7—» H > I M I 

Valandos pagal susitarimą 

ŪKAS S4DRYS, M.D. 
Ophta lmo logas /Ak ių Ch i ru rgas 

W9^HJ 4B>. ™tsfJ">J^*jW^OfJJ M T V . 

CMeaojo H M f o . IL 40411 
70C-434-M22 

414* W. *3r0 t*. 
3U-7W-T7W 

•BMUNOAS VIŽMAt. M.O., S.C. 
Spoci«yb* - Vidaus Ngų gydyMujo 

Kalbamo NotuviMai 
•117 S. Arcnor Avo. (pna Ausin) 

Valandos pagal susitarimą 
T o t (31 t ) t — . 7 7 1 

ARAS ŽUOBA, M. 0. 
INDRE RUOAJTNJ, O.D. 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA 
1020 E Ogdon Ave Surto 3 1 0 

Napervilro. IL 80563 
(•90) S27-09M 

3*25 Higrrtand Avo. Tov»or 1. SuHo X 
Dovmors Orovo. K 60515 

(tss) m§mm 

I S « S « i M l l l l l l l l l l B ^ ^ 

file:///ado/e
file:///nau-ia


• 

KĄ SAKYTI SAVO 
VAIKAMS IR 

VAIKAIČIAMS 
JUOZAS KOJELIS 

• 

Mane nudžiugino Izraelio am
basadoriaus Baltuos valstybėse 
Odedo Ben-Huro kai kurie pa
reiškimai, pateikti „Lietuvos 
aido" korespondentei Viljamai 
Sudikienei 1996X11.20 dienos 
numeryje. Ambasadorius reiš
kia nusistatymą, kad vokiečių 
okupacijos metu Lietuvoje vyk
dė genocidą lietuviai „turi būti 
teisiami". Bet tuoj pat prideda: 
„Nesakome: jie žudė, todėl turi 
sėsti į kalėjimą, o tik sakome, 
kad turi vykti teismo proce
sas". Ai jau nuo 1990 m. esu 
nuomonės, kad nusikaltėliams 
prieš žmoniškumą nacių ir bol
ševikų okupacijų laikotarpyje 
turi vykti teismo procesai 
moralinei atsakomybei nusta
tyti ir istoriniam teisingumui 
atstatyti, prieš tai paskelbus 
amnestiją — atleidimą nuo 
bausmės. Teismo sprendimų ar 
tyrinėjimų išvadų turėtų 
susilaukti gyvieji ir mirusieji 
įtariamieji 

Lietuvių-žydų pokalbį turėtų 
palengvinti ir Odedo Ben-Huro 
pareiškimas, kad dėl ketvirta
dalio milijono žydų išžudymo 
Lietuvos teritorijoje atsa
komybė tenka vokiečiams, ir 
reikia kartu su juo apgailestau
ti, kad genocide dalyvavo „tiek 
daug, deja, tiek daug lietuvių". 
Ii tikro dalyvavo daug lietuvių, 
nes jei ir vienas prisiplakėlis 
prie nacių būtų žudės nekaltus 
žmones, jau būtų per daug. O jų 
buvo ne vienas. Antra vertus, 
naudoti „daug", „nedaug" — 
neapibrėžtas sąvokas — vargu 
naudinga, Kas vienam gali atro
dyti „daug", kitam — „labai 
maža", ir atvirkščiai. 

Nelinkęs bučiau sutikti su 
ambasadoriaus nusistatymu, 
kad tas pats tardytojas neturėtų 
apklausti ir tas pats teisėjas 
teisti lietuvį ir žydą nusikaltėlį. 
„Nusikaltėlis yra nusikaltėlis, 
žudikas yra žudikas", kartą 
pasakė Amerikoje apsilankęs 
rašytojas Grip -rijus Kanovičius. 
Juk nuo seni) tsių laikų Temidė 
vaizduojama užrištomis akimis. 
Tai nereiškia, kad ji akla tei
singumui, bet kad yra neša
liška: įstatymą taiko, nepai
sydama teisiamojo tautybės, ra
sės, religijos. 

Mane nustebino ambasa
doriaus reakciją į žurnalistės 
pastabą, jog „lietuvių likimas 
panašus į žydų tuo, kad ir mes 
patyrėme genocidą, depor
tacijas". Jis atsiliepė aitriai: 
„Tai vienas ciniškiausių palygi
nimų, kokį kada nors emi iš
girdės... Kalbama apie nedau
gelį žmonių ir masinį visos tau
tos naikinimą. Ir tuos du daly
ku jūs vadinate tuo pačiu žodžiu 

— genocidas". 
Taip nėra, bent Amerikoje. 

Spaudoje ir televizijoje nuolat 
rašoma ir kalbama apie Bosni
joje vykusį genocidą, apie geno
cidą Afrikoje, apie turkų vykdy
tą genocidą Armėnijoje 19 - 20 
šimtmečių sąvartoje. 

Ambasadorius nurodo, kad 
„kiekviename žodyne rasite pa
aiškinimą, kas tai yra geno
cidas". Pasitikrinau. Autori
tetingas VVebster žodynas žodį 
„genocidas" aptaria taip: „sis-
tematingas žudymas arba išnai
kinimas visų gyventojų ar tau
tos". Sis aptarimas skliaus
teliuose papildomas tokia pasta
ba: tas žodis „pirmą kartą 
panaudotas bandymui nacinėje 
Vokietijoje išnaikinti žydus". 
Amerikos aukštosiose mokyk
lose naudojamas žodynas, „The 
American College Dictionary", 
duoda tokį aptarimą: „supla
nuotas naikinimas rasinių ir 
tautinių grupių". Skliaus
teliuose nurodoma, kad tą naują 
žodi „pirmą kartą 1944 pavar
tojo dr. Raphael Lemkin". Tą 
žodį maždaug taip pat aptaria ir 
kiti žodynai bei Amerikoje iš
leista Lietuvių enciklopedija. 

Paliekant teoretinius apta
rimus, reiktų žinoti, kaip tą žodį 
Buprato jo autorius, prpf. R. 
Lemkin. Lenkų okupuotoje 
Ukrainoje augės ir išsimoksli
nęs, teisininkas 1941 m. atvyko 
į Ameriką ir tapo garsaus Yale 
u-to profesorius. Jis buvo 
tarptautinės genocido kon
vencijos autorius. Vos atvykęs, 
greit pasidarė Amerikos 
lietuvių draugas ir kovos dėl 
Lietuvos laisvės talkininkas. Jo 
paskaitą girdėjau m Amerikos 
lietuvių kongrese Nėw Yorke 
1949 m. lapkričio 4-6 d. Tvir
tinu, kad jis teigė, kad Lietuvoje 
ir kitose Baltijos valstybėse 
vyko genocidas. Ir dar reikia 
žinoti, kad Lemkinas buvo 
žydas. Jis daug kartų minimas 
Leonardo Šimučio knygoje 
„Amerikos Lietuvių Taryba" 
(išleista Čikagoje 1971 m.). 
„Jtikimiau pavaizmioti Lietuvos 
žmonių kančias, buvo rengia
mos genocido parodos. Viena 
tokia paroda įvyko (1951 m.) 
Clevelande... Jon buvo atvykęs 
ir prof. R. Lemkinas, kurio 
pastangomis paroda buvo 
plačiai išgarsinta amerikiečių 
spaudoje", rašo Šimutis, 145 psl. 
Arba kitoje vietoje, Lemkinui 
1959.Vm.30 mirus: „Lanky 
damas JAV valdžios institu
cijas, važinėdamas po visą 
kraštą ir pasaulio demokratijų 
sostines, vizituodamas Jung
tinių Tautų delegacijas, velionis 
visada garsino lietuvių tautos 

vardą" (269 p). 
Tad gal ir nevertėtų etniš

kumu kaltinti tuos, kurie oku
pacijų metais ne vien žydų, bet 
ir lietuvių, naikinimui vartoja 
tą patį žodį „genocidas". 

Labai pritaria ambasado
riaus žodžiams, kad „tai yra 
sudėtinga problema, ją spręsti 
reikia labai atsargiai". Dip
lomatų kalba paprastai yra 
labai atsargi, bet mano logika ir 
jo pareiškimuose užtinka prieš
taravimų. Pvz., vienoje vietoje 
jis sako, jog „visas pasaulis žino, 
kad buvo siaubingas Holokaus-
tas. Todėl negalima sakyti: 
palikime šią juodą dėme, kaip 
yra, ir darykime kitus dalykus". 
O kitoje vietoje lyg sau priešta
rauja: „Gyvename 1996-siais 
metais, ir jeigu neatidėsime į 
šoną prisiminimų, kas įvyko, 
negalėsime bendradarbiauti, o 
kitos išeities neturime. Yra nau
ja karta, kuri nieko bendra 
neturi su praeitimi, tačiau ir ji 
neturėtų to pamiršti, nors 
negali būti kaltinama už tai, ką 
padarė jų tėvai ar seneliai". 

Priklausau tų „tėvų ir sene
lių" kartai ir žinau, kaip buvo. 
Tad savo vaikams ir vaikai
čiams sakau: „Didžiuokitės 
lietuvių tauta". Lankiau kata
likišką „Žiburio" gimnaziją 
Kražiuose. Su meile prisimenu 
gerus klasės draugus — Bere-
lovičių, seserį ir brolį Ancelytę 
ir Ancelį, ir jei žinočiau, kad jie 
gyvi, vykčiau net į Izraelį jų 
aplankyti. Jie patvirtintų, kad 
antisemitizmo Kražių gimna
zijoje nebuvo. Būdamas studen
tu prieš karą Kaune, esu de
monstravęs prieš lenkus ir 
vokiečius ir prieš tautininkų 
valdžią, bet niekad prieš žydus. 
Kartu su tos tautybės vyrais 
tarnavome II pėstininkų pulke 
Šančiuose. Geriausiai iš jų 
prisimenu kuopos raštininką J. 
Messie. Lyg buvome susidrau
gavę. Abu vienmečiai. Pripuo

lamai pirmą okupacijos dieną 
sutikau jį Kauno geležinkelio 
stotyje. Jis paklausė:,.Kojeli, ką 
manai apie tai, kas dabar vyks
ta?" Atsakiau, kad Lietuva oku
puojama. O ji»: „Aš manau 
kitaip". Kai kada paskaity-
damas komunistinę Lietuvos 
spaudą Amerikoje, pastebė
davau ir Messie pavardę. Jis 
buvo žymus veikėjas Klaipėdoje. 
Nežinau, geras ar blogas. 
Manau, kad jis-gyvas, ir norė
čiau sutikti. Manau, ir jis 
patvirtintų, kad antisemitizmo 
II pulke nebuvo. Daugiau 
pasignaibymo tarp žydų ir nežy-
dų karių pastebėjau, dirbdamas 
instruktoriumi Amerikos ka
riuomenės kalbų mokykloje. 

Didžiuojuosi tautos dalimi, 
atsidūrusią užsienyje. O juk 
sovietinių lietuvių elitas, net 
keli rašytojai, mus smerkė kaip 
nusikaltėlius, žudikus, žydšau
džius, „pabėgusius nuo liaudies 
keršto". Ii tos „nusikaltėlių" 
kartos lietuvių Amerikoje 
neatsirado nė vieno didesnio 
kriminalinio nusikaltėlio ar 
valstybinių paslapčių išdaviko, 
o juk nemaža dirbo slaptus 
valstybinius darbus. Lietuviškų 
pavardžių nepasirodė tarp go
džių ryklių, besiverčiančių 
šlykščių pornografijos ir pro
stitucijos bizniu, kaip spauda 
pranešinėja, pasiekiančiu kelių 
bilijonų dolerių metinės apy
vartos. Nedaug tautinių grupių 
tuo gali pasididžiuoti. Žinau 
vieną mūsų kartos lietuvį 
finansini sukčių, ir tai palygin
ti nedidelį, apie kurį rašė New 
Yorko spauda. 

Jei lietuvių prigimtyje būtų 
buvęs didelis nuošimtis lin
kusių į blogi, būtų susidariusios 
lietuvių nusikaltėlių gaujos. 
Amerikoje garsėjo ne tik italų 
mafija, bet ir kinų, rusų, 
vietnamiečių ir kitų. Turiu 
paminėti, kad spauda laikas 
nuo laiko parašo ir apie Izraelio 

mafiją. Nežinau, gal joje žydų ir 
nedaug, gal įvairaus plauko 
„soviečikai", per Izraelį atvykę 
į Ameriką. Net šiomis dienomis 
Amerikos spauda rašo, kad 
„America Online" sustabdė 
interneto ir elektroninio pašto 
perdavimą iš Amerikos į Rusiją, 
nes daug abonentų naudoja 
pavogtas ar padirbtas kredito 
korteles. 

Apie lietuvių, latvių ir estų 
mafiją ar kitas organizuotas 
nusikaltėlių grupuotes niekad 
nebuvo rašyta, nes tokių mafijų 
nebuvo. Apie tai turi žinoti 
mūsų vaikai ir vaikaičiai. 

Labai dėkingas ambasadoriui 
už pripažinimą, kad apsivaly
mas yra „Lietuvos vidaus 
reikalas". Pratęsdamas tą 
mintį, drįsčiau siūlyti naujajai 
vyriausybei sudaryti autori
tetingą komisiją (gal įtraukus ir 
užsienio ekspertus), kuri, lyg 
Temidė užsirišusi akis, iš
aiškintų, kas buvo didieji nusi
kaltėliai prieš žmoniškumą 
rusų ir vokiečių okupacijų laiko
tarpyje, kas žudė ir kitaip 
naikino lietuvius, žydus, či
gonus, lenkus, rusus ir kitus. 
Kruvinieji Lietuvos istorijos la
pai turėtų būti išplauti tei
singumo ir krikščioniško 
atlaidumo muilu. Dabar ieš
koma nusikaltėlių tarp tų, kurie 
sovietinių teismų buvo nubaus
ti, nors iš tikro gal reiktų baus
ti pačius teisėjus. Ar nėra nusi
kaltėlių prieš žmoniškumą 
tarpe tų, kurie niekad sovie
tinių teismų nebuvo bausti ir 
kurių dabar nereikia reabili
tuoti? 

Pati tauta turi apsivalyti, bet 
nelaukti kaltinančių pirštų iš 
Vašingtono, Maskvos ar Izrae
lio. Apie tai turi žinoti mūsų 
vaikai ir vaikaičiai, kaip ir apie 
įvykius nacių ir bolševikų oku
puotoje Lietuvoje. Tačiau žino
ti visą tiesą, o ne dalį tiesos. 

/ Danutė Bindokienė 

Geras patarimas 
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Floridos (St Petersburg) Lietuvių klube po partizanų vyrų dainos vieneto „Girių aidas" koncerto 
ir jų garbei ruošto* parodos, svečiai globėjų tarpe. Iš kairės: A Lukša, A. Olienė, A. Paulavičius, 
D Mažeikiene, Z Vaškienė, B. Taorienė, Sahien*, St Vaikys, J Taoras, A. Kamiene: II eil. — 
V. Kuprys, V. Balsys, E Lapas, V Šiukšta 

Prezidento inauguracijos iškil
mės yra visuotinė tautos šventė. 
Jos negali ignoruoti net tie, ku
rie tvirtina visiškai nesidomi 
politika, nebalsuoją rinkimuose 
— jiems vis tiek, kas valdys 
kraštą, kad tik kasdienybė 
nepasikeistų, kad tik gyvenimo 
lygis nesmuktų. Tačiau inau
guracija savo margumu, blizgė
jimu, plačia apimtimi, norom 
nenorom prie televizijos ekranų 
„prirakina" ne tik savos vals
tybės, bet ir daugelio užsienio 
kraštų akis. 

Vienas ryškiausių inaugu
racijos punktų yra naujai pri
saikdinto prezidento kalba į 
tautą. Dar gerokai prieš tą 
svarbų momentą būna daug 
spėliojimų dėl jos turinio. Be 
abejo, tai stropiai saugoma 
„valstybės paslaptis", nors vi
suomet pakankamai užuominų 
prasmunka į spaudą ir kitas 
greitojo susižinojimo priemones. 

Kiekvienas prezidentas sten
giasi paberti minčių, kurios 
nusakytų jo būsimų ketverių 
metų programą tiek vidaus, tiek 
užsienio politikoje, o ypač 
palikti skambią frazę, įkren-
tančią į klausytojų atmintį ir 
galbūt įrašomą istorijos pus
lapiuose. Iki Šiol nelabai kam 
pavyko pralenkti prez. John F. 
Kennedy ir jo iššūkį Amerikos 
gyventojams: „Neklauskite, ką 
tėvynė jums duos, verčiau pa
klauskite, ką jūs galite duoti 
savo tėvynei!" Nepavyko ir Bill 
Clinton, praėjusį pirmadienį 
prisaikdintam dar vienai ka
dencijai Baltuosiuose rūmuose, 
nors, be abejo, nemažai pa
stangų buvo įdėta, rašant jo 
kalbą (ir nemažai žmonių prie jos 
paruošimo darbavosi). 

Nėra abejonės, kad Bill Clin
ton per ketverius metus prie 
valstybės vairo gerokai pasikei
tė, subrendo ir, galbūt svarbiau
sia, įgavo pasitikėjimo savimi. 
Asmuo, kuris po iškilmingos 
priesaikos atsistojo prie 
podiumo ir prabilo į tautą, buvo 
jau nebe tas, iš Arkansas vals
tijos „importuotas" ir prieš 
ketverius metus ten stovėjęs, 
„apyžalis" vyras. Kažkada prie 
panašaus podiumo stovėjo ir 
savimi pasitikėjimo šypsena švie
tė kitas pietinių valstijų at
stovas — Jimmy Carter, tačiau 
po pirmosios kadencijos jo 
Šypsena jau nebebuvo tokia 
plati, jo pasitikėjimas savimi 
nebe toks ryškus. Po ketverių 
metų Jimmy Carter turėjo grįžti 
atgal į Georgia valstiją... 

Bill Clinton buvo laimin
gesnis. Prisaikdintas 42-ruoju 
JAV prezidentu, jis gavo progą 
„statyti tiltą į dvidešimt pirmąjį 
šimtmetį". Eiliniam Amerikos 
gyventojui jo kalba atrodė ir 

viltinga, ir įtikinanti. Krašto 
politikos žinovai, o ypač opozici
ja, taip pat buvo priversta 
sutikti, kad prezidentas moka 
gražiai kalbėti, sudaro nuošir
džiai savo žodžiais tikinčio as
mens įvaizdį. Kadangi inaugu
racijos iškilmes pasitaikė Mar
tin Luther King, Jr. šventėje, 
kai kurios prezidento frazės 
tarytum atliepė šio žymaus 
kovotojo už juodosios rasės 
amerikiečių teises kalbas — tai 
automatiškai įgijo palankumą 
naujajam prezidentui iš kai 
kurių Amerikos visuomenės 
sluoksnių. 

Tačiau klausytojams nema
žesni įspūdį paliko Čikagos 
arkivyskupo, kardinolo Joseph 
Bernardin prisiminimas ir jo žo
džių pakartojimas. Kardinolas 
prieš pat savo mirtį išsireiškęs, 
kad „Negerai eikvoti brangiau
sią, mums duotą, dovaną — 
laiką — tuščiažodžiavimui ir 
skaldymuisi". Bill Clinton tuos 
žodžius pabrėžė, be abejo, turė
damas mintyje nuolatinį abiejų 
partijų Vašingtone nesutarimą 
svarbiaisiais krašto vidaus ir 
užsienio politikos klausimais, 
ieškojimą priekabių, nesutin
kant nusileisti net tuomet, kai 
reikalas gyvybiškai svarbus, 
jokiu būdu neprisipažįstant kly
dus, kai klaida visiems labai 
aiški... 

Galbūt tie sakiniai ir bus 
svarbiausias prezidento kalbos 
punktas, patarimas, tinkantis 
ne tik Amerikos partijoms, bet 
visiems — tai ir lietuviams. 
Laikas per brangus, kad jį 
eikvotume ginčams, nesutari
mams ir mėgindami įrodyti 
„kieno viršus". Būtų naudinga, 
kad ir Lietuvos politikai į šį 
patarimą atkreiptų dėmesį. 
Rodos, Seimo rinkimai įvyko 
dar taip neseniai, o pradėjome 
girdėti neigiamų užuominų ir iš 
naujosios vyriausybės, ir iš 
Seimo. Nejaugi vėl ketveri 
metai bus praleisti, skirstantis 
į „opoziciją" ir „poziciją", užuot 
visiems kartu stengiantis atlikti 
darbus tėvynės bei jos gyventojų 
gerovei? Juk tiek daug tų dar
bų buvo apleista, uždelsta, 
padėta į „giliausius stalčius".. 

Kaip nemaloniai neseniai nu
skambėjo griežti vieno ministro 
priekaištai kitam, dar net 
neapšilus savo ministerijose. 
Gera yra gražiuoju sugyventi su 
visų tautinių grupių žmonėmis 
savo krašte, svarbu geri san
tykiai su kaimynais, bet vis 
dėlto nereikia užmiršti įsipa
reigojimų savai tautai, lojalumo 
savo kolegoms, ypač, kai jų 
„nusižengimas" iš tikrųjų nėra 
jau toks didelis, o jų žodžiai, 
sukėlę audrą „vandens šaul 
te" skamba tiesos aidu. 

MANO PAŽINTIS SU DIEVO 
TARNU ARKIV. JURGIU 

MATULAIČIU 
2 Kva. KAZIMIERAS RĖKLAITIS, MIC 

Tik 1918 metų laikotarpyje Petrapilio lietuvių kuni
gų tarpe ėjo kažkokie neaiškūs gandai, kad prof. Jur
gis Matulaitis kažką veikiąs Marijampolėje. I tuos gan
dus tad nekreipiau dėmesio ir nesistengiau sužinoti ką 
nors konkretesnio apie J. Matulaičio veiklą. 

1918 m. rugpjūčio mėn. gyvenau Babinovičiuose pas 
savo draugą ii seminarijos laikų, kolegą kun. Kazimierą 
Juršėną, Babinovičių katalikų parapijos kleboną, kuris 
mielai mane priimdavo pas save atostogų metu. Tada, 
rugpjūčio mėn. viduryje, mane pasiekė skubi žinia, 
pasiųsta kun. Pijaus Dambrausko, kuris mane Pet
rapilyje pavadavo Lietuvių sąjungos darbe. Man 
pranešta, kad turiu skubiai bėgti iš Rusijos, nes komu
nistai manęs ieško suimti ir nubausti už vieną, „Vado" 
laikraštyje spausdintą straipsnį (aš tada pasirašinė-
davau kaip to laikraščio atsakingasis redaktorius). Nesi
skubinau to daryti, bet dar pasiunčiau laišką, tei
raudamasis smulkesnių žinių apie padėtį, ypač spie 
reikalą bėgti. Bet mano draugas kun. K. Juršėnas ra
gino, kad nieko nelaukdamas bėgčiau. O aš išsikalbi 
nėjsu neturįs pinigų ir pan. Kun. K. Juršėnas pažadėjo 
mane viskuo aprūpinti. 

Taigi, jai neklystu, Marijos Dangun Paėmimo 
* 

šventėje arkliais iš Babinovičių išvykau į Oršą, kur buvo 
demarkacinė linija tarp rusų ir vokiečių. Oršos klebonas 
kun. Vincentas Grašis man padėjo pereiti i vokiečių 
pusę, kur po įvairių nuotykių ir sunkenybių, pagaliau 
pasiekiau Lietuvą. 

Atvykęs į Kauną, norėjau aplankyti pažįstamus ir 
draugus. Ta proga apsilankiau pas Žemaičių vyskupą 
Pranciškų Karevičių. Kai jam pasisakiau norįs vykti i 
Marijampolę, kur gyvena mano giminės, jis pasakė: 
„Vyk pas tėvą Jurgį". Tada nesupratau, ką tie žodžiai 
reiškia. Tiktai vėliau paaiškėj , ką vyskupas norėjo 
pasakyti: kalbėdamas apie tėvą Jurgį, netiesiogiai 
pasiūlė man stoti pas marijonus. 

Taip 1918 m. rugsėjo mėn. gale atsidūriau Mari
jampolėje. Tėvų namuose radau susirinkusią visą 
Rėklaičių šeimą. Tėvas jau tada sirgo. Mano brolis 
Petras, gydytojas, sakė, kad tėvą kankinanti sklerozė 

Rytojaus dieną nuėjau į bažnyčią šv. Mišių aukoti 
Tada sužinojau, kad Marijampolės parapiją valdo nau
jieji marijonai. Jie gyveną senajame marijonų 
vienuolyne. 

Vienuolyne radau man pažįstamus kun. Joną Toto
raitį ir kun. Justiną Novicką. Tuojau buvau pristatytas 
marijonų generolui Jurgiui Matulaičiui. Tada pirmą 
kartą galėjau su juo laisvai ir atvirai išsikalbėti, iš arti 
jį stebėti. O kun. Totoraitis, žinoma, kitiems pritariant. 
man pasiūlė tuojau apsigyventi pas juos vienuolyne. 
Atrodo, kad kun. J. Totoraitis tuo norėjo man atsidėkoti 
už tai, kad aš jį porą metų (1915-1917) laikiau savo bute 
Petrapilyje Pasiūlymą mielai priėmiau, nes tėvų 
namuose, esant giminėms, dargi su matais vaikais, buvo 

labai ankšta ir kunigui nepatogu. 
Ir taip, gyvendamas vienuolyne, turėjau progos ste

bėti kasdienini vienuolių gyvenimą iš arti. Dar daugiau: 
generolas leido man dalyvauti visuose vienuolių gyveni
mo užsiėmimuose ir dvasinėse pratybose. 

Bet kas man buvo svarbiausia — galėjau asmeniškai 
išsikalbėti su kun. Jurgiu Matulaičiu ir jam išdėstyti 
visas kliūtis, neleidžiančias man pasirinkti vienuolinį 
gyvenimą. Po tokio audringo gyvenimo Petrapilyje, kada 
buvau apverstas darbu ne tik seminarijoje, bet „Liau
dies sąjungoje" (kur ėjau generalinio sekretoriaus 
pareigas), jaučiau reikalingas poilsio, susikaupimo, savo 
dvasios būklės apsvarstymo. Tada pradėjau rimtai 
galvoti apie tobulesnį gyvenimą, spie prisidėjimą prie 
marijonų, kuriuos pažinau nuo savo vaikystės, artimai 
su jais bendraudamas ir dažnai pas juos gyvendamas. 

Bet kilo abejonė: ar ai esu tam tinkamas. Savo abe
jones išdėsčiau kun. J. Matulaičiui privačiuose po
kalbiuose, dažniausiai vaikščiojant vienuolyno sode. 
Mano asmeniškame dienoraštyje, rašytame lietuvių 
kalba 1955 m., esu pažymėjęs kai kurias tų mano 
abejonių ir kun. J. Matulaičio atsakymus. 

Man atrodė, jog didžiausia kliūtis yra mano įprotis 
rūkyti. I tai kun. J. Matulaitis trumpai atsakė: „Būtų 
geriau, kad nusikratytum to įpročio, tačiau rūkymas 
savyje nekliudo būti geru vienuoliu". Pagal jo nuomonę, 
pagrindinis dalykas psšsukimui yra turėti gerą valią, 
nuoširdų norą atsiduoti Dievui, ssve surišant trimis 
apžadais Dievo tarnybai. Be abejonės, reikia turėti 
pasaukimo malonę, kurią Dievas duoda visiems, jos 
prašantiems". Karštoje ir nuolankioje maldoje kiek

vienas gali rasti atsakymą ir tikrumą, ar jis yra 
šaukiamas, ar ne. 

Kitą kartą kun. J. Matulaitis, kalbėdamas su manim 
apie pašaukimą į vienuolinį gyvenimą, taip į mano abe
jones atsakė: „Su pašaukimu yra panašiai kaip su mau
dyne šaltame vandenyje. Jei kas pradeda į šaltą vandenį 
pirma įmerkti koją ar ranką, jaučia, kad labai šalta. Bet 
jei kas staiga visas puola į vandenį, nors iš karto kiek 
nemalonu, bet tuojau apsipranta ir nejaučia šalčio. Taip 
ir su pašaukimu. Reikia turėti tvirtą nusistatymą ir ne
bijoti pasinerti į tarnybos Dievui gelmes. Tik tada 
galima patirti, kaip saldu ir malonu tarnauti Dievui". 

Pagaliau, tokiais gražiais pamokymais sustiprintas 
ir paskatintas, Dievo pasiprašęs tvirtumo malonės, 
nutariau tapti vienuoliu marijonų kongregacijoje. Nieko 
nelaukdamas įteikiau generolui Jurgiui Matulaičiui 
prašymą priimti ir pridėjau savo gyvenimo aprašymą 
(curriculum vitae). Jei neklystu, 1918 m. spalio mėn. pra
džioje gavau teigiamą atsakymą. Bet formalus 
priėmimas į noviciatą įvyko tik spalio mėn. gale, po 8 
dienų rekolekcijų, kurioms vadovavo patsai kun. J. 
Matulaitis (tuo laiku jau paskirtas Vilniaus vyskupu). 
Drauge su manimi į noviciatą buvo priimti kun. Pijus 
Andziulis ir kun Vincentas Dargia. 

Viso gyvenimo išpažintį prieš noviciatą atlikau pas 
patį rekolekcijų vedėją J. Matulaitį, kurio pamoki
nantieji žodžiai lyg balzamas pagydė mane ir išblaškė 
visas mano abejones bei sielos rūpesčius. 

Mano mokytoju noviciate buvo kun. J. Totoraitis, 
kurio užtarimu ir rekomendacija (tuo esu tikras) buvau 
priimtas į Marijonų vienuoliją. (Bus daugiau) 
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TAS PRAKEIKTAS 
KUKLUMAS 

REMIGIJUS MISIŪNAS 

Nuo mažens girdime: kuklu
mas puošia žmogų, tačiau kai 
kada, bandant nuvalyti dulkes 
nuo vieno ar kito asmens darbų, 
norisi keiksnoti, jei jis tvirtai 
laikėsi šios taisyklės, kaip kad 
broliai Pranas, Aleksandras ir 
Vladas Šulaičiai. Vienas jų — 
Vladas — rašytojui A. Gustai
čiui net aiškino, girdi, tarp lie
tuvių yra daug žymių žmonių, 
o jie tik minėjimo neverti trupi
nėliai. Telieka padėkoti rašyto
jui už jo atkaklumą, nes jo 1982 
m. „Lietuvių dienose" paskelb
tas straipsnis — bene vienintelis 
šaltinis apie brolių leidybinę 
veiklą Vokietijoje pokario 
metais, o likusias spragas tenka 
mėginti lopyti pokario spaudo
je išsibarsčiusiomis nuotrupo
mis ir „Sudavijos" knygomis. 

Viskas prasidėjo Tiuringijoje, 
kai 1945 m. JAV kariuomenė 
užėmė Possneck vietovę, kur 
glaudėsi būrys lietuvių. Sek
madieniais jie susitikdavo kun. 
K. Barausko laikomose pamal
dose. Melstis teko iš atminties 
ir kunigo troškimą turėti 
lietuvišką maldaknygę užsimojo 
patenkinti broliai Šulaičiai bei 
vieno iš jų sūnus Donatas. Taip 
dienos šviesą išvydo pirmoji iš
eivių knyga — maldaknygė 
„Viešpatie, pasigailėk mūsų". 
5,000 jos egzempliorių buvo iš
pirkti per dvi savaites ir tai, 
matyt, broliams sukaupė kapi
talą tolesnei veiklai. Tiesa, jau 
Gunzenhauzene, kur broliai at
bėgo drauge su kitais, patyrę, 
kad JAV perleidžia Tiuringiją 
TSRS. Iki metų pabaigos jie dar 
spėjo išleisti dvi knygas, o 1946 
m. — net 16. Tarp jų buvo pažy
mėtos „Sudavijos" leidyklos 
vardu. Iki tol broliai naudojo 
daugybę vardų — Rik-Mak, Leo-
Pra-Vyto ir kitus, o neretai — ir 
savo, nes leidimai spausdinimui 
buvo gauti P. Šulaičio vardu ir 
keičiant pavadinimą galėjo iš
kilti nesusipratimai su karine 
valdžia. 

Tačiau statistika neturi už
temdyti to fakto, kad brolių, 
kaip ir kitų leidėjų, kelias nebu
vo rožėmis klotas. Teko laužyti 
galvas, kur gauti lietuviškus 
ženklus spaustuvėms ir popie
rių, mokėti už jj ne tik pinigais, 
bet ir sutaupytais maisto davi
niais: kava. cigaretėmis, konser
vais. Kitąsyk, norint gauti šių 
gėrybių, tekdavo rizikuoti ir 
spekuliuoti, ne> ..prekybinin
kus" gaudydavo ne tik vokiečių 
policija, bet ir karinė okupacinė 
valdžia. Šulaičiams labai pagel
bėjo tai. kad Pranas Lietuvoje 
buvo dirbęs prie linotipo maši
nos, tad vokiečiams nebesusit 
varkant su lietuvišku tekstu, jis 
užimdavo jų vietą, tačiau labai 
maišė kilnojimas iš stovyklos į 
stovyklą. Knygose, kaip išleidi
mo vieta, be Gunzenhauzeno 
nurodytas Nordlingenas, Re-
gensburgas, Scheinfeldas. 1947 
m. Šulaičiai apsistojo Augs
burge, bet, matyt, kilnojimai ir 
kitos nepalankios aplinkybės 
atsiliepė tų metų darbui — buvo 
išleista 12 knygų. 

1948 m., kada po valiutos re
formos kritus knygų prekybai 
labai pasunkėjo leidybos sąly
gos. ..Sudavija" vis tik jsigud-
rino išleisti net 14 knygų. įsi
audrino, tačiau tai. matyt, pa
reikalavo neeiliniu pastangų ir 
1949 m jėgų nebeužteko, o. be 
to. brolius taip pat įsuko emi
gracinis sūkurys — tais metais 
tepasirodė trys „Sudavijos" 
knygos 

Šulaičių veikla pasižymėjo 
ryškia leidybine programa — jie 
pagrindini dėmesį skyrė moky
mo ir grožinei literatūrai. Iš viso 
..Sudavija" išleido 12 valdovė-
lių. Tarp jų vyravo svetimų kal
bų mokymuisi skirta literatūra, 
daugiausia — vokiečių ir anglų. 

Nors grožinės literatūros kny
gos kiekybiškai šiek tiek nusi
leido vadovėliams, tačiau savo 
reikšme žymiai juos lenkia. Iš 
kitų leidyklų „Sudavija" išsi
skiria tuo, kad ji publikavo ne 
tik išeivijoje dirbusių rašytojų 
knygas, bet ir leido klasikų 
kūrinius. 

Grožinę literatūrą broliai pra
dėjo leisti dar 1945 m., tačiau 
pati reikšmingiausia pasirodė 
1949 m. Tai, be abejo, V. Krėvės 
romano „Dangaus ir žemės sū
nūs" pirmoji dalis „Žemės 
vingiais". Leidėjai puikiai 
suprato jo vertę, tad sunkiais 
iseiviškai knygai metais pasi
stengė kiek išgalėdami — roma
nas buvo įrištas į kietus 
viešelius, kur švietė aukso rai
dės. Aplamai, V. Krėvės roma
no pasirodymas — ypatinga, at
skiro dėmesio reikalaujanti 
istorija. 

Reikšmingu įvykiu išeivių li
teratūroje tapo 1948 m. išleista 
P. Tarulio apysakų knyga „Žir
geliai padebesiais". Su šia 
knyga rašytojas po 20 metų 
grįžo į literatūrą ir įrodė, kad 
nepamiršo rašyti. 

Broliai paskelbė ir tris P. And 
riušio knygas. Dvi iš jų buvo 
feljetonų, kuriais autorius gar
sėjo dar prieš karą, rinkiniai, o 
trečioji — malonus siurprizas: 
lyrinių apysakų rinkinys „Anoj 
pusėj ežero". Šios knygos dėka 
jis iškart pateko į ryškiausių 
išeivijos autorių gretą ir liko joje 
iki mirties. 

Dar „Sudavija" N. Mazalai-
tės, K. Pažėraitės ir L. Dovy
dėno prozos, M. Mykolaitytės su 
M. Mažeika ir B. Gaidžiūno po
ezijos knygas, Ekhstaetto gimna
zijos pirmosios laidos abitu
rientų literatūrinių bandymų 
rinkinį „Ūkanose", Pastarasis 
įdomus tuo, kad tarp jo autorių 
mums nieko nesakančių pavar
džių viena — V. Adamkevičius 
— iškart krenta į akis. 

Klasikos leidimo Šulaičiai 
ėmėsi galvodami apie jaunimą, 
kuris mažai ją pažino bei siek
dami sudaryti galimybes norin
tiems kaupti tokias knygas, nes 
bijojo, kad tolstant vilčiai grei
tai grįžti tėvynėn, nebebus pro
gos jas išleisti. Jų pastangų 
dėka skaitytojus pasiekė J. Bi
liūno, V. Kudirkos, V. Pietario, 
V. Krėvės knygos, M. de Ser
vanteso „Išmaningasis idalgas 
Don Kichotas iš La Mančos", 
bet tai tik dalis jų užmojų. Jie 
dar galvojo apie B. Sruogos, Šat
rijos Raganos, Žemaitės, Lazdy
nų Pelėdos, Vaižganto, J. Basa
navičiaus. F. Šilerio kūrinių 
išleidimą, tačiau dėl įvairių 
priežasčių šie planai liko pla
nais. 

„Sudavija" paskelbė gan įdo
mų E. Burtimo dramų rinkinį 
„Tėvų kaltė" (gaila, kad kažko
dėl jis liko vieninteliu autoriaus 
kūrybinėje biografijoje). Be to, 
broliai neužmiršo ir mažųjų 
skaitytojų — jiems išleido 
aštuonias L. Dovydėno. P. Orin-
taitės ir kitų autorių knygas. 

Kai kurios leidyklos knygos 
buvo susijusios su išeivijos 
kasdienybėmis ir problemomis. 
Visų pirma, minėtinas A. Gus
taičio 1945 m. kelionių po DP 
stovyklas įspūdžių rinkinys 
„Tarp Šveicarijos ir Danijos". 
Praėjus tiek laiko po DP laikme
čio jų dėka galima patirti 
pirmųjų pokario mėnesių at
mosferą. 

A. Bendoriaus knyga „Argen
tina" ir V. Viljamo „įsikūrimo 
galimybės užjūrio kraštuose: lie
tuvių emigracijos ir kolonizaci
jos problemos" buvo naudingos 
artėjant emigracijai; kasdieni
niame gyvenime svetimoje ap
linkoje - H. Dubois „3000 žo
džių prancūziškai" ir J. Paške
vičiaus „Lietuviškai vokiškas 

CLASSIFIED GUIDE 

žodynas", o varganomis stovyk
lų sąlygomis — V. Tercijono 
„Vaiko higiena ir kova su vidu
riavimu". 

Moksliniu požiūriu vertin
giausias „Sudavijos" leidinys, 
ko gero, yra J. Meškausko 
„Elektrok&rdiografijos pagrin
dai". Tai pirmas tokio pobūdžio 
leidinys lietuvių medicininėje 
literatūroje. 

Matyt, prisiminti tėvynę turė
jo padėti brolių išleistas atvi
ručių rinkinys „14 Lietuvos 
vaizdų". 

Tačiau šios veik 50 knygų — 
tik realizuoti planai, o kiek liko 
neįgyvendinta (be jau minėtų 
klasikos leidybos užmojų) — te
galima spėlioti. Bene didžiausia 
paslaptis — kaip J. Krūmino ro
manas „Šeštasis medis", kurio 
rankraštį „Sudavija" įsigijo 
prieš autoriaus mirtį, 1963 m. 
pasirodė Londone. 

Šulaičiai savo knygas spaus
dino 10 įvairių Vokietijos 
miestų spaustuvėse. Jie nebuvo 
tarp tų leidėjų, kurie skyrė 
ypatingą dėmesį poligrafijos 
kultūrai, tačiau knygų išvaizda 
gana gera. Tiražai svyravo tarp 
1000-2000 egzempliorių, knygų 
platinimą tvarkė leidyklos eks
pedicijos skyrius, kuriam, at
rodo, vadovavo Vladas Šulaitis. 

Daug, labai daug paslapčių 
Šulaičių leidybinėje veikloje ir 
deja, ne visada vien tik didelis 
noras gali padėti atspėti jas. 
Daug galėtų padėti ir „Draugo" 
skaitytojai, kurie pažino brolius 
Šulaičius. 

Daug paslapčių — daug darbo, 
o kol kas galima pasakyti tik 
tiek: 1945-1949 m.. Vakarų Eu
ropa — pirmasis etapas kelių de
šimtmečių „Sudavijos" istorijo
je, tad per anksti dėti tašką ant 
i. 

ALKOHOLIZMO IR 
NARKOMANIJOS 

KLAUSIMAIS 

Lapkričio 27 dieną Kaišiado
rių vyskupijos šeimos centras 
rajono moksleiviams surengė 
konferenciją .Alkoholizmas ir 
narkomanija". Renginį malda 
pradėjo ir įžanginį žodį tarė 
Kaišiadorių parapijos klebonas 
Vytautas Sudavičius, kuris pa
stebėjo, kad čia susirinko karta, 
trečiajame tūkstantmetyje turė
sianti ne tik spręsti svarbius 
mūsų visuomenės atsinau
jinimo klausimus, bet ir ieškoti 
būdų tautą i i alkoholizmo liūno 
išvesti. Respublikinio Šeimos 
centro vadovė Nijolė Liobikiene 
kalbėjo apie tai, kaip elgtis, kai 
šeimoje yra alkoholikas. Šio 
centro darbuotoja Irena Marcin
kevičienė, pati skaudžiai paty
rusi alkoholizmo ligos padari
nius ir dabar padedanti gydytis 
kitiems, atsakė į gausius konfe
rencijos dalyvių klausimus. 

Didelio susidomėjimo susilau
kė Danutes Gaigalienės, Lietu
vos Caritas Federacijos AIDS 
konsultacinio centro darbuoto
jos, pranešimas. Praėjusiais me
tais ji drauge su Angluos Cari
tas savanoriais stažavosi Afri
koje, kur ypač opi AIDS pro-
htema. Ji akcentavo t i—Joginį 
ryti tarp iios mirtinos ligos ir 
narkomanijos bei prostitucijos. 

Vandens malūnas Tarasiskėse, prie Dovines ežero 

Geriausia apsaugos priemonė, 
anot jos, yra dora, skaista, savit
varda. Prelegentė informavo 
apie kaimyninėje Kaliningrado 
srityje bei Ukrainoje kylantį 
AIDS epidemijos pavojų, kur 
užsikrėtusieji skaičiuojami ne 
dešimtimis, o tūkstančiais. 
Pasak gydytojos N. Liobikienės, 
Kaišiadorių vyskupija pirmoji 
surengė tokią svarbią konferen
ciją. Gausūs moksleivių rašte
liai, gyva reakcya, diskusija 
parode, jog ši problema jiems 
labai rūpi. 

Kaišiadorių vyskupijos šeimos 
centras ketina šią tema toliau 
nagrinėti mažomis grupelėmis 
mokyklose. Šio centro vadovė 
gyd. Marga Bagdonienė mano, 
jog šiuo metu tad „vienas iš 
karščiausių taikių". „Turime 
padaryti viską, kad alkoholizmo 
ir narkomanijos maras nesunai
kintų mūsų mažos tautos", — 
8 a k ė *• BŽ, 1996.12.16 

TURTĖJA TAUTOSAKOS 
LOBYNAS 

Beveik 20,000 vienetų šiemet 
pasipildys Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto tauto
sakos archyvas po šią vasarą su
rengtų mokslininkų, studentų 
bei kraštotyrininkų ekspedicijų. 
Surinktoji medžiaga dabar bai
giama apdoroti, po to bus siste
minama. 

Instituto mokslininkai daly
vavo ekspedicijoje Semeliškių 
apylinkėse Trakų rajone, Vil
niaus universiteto studentai — 
Prienų rajono Skriaudžių apy
linkėje. Jie užraše po kelis 
tūkstančius dainų, pasakų, pa
tarlių ir priežodžių. Nemažai 
smulkiosios tautosakos atsiun
tė kraštotyrininkai bei lietuviš
ko žodžio mylėtojai iš įvairių 
Lietuvos vietų. 

Šiuo metu tautosakos archyve 
saugoma apie pusantro milijono 
vienetų. Pasak tautosakos ar
chyvo skyriaus vedėjo Kosto 

Aleksyno, Vilniuje sukaupti ar
chyvai yra vieni didžiausių 
tokio pobūdžio rinkinių pasau
lyje. Jų pagrindu leidžiamas 
bene stambiausias pastarojo 
meto veikalas — „Lietuvių liau
dies dainynas". Kitais metais 
turėtų išeiti iš spaudos dainyno 
vienuoliktasis ir dvyliktasis 
tomai — vestuvių dainų penkto
ji ir darbo dainų antroji knygos. 

Dainynas pradėtas leisti 1980 
metais, o baigti tikimasi po 
10-15 metų. Iš viso sumanyta 
išleisti apie 30 tomų. Tai irgi 
būtų didžiausias pasaulyje aka
deminis dainų rinkinys. 

Maždaug 10 metų užims dar 
vieno didžiulio darbo — „Lie
tuvių patarlės ir priežodžiai" — 
leidyba. Jau sudarytas jo katalo
gas, pradėti rašyti tekstai pir
majam ir antrajam tomui, o jų 
iš viso tikriausiai bus šeši. 

(AGEP, 10.15) 
LEIS VISUOTINE 

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJA 

Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla pradėjo „Visuotinės 
lietuvių enciklopedijos" pa
ruošiamuosius darbus. Jie truks 
ne mažiau kaip metus. Enciklo
pediją ketinama išleisti 16-os 
tomų. Kasmet, pradedant 1998 
metais, turėtų pasirodyti po 
vieną šio veikalo tomą. 

Didžiausia iki šiol yra Bostone 
(JAV), išleisto 36 tomų, „Lie
tuvių enciklopedija". Lietuvoje 
1966-1971 metais išleista „Ma
žoji lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija". 1984 m. prenume
ratoriai gavo paskutinį, dvy
liktąjį, jos tomą Iki 1988-ųjų 
išleisti dar vienos — „Tarybų 
Lietuvos enicklopedijos" — ke
turi tomai. Visi jie buvo skirti 
tiktai Lietuvai, juose įamžinta 
visa tuometinė nomenklatūra — 
pradedant aukščiausios valdžios 
žmonėmis ir baigiant eiliniais 
valdininkėliais bei revoliucinio 
judėjimo dalyviais. (Elta, 01.06) 

TRANSPAK - naujas adresas ir telefonas 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-838-1050 

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 
Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 

Komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -

nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 
per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 

už $98 ir šventinis už $39.-
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 

sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnios 26-28-27, 26-24-27 

MISCELLANEOU8 REAL ESTATE 

ELEKTROS 
tVEOMa/U—PATAISYMAI 

Turiu Chicago* miasto MrJmą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu graliai. 

garantuotai Ir sąžiningai. 
773-77S-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOauO. NAMU. SVEIKATOS, 
m OYYYrtS OKAUOaiAS. 

Aoantas Frank Zapoks kO*. Mgr. Auka* 
S Kana kaba MuvOkai. 

FRANK ZAP0US 
320t1feWaat»Mi 

Tai. (70S) 42MSS4 
(312)SS14M4 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingla* stogai ir visų rosiu, 
apkalimai (stdmg): medžio, 
akjminiaus ir kt Turiu 
draudimą. R. < 

tai. 

TAISOME 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS, ŠALDYTUVUS. 

ŠILDYMO SISTEMAS. 
V1RYKLAS. ORO VĖSINTUVUS. 

H. DacKys 
T s i 773-5SS-SS24 

F 
GREIT 

PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773) SSS-SSS9 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 

* Psrkant ar perduodant 
> Greita* ir sąžiningu patarnavimas 
> MLS tornpkMsrkp FAX pagafca 
»Nuosavybių Įkainavimas vaitot 
»Parkams ir parduodama namus 

»Panaininkajra nuolaida 

Jam bei saksofonu, muzitos teotV 
los, rjfia/o improvizacijos pagrin
dų (Hatuvhi ir anglų kabomis). 

Ts*. 

Galiu prižiūrėti vaiką 
savo namuose 

Tek 773^27-9056 

KftMCCIK REALTORS 
7SH S. PaiasU Ra. 
4363 S. AfoMf Aw. 

DANUTĖ MAYEM 
284-1900 

Jai norta parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės i Danutę Msysr. J pro-
fesakjnaliai, sąžiningai ir as
meniškai patarnaus. Ikarnavrmas 
vsMui. 

F O R R E N T 

H E L P V V A N T E D 

Reikalinga vkl 
suolsris prižiūrėti 1-1/2 m. ir 
2 mėn. mergaites, gyventi 
Barrington, IL, padėti namų 
ruošoje ir maisto gaminime. 
Turi mokėti susikalbėti ang
liškai. Atskiras kambarys, 
gera alga, kas antra savaitė-
laisva. 

išnuomodamas butas 
71 Str. ir Mozart Ave. 

2 mieg., apšildomas, antrame 
aukite. $400 i mėn. Teirautis 
po 3 v.p.p. tel. 708-922-0403 

IEŠKO DARBO 

Lietuvė pensininkė 
įieško darbo. 
Skambinti tel. 
773-254-3041 

Pranas Zunde 
K A Z Y S B I Z A U S K A S 

1*93-1941 
Dviejų tomų monografija. 11. - 323 psl., U t. - 430 psl. 
Plačiai aprašoma K. Bizausko gyvenimas ir veikla 

diplomatinėje tarnyboje. Gaunama DRAUGE. 
Papigintai — 6 dol. u ž knygą 

Su persiuntimu — 8 dol. 
niinois valstijos gyv . prideda „State sales tax" - 0.53 dol. 

SKELBIAME „DRAUGO" 
PRENUMERATORIV VAJŲ 

JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, jver-
^mmfmtmmw»mmmmmmtmmmmmmmw^mmmtmummtą 
tautinės *s»knunes palatiniu! ir nauju visuomenės narių 
pritraukimui bei apjungimui skelbia 1996 m. Spaudos vajų. 

Savo ruožtu, „Draugo" admiiusiiaUja bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo paramą lietuvių 
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus 
sąlygos yra tokios: 

1. terminas - nuo i.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 31 d. 
2. metinis prenuuieiatus mokestis ui naują prenumeratą yra 

65 dol. JAV U Kakaras taryba k lietuvių fondas prie kfckvienos 
naujos preiimiMualus „Draugui'' prisidės su 20 doL, „Draugo" 
administracija kiekvienai daro 10 dol. nuolaidą. 

Prašome uipidyti <Sa spausdinamą formą ir kartu su čekiu 
• .Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu. 

J A V U 

tnokmj %-- nwtaM\A 

Pridedu auką „Draugui" 
H viso 

S — 

S— 

Vardas -

Adresas 

-Pavardė 

Praiau piemimeiatus atsakymą su cekki siusti: 

>W.aMStrttt 
dueago, IL C0629 
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PRISIMENANT 
A.A. ANTANĄ LAPINSKĄ 

Prieš daug, daug metų (ach, 
kaip greitai bėga laikas!) gyveno 
Čikagoje trys bendravardžiai: 
Antanas Vanagaitis, Antanas 
Olis, Antanas Lapinskas. Du 
pirmieji jau senokai iškeliavo į 
Anapus, o Antanas Lapinskas 
1995 m. gruodžio 27 d., nesu
laukęs Naujųjų metų, taipgi pa
sitraukė iš gyvųjų tarpo. 

Visi trys Antanai buvo žymūs 
Amerikos lietuvių visuomenės 
darbuotojai. Tačiau bene dau
giausia jiems teko pasireikšti 
„Margutyje". Anais laikais, 
vadovaujant Antanui Vanagai
čiui, buvo leidžiamas „Margu
čio" žurnalas ir kiekvieną dieną, 
o kai kuriomis dienoms net du 
kartus, transliuojamos „Margu
č io" radijo laidos. Taipgi 
„Margutis" leido knygas, gaidas 
ir rengė minėjimus, koncertus, 
dramos spektaklius, gegužines 
bei kitus pobūvius. Anais lai
kais „Margutis" buvo vienas pa
grindinių Amerikos lietuvių vei
kimo centrų. 

Antanas Lapinskas buvo ne
paprastai pamilęs „Margutį". 
Jis ne vieną kartą yra pasakęs, 
kad jaučiąs didelę garbę būti 
„Margučio" šeimos nariu. Jis 
paruošdavo ir radijo bangomis 
perduodavo vėliausias žinias. 
Taipgi kalbėdavo teisės, poli
tikos, kultūros reikalais. Jis, 
nebus perdėta pasakius, tiko „ir 
prie tanciaus ir rožančiaus". 

Pirmą kartą susitikau Antaną 
Lapinską 1957 m. Čikagoje, ren
giant Lietuvos krepšinio perga
lių 20 metų sukakties minėjimą. 
Tąsyk jis man papasakojo apie 
kadaise egzistavusią „Margu
čio" krepšinio komandą, kuri 
rungtyniaudavo ne tik Čikagoje, 
bet ir kituose miestuose. Iš jo 
lūpų pirmą kartą išgirdau ir 
apie Lietuvos Vyčių sportinį 

. veikimą. Mes artimiau susipa
žinome 1958-1959 m., nes teis 
metais prasidėjo mano bendra
darbiavimas „Margutyje". Nie
kuomet nepamiršiu dienos, kai 
pirmą kartą pamačiau ir išgir
dau Antaną Lapinską skaitant 
žinias, jo žodžiais tariant „iš 
rundino pasaulio". Mane stebi
no jo sugebėjimas lietuviškai 
skaityti anglų kalba, „teletipu" 
atėjusias žinias. Pamenu, skaitė 
truputį prisimerkęs, sklandžiai 
ir nesutrikdamas. Tai žmogaus 
gabumas ir apsukrumas! — tą
syk pagalvojau, stebėdamas prie 
mikrofono sėdintį Antaną La
pinską. 

Po Lilijos Vanagaitienės ir Al
gimanto Mackaus tragiškosios 
mirties, Antanas Lapinskas ėmė 
pamažu trauktis iš „Margučio" 
veiklos. Tačiau jis mielai da
lyvaudavo (dažniausiai su savo 
žmona Josephine) „Margučio" 
renginiuose. Jis neatsisakydavo 
viena ar kita proga pasakyti 
kalbą, paryškinti praeities įvy
kius bei tų įvykių paliestus 
asmenis. 

„O, Lapinskas kalbėdavo kaip 

iš knygos". Taip pasakė viena 
moteriškė, 1995 m. gruodžio 30 
d. stovėdama prie karsto, kuria
me buvo pašarvotas a.a. Anta
nas Lapinskas. 

J i s t ikrai pasižymėjo sklan 
džiu kalbėjimu. Man ir šiandien 
ausyse tebeskamba jo pasakyti 
žodžiai „Margučio" surengtame 
Antano Vanagaičio gimimo 100 
metų sukakties minėjime. įdo
miu sutapimu, tą pačią dieną 
Vilniuje buvo paskelbtas Lie 
tuvos nepriklausomybės a ts ta 
tymas. Gerai pamenu, Antanas 
Lapinskas man pora kartų pa
sakė, jog, siųsdamas į Vilnių 
sveikinimo telegramą, nepa 
nurščiau pridurti, kad Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymu la
bai džiaugiasi č iagimiai ir 
a n k s t y v e s n i a i s m e t a i s į 
Ameriką atvykę lietuviai. 

Man buvo lemta paskutinį 
kartą su Antanu Lapinsku susi
t ikt i 1995 m. liepos mėnesio 
pabaigoje. Mudviems teko ilgo
kai pasikalbėti Mutual Federal 
Savings įstaigoje, kurioje j is 
direktoriavo ir buvo tos bendro
vės t e j s in i s p a t a r ė j a s . J i s 
papasakojo apie ankstyvesnį 
„Margučio" veikimą bei įvairius 
praeities įvykius. Papasakojo ir 
savo įspūdžius iš viešnagės Lie
tuvoje. J is , pamenu, džiaugėsi 
laisvę atgavusia tėvyne ir su 
širdgėla minėjo Lietuvoje dar vis 
pasitaikančius nesklandumus. 
Nevengė pareikšti savo nuomo
nę ir apie čionykštį lietuvių 

veikimą. Man regis, kad m u d u 
prakalbėjome porą valandų. At
sisveikinant, jis pažadėjo kurią 
dieną užsukti į „Margučio" raš
tinę ir dar daugiau pakalbėt i 
apie „Margučio" džiaugsmus bei 
vargus. Deja, jo pažadas neišsi
pildė. Jam buvo lemta iškeliauti 
į Amžinybę, kurioje anksčiau 
rado prieglobstį ir du kiti bend
radarbiai — Antanas Vanagai
tis ir Antanas Olis. 

Prieš vienerius metus miręs 
Antanas Lapinskas gimė JAV. 
Vaikystėje su tėvais išvyko į 
Lietuvą. Vėliau jis sugrįžo į savo 
gimtinę. Jis buvo įvairių Ameri
kos lietuvių organizacijų narys, 
dažnai užimdamas vadovaujan
čias vietas. Jam, kiek yra žino
ma, teko pasireikšti ir Čikagoje 
organizuojant Lietuvių Bend
ruomenės laikinąjį organizacinį 
komitetą- Galima drąsiai teigti, 
jog j is buvo vienas pagrindinių 
ankstyvesnės lietuvių išeivijos 
darbuotojų. 

Rašant šiuo atsiminimus, kyla 
nenumaldomas noras klustelėti, 
kodėl Antano Lapinsko iškelia
vimas į Amžinybę rado palygin
ti tokį menką atgarsį gyvųjų, 
ypač jo bendraminčių tarpe? 
Senosios Amerikos l ie tuvių 
„gvardijos" pirmūnų beveik 
nebeliko nei vieno. Visi j au 
Anapus. Gaila. O la ikas vis 
bėga. Bėga nesulaikomai. 

Petras Petrut is 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1997 m. sausio mėn. 23 d. 

Maironio lit. mokyklos mokiniai (Lemonte) 
savos gamybos kryželiu Palaimintojo Jurgi 

etinių šventėje prisiminė mirusius ir pastatė daug 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 

VLADAI, ILSĖKIS RAMYBĖJE 
Gruodžio 27 d. lietuvių Šv. 

Kazimiero kapinių šalta žemė 
priglaudė dar vieną lietuvį, a.a. 
inž. Vladą Stropų. Jo staigi mir
tis buvo didelis smūgis šeimai ir 
lietuvių bendruomenei, nes jis 
buvo vienas tų, kurie sugebėjo 
papuošti ir įprasminti savo 
gyvenimą gausiais darbais. 

Velionis gimė 1929 m. sausio 
13 d. Paivelkio km.. Kulių 
valsč., Kretingos apskr. Šeimoje 
augo sesuo ir penki broliai. 1944 
m., artėjant iš rytų,frontui, visa 
Stropų šeima traukėsi į Vaka
rus, kaip ir daugelis kitų. Karo 
sąmyšyje šeima buVo išskirta — 
tėvas liko Lietuvoje, o motina su 
vaikais per didelius vargus atsi
dūrė Bavarijoje, Vokietijoje. 
Vladas baigė lietuvių gimnaziją 
Eichstatte, kurią buvo įpusėjęs 
Lietuvoje. 

1950 m. atvažiavo į Ameriką 
ir apsigyveno Čikagoje. Pra
džioje įsikūrimo sąlygos buvo 
nelengvos. Dirbdamas prie 
geležinkelių vagonų pakrovimo, 
v a k a r a i s pradėjo lankyti 
braižytojų kursus, o vėliau įstojo 
į IIT institutą, kurį baigęs, gavo 
darbą Allen & Garcia Co. Jam 
teko projektuoti ir pastatyti ne 
vieną anglies apdirbimo įmonę. 
Vladas buvo darbštus, turėjo 
atsakingas pareigas ir vado
vybės buvo mylimas. Turėda
mas patyrimo ir gabumų, suor
ganizavo ir atidarė inžinerijos 
bendrovę. Sekėsi gerai, bet po 
pirmo širdies smūgio, o vėliau ir 
po širdies operacijos, šeimos ir 

Vladas Stropus. 

vadovavo Pal. J. Matulaičio 
misijos bažnyčios kapelionas A. 
Paliokas, SJ' Pirmame žodyje jis 
pareiškė nuoširdžią užuojautą 
velionio žmonai Aldonai, duk
roms ir kitiems artimiesiems. 
Nepagailėjo gražių žodžių 
velioniui, su kuriuo teko daug 
dirbti, bendradarbiauti. Vladas 
buvo jo dešinioji ranka. Po to 
kalbėjo misijos tarybos vardu 
Algis Stepąitis, LB Lemonto 
valdybos pirm. Gediminas Ka
zėnas , bažayčios choro — dr 
Vilija Kerelytė, Lietuvių operos 
valdybos pirm. Vytautas Ra-
džius. Operos vyrų choras gie
dojo ,.Requiem", „Tėve mūsų", 

o visi kartu — „Marija, Marija". 
Laidotuvės įvyko rytojaus 

dieną, penktadienį. Iš laidojimo 
namų 9:30 v.r. buvo atlydėtas į 
Pal. J. Matulaičio misijos 
bažnyčią, kuriai velionis buvo 
atidavęs visą širdį. Gedulingas 
šv. Mišias aukojo ir jautrų 
pamokslą pasakė kapelionas A. 
Paliokas, SJ. Mišių metu giedo
jo mišrus misijos choras, vad. 
Birutės Mockienės ir sol. Dana 
Stankaitytė. 

Atsisveikinimo metu ir misi
jos bažnyčioje dalyvavo keli 
šimtai žmonių. Apie 100 mašinų 
palydėjo j Šv. Kazimiero ka
pines. Prie ka rs to maldas 
kalbėjo kapelionas A. Paliokas. 
SJ. Karstas skendo gėlėse. 

Laidotuvių pietūs buvo Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje, gausiai dalyvaujant a.a. 
Vlado buvusiems draugams, 
gerbėjams ir misijos bažnyčios 
lankytojams. I laidotuves buvo 
atskridusi iš Kalifornijos velio
nio žmonos sesuo Angelė Nel-
sienė su vyru Romu ir iš Cieve-
lando Lietuvos garbės konsule 
Ingrida Bublienė su vyru. Pietų 
metu žodį tarė Aldona Stropie-
nė, išreikšdama nuoširdžią 
padėką visiems, kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu Vladą palydėjo 
į kapines, iš kurių jis niekad 
nesugrįš į savo mielus, paliktus 
namus ir šeimą. 

St. Džiugas 

.DRAUGO" RĖMĖJAI 

P o 55 dol. aukojo 
Kungys Stanley. Žukauskas 

daktarų patariamas, pasitraukė Jonas. Meškauskas. J . Lapą 
į pensiją. tinskas Victor, Ližaitis J . Druk-

Vladas mylėjo dainą ir buvo tainis A . Pt tkus. Ankaitis R., 
giliai tikintis. Tik apsigyvenęs Frukteinis ioana. Voss Dalia 
Čikagoje, tuoj įsijungė į Šv. Jur
gio parapijos chorą, o vėliau į 
Čikagos vyrų fchorą, kuriam 
tuomet dirigavo Vladas Baltru
šaitis; iš šio choro išaugo ir 
Lietuvių Operos choras. Vladas 
tame chore sąžiningai išdainavo 
30 m., o valdyboje ėjo įvairias 
pareigas 13 metų. Chore susi
pažino su Aldona Barkauskaite, 
gimusia ir augusią Suvalkijoje. 
Abu rado bendrą kalbą, tikslą ir 
1964 m. sukūrė šeimą. Abu 
būdami d a r b š t ū s , gražiai 
sugyveno, užaugino dvi dukras: 
Rūta (Bublienė) baigusi teisę ir Abram 
dėsto DeKalb universi tete, Danutt 
Rima turi magistro laipsnį 
verslo administracijoje ir dirba 
Steiri &Roe investavimo firmoje. 

Prieš kelis metus Stropų šei
ma apsigyveno Lemonte. Vla
das tuoj įsijungė į LB Lemonto 

Po 50 dol. 
Skomantas Juozas. Vilutis 

Antanas. Zvinklys A.. Oksas 
Isabel. Petrulis Vytas. 

Po 35 dol. 

Steponis Balys, Vaisnys E.. II 
ginis Danguolė.Tumasonis. V 

Po 25 dol. 

Šatas Veronika, Butler Benig-
na. Bytautas M.. Rašytinis E., 
Skučas G Dr., Bliudzius Stase. 

k;i- Algis. Bobelis 
l.aniauskas Stase. 

House Sop^ie. Plečkaitis. V. 
Lendraiti- George. Kamaitis 
Vincas. Kirmuza Anele. Les 
činskas A . Bigelis A.. Graužinis 
V. J.. Schu.irz Regina. Mockai 
Birute Audria, Juškaitis Stefa. 

Druskininku bažnyčia 

apylinkės veiklą, buvo išrinkus Kazlauską- Ale, Romas Mastis, 
į valdybą. Paskutiniu metu ėjo Suodikis (•> nė. Pietaris Anelė. 
vicepirmininko pareigas. Pal. Brizgys J<> eph. 
J u r g i o Matu la i č io misijos 
bažnyčios tapo tarybos pirmi
ninku. Jo pastangomis buvo 
suorganizuotas ir įsteigta* misi
jos choras, kuris išaugo iki 46 
choro narių; jis buvo to choro 
valdybos pirmininku. 

Velionis pašarvotas 26 d. 
Petkaus Lemonto laidojimo na
muose, Lemont, IL 7 v.v. įvy-

Po 20 dol. 

Barakauskas Julitts, Lintakas 
Aras. Oitir'ionis Rita, Augonis 
S.. Auste Vvgantas. Spirauskas 
Regina. Sp.rikaitis V. 

Po 15 dol. 
Zdanavičių- Malvina, Rėklaitis 
G. V., Milf r» V., Prišmantas 

ko atsisveikinimas, kuriam Kazys. Zadeikis J., 

11.50 dol. 

Jakutis Julius. 

Po 11 dol. aukojo: Povilaitis 
R., Naraševičius V. 

Po 10 dol. aukojo: Druseikis 
Julia, Endrijonas V., Velutis 
Jonas, Burba Kostas & Donata, 
Gailiūnas V., Polikaitis J., 
Biliūnas V., Baltrumas K. P., 
Makštutis J.. Naumus Juozas, 
Bruskys Ona, Remeikis Tomas, 
Kojelis J., Bergstrom Onute, 
Nenorta Algis, Syrutowicz Liup-
mila, Matiukas Paul, Petrutis 
A.. Pužauskienė Br., Krivickas 
K. A.. Juozapavičius A. B., 
Paegle. Barčas Antanas & 
Elena. Galenas Vida, Itom-
lenskis Igoris. Sodeika N., 
Skopas A., Gintautas Anthony, 
Kižys Juozas, Martinkus Jonas, 
Adomėnas Aldona, Grybinas 
Lee Dalia. Kolyčius V., Astas J., 
Kikilas Aleksas, Girdvainis K., 
Griganavičius D., Cemarka V., 
Jodvvalis Valeria, Kriškščiūnas 
V.. Laniauskas A., Szwed Eleo
nora, Sabalas P., Noreika 
Joseph, Stonys B., Pužauskas 
A., Jasaitis Elena, Dragūnevi-
čius V., Alekna O., Skaimonis 
P., Ripskis Vytautas, Židžiūnas 
Walter, Balnius Leokadija, Vyš
nia R.. Cibas J . Kasinskas Bi
rutė, Baleišis A., Totoraitis A., 
Dėdinas M., Kupcikevicius V., 
Paužuolis Antanas, Ramonas 
Kostas, Rimkūnas Kostas & 
Gabrielė, Narbutaitis Kazys, 
Krapauskas Irena, Antanėlis 
A., Šileikis Julė, Gudžiūnas K., 
Stašaitis Kazys, Muraska V., 

P A DE K A 
1996 m. gruodžio 21d. staiga, širdies smūgio ištiktas, mirė 

mūsų mylimas 

A.tA. 
VLADAS STROPUS 

Dėkojame: kun. A Paliokui, SJ. už jautriai pravestą 
atsisveikinimą Pal. J Matulaičio misijos vardu; LB pirmi
ninkui G. Kazėnui atsisveikinusiam Lemonto Bendruomenes 
vardu; misijos choro vardu atsisveikinusioms dr. Vilijai 
Kerelytei ir choro dirigentei Birutei Mockienei už guo
džiančius psalmės žodžius; vaikų choro dirigentui Dariui 
Polikaičiui už maldą. 

Nuoširdžiai dėkojame Operos choro vyrams, palydėjusiems 
mūsų a.a. Vladą j Amžinybę jautriomis giesmėmis. Gili 
padėka Operos choro pirm. V. Radžiui už atsisveikinimą. 

Širdinga padėka: Pal. J. Matulačio misijos kapelionui kun. 
A. Paliokui, SJ, už jautrų pamokslą gedulingų šv Mišių metu 
ir ui velionio palydėjimą ir maldas kapinėse: misijos chorui, 
diriguojant Birutei Mockienei ui giedojimą laidotuvių Mišių 
metu; sol. Danai Stankaitytei giedojusiai ir guodusiai mus 
liūdesy; F. Stroliai už palydėjimą vargonais. 

Širdingas ačiū karsto nešėjams, broliams: Juozui, 
Romanui, Antanui, Rimui ir svainiams Kaziui Kelpšai ir Ro
mui Nelsui, ui palydėjimą a.a. Vlado j Amžinuosius Namus. 

Ačiū visiems taip gausiai susirinkusiems koplyčioje^r 
palydėjusiems a.a. Vladą j Šv. Kazimiero kapines. 

Širdingai dėkojame už gėles, kuriose skendo a.a. Vladas 
koplyčioje, už išreikštą mums užuojautą, ui maldas šv. Mi
šioms, aukas Lietuvos našlaičiams, Draugo fondui; ui daugybę 
užuojautos laiškų iš toli ir iš arti. 

Ypatinga padėka Aurelijai Vaičiulienei ui iš Lietuvos 
atvežtą žemę su gintarais, kurią užbėrėme ant karsto. 

Dėkojame ir mūsų mielai kaimynei Birutei Jodwalienei 
ui labai skanius pietus, o taip pat Don Petkui ui patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona Aldona, dukros Rima ir Rūta, žentas 
Tauras ir visa liūdinti šeima. 

VIENERIŲ METU MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
BRONĖ KVIKLIENĖ 

Mirė 1996 m. sausio 26 d. Prašome draugus, 
ar t imuosius ir buvusius mokinius prisiminti ją savo 
maldose. 

Šv. Mišios už a.a. Bronę bus aukojamos Tėvų Jė
zuitų koplyčioje sekmadienį, sausio 26 d. 10 vah ryto. 

D u k t e r y s : R ū t a , R a m u n ė i r D a n g u o l ė . 

P AD E K A 
A.tA. 

VLADISLAVA 
MACIEJAUSKIENĖ 
EIDRIGEVIČIŪTĖ 

Mirė 1996 m. gruodžio 29 d. ir buvo palaidota Visų Sielų 
kapinėse prie Cleveland, OH. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui G. Kijauskui už šv. 
Mišias bainyčioje ir apeigas kapinėse. 

Iš širdies dėkojame visiems, kurie padėjo mums su a.a. 
Motina, Močiute ir Promočiute atsisveikinti dalyvaudami šv. 
Mišiose, užsakydami maldas ir šv. Mišias velionės sielai ir 
kartu su mumis išreikšdami savo liūdėsi. 

Dėkojame Jakubs laidotuvių direktoriui ui jautrų ir gražų 
patarnavimą. 

Nuliūdusi šeima 

Shurkus Vladislava, Ivaškevi
čius Haris K., Kudirka Justi
nas, Mironas Andrius, Simonas 
Jonas, Šulskis Elina, Zubinas 
J., Budzinskas V , Buntinaitė 
Aldona, Polikaitis K., Henson 
Sabina. Butkus Henry, Michal 
ski Harry, Domeika Anelė. Ožys 
Virginia, Kasparas L., Jurjonas 
Aleksandra. Kazlauskas Vale
ria, Venclovas R , Simonaitis 
Algis, Gaška Emelia. Rugienius 
Vitas, Brizgys Ona. Leškauskas 
J., Timcikas Victor, Tauras A. 
Dr., Brusokas Maria B., Kulys 
Alfred, McCloskey John E., Bal 
trėnas L., Tamašauskas C , Pe
trauskas Antanina, Milūnas 
Anatolijus, Butler Benigna, 
Wolff Valeria, Šimkus Valerija, 
Wolff Valeria, Naujokas Elena. 
Prialgauskas. Patlaba Maria, 
Sendzikas Vytautas, Jankaus
kas O., Linartas Vytautas, Bau-
mil Kay, Rušėnas Ona, Utara 
Victor, Brusokas Maria B., Ja
sevičius Bruno, Mikulionis 
Jonas. Tamulionis Robertas, 
Wasilewski Elena, Banevičius 
Voldemaras, Grajauskas Alg., 
Brazdžiūnas A & V, Bernatavi
čius Stanley, Miklius Vytautas, 
Sakalas Eugenia, Girdvainis V , 

Surkus V.. Skirmantas F.X., Ci
bas Stanislava, Dukavičius L & 
K., Molis Peter P., Muraska V., 
Shurkus VI., Ozalas P., Dainius 
A., Mankus E., Barūnas Kazys, 
Šimonis A., Ramanauskas Jo
seph, Jankus D., Kriaučiūnas 
R., Šlajus Nalis, Miliūnas R., 
Liutkus A., Čepėnas Algirdas. 
Beržinskas Valteris, Didžiulis 
J., Skaisgirys Kazys, Vaineikis 
Juozas, Peleckas P., Lapinas J.. 
Žemaitis A., Venckus Romas, 
Žukas Jonas, Ratnikas Jonas, 
Prikockis Vidmantas, Vasaga 
Bronius, Janulevičius J., Uksas 
Marcelė, Šakys Kazys, Goddard 
Irena, Petraitis Petras, Mikuc 
kis Vacys, Venckūnas G., Mic
kus T., Druktenis Joana, Mark-
valdas Jonas, Kučingis Jonas 
A., Nenortas V., Maciejauskas 
Vladislava, Šalkauskas/Nakuis, 
Sinkys Emil, Rupinskas S., Vėb
ras Sofia, Povilionis A., Šlap-
kauskas R., Shotas Bruno G , 
Strikas Jovita, Zmuidzinas Vy
tautas, Sadauskas Bronė. Erl-
ingis Stasys, Jankūnas Alex-
ander J., Dek Grace, Jodelė J , 
Jokubka Petras. 

Esame nuoširdžiai dėkingi! 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Mažosios Lietuvos Lietuvių 

draugi jos Užgavėnių šiupi
nys Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus „Gintaro'* salėje 
ruošiamas šeštadienį, vasario 1 
d., 6 v.v. Visi kviečiami malo
niai praleisti šaltą žiemos vaka
rą gardžiuojantis mažlietuvišku 
šiupiniu, klausantis įdomios 
programos, linksminantis ge
ram orkestrui grojant. Informa
cijai kreiptis į Ramūną Buntiną, 
tel. 630-969-1316. 

Prof. dr . J o n a s Račkaus
kas . Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas, šį penktadienį 
išvyksta į Los Angeles daly
vauti Lietuvių fronto bičiulių 
politinėje konferencijoje. Jis ten 
taipgi susitiks su Los Angeles 
ALT skyriaus nariais. 

Dr . A r v y d a s Žygas, prieš 
išvykdamas atgal į Lietuvą, šį 
šeštadienį, sausio 25 d., 12:30 v. 
p.p., nori susitikti su Čikagos 
lietuvių jaunimu Pedagoginia
me l i tuanis t ikos ins t i tu te , 
Jaunimo centre. Kviečiamas 
lietuviškas jaunimas, o ypač 
buvę Pedagoginiame lituanis
tikos institute studentai bei bu
vę etnografinio ansamblio nariai. 

Amer ikos Lietuvių tau t inė 
są junga ir šiais metais rengia 
Kovo I l s io s , Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo šventės, 
minėjimą kovo 9 d.. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte Šv. 
Mišios bus aukojamos 11 vai. r 
Pa!. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, po jų — 12:30 vai. 
p.p., akademija didžiojoje PLC 
salėje. Kalbės Ingrida Bublienė, 
Lietuvos Respublikos garbės 
konsule Ohio valstijoje, meninę 
programos dalį atliks Stasės 
Jagmin ienės vadovaujamas 
meno- v ienetas . Visuomenė 
prašoma gausiai dalyvauti šioje 
džiaugsmingoje mūsų tautos 
šventėje. 

P a r a š e po sausio 21 d. „Drau 
go" 5 psl. išspausdinta nuo
trauka iš Pedagoginio lit. in
s t i tu to ka lėd in io pobūvio, 
nuotrauką atsiuntusi korespon
dente padarė klaidą, kurią 
redakcija nejučiomis pakartojo: 
turi būti ne Vincas, o Juozas 
Žemaitis. Klaidą atitaisome ir 
dar kartą prašome daugiau 
dėmesio kreipti į vardų, pavar
džių ir datų tikslumą. 

Susi t ik imas su adv. Gin
t a r u Čepėnu rengiamas sausio 
25 d., šeštadienį, 8 vai. vak . 
Jaunimo centro kavinėje. 5620 
S. Claremont Ave., Chicago 
Bus kalbama apie namų pir 
kimą, pardavimą, testamentų 
sudarymą, palikimus, imigra
ciją ir kitais rūpimais klau
simais. Po susi t ikimo bus 
linksma muzika, atliekama 
muz. A. Augustaičio. Kviečiami 
visi — pasiklausyti ir pasišokti. 

TRYS LAUREATAI 

Iš Vilniaus į Šiaurės Ameriką 
sausio 22 d. atvyksta trys meni
ninkai — laureatai. Po koncertų 
Kanadoje į Čikagą jie atskrenda 
29 d , o koncertuos Jaunimo cen
tre vasario 1 d., 6 vai. vakare. 

Visi menininkai yra apdova
noti laurais įvairiuose kraštuose 
bei tėvynėje . Visi dirba 
akademinį darbą. 

Apie Antaną Smolskų galima 
pasakyti, kad į Ameriką 1990 
m. buvo iškviestas komp. Da
riaus Lapinsko su savo vado
vaujamu „Vilnius" ansambliu 
ir sėkmingai koncertavo Čika
goje. 

A. Smolskus laikomas žy
miausiu Lietuvos birbynininku, 
yra Muzikos akademijos profe
sorius, tarptautinių konkursų 
laureatas. New Yorke, Tokijo, 
Londone, Paryžiuje, Dubline, 
Bonoje, Sydnėjuje, Melbourne ir 
Canberroje, Skandinavijos šalių 
sostinėse, Varšuvoje, Berlyne, 
Prahoje, Sofijoje, Maskvoje, Le
n ing rade , nekalbant apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
mies tus , skambėjo Antano 
Smolskaus birbynė. Jis yra ryš
kiausias ir veikliausias birby
nininkas. 

Neats i l ieka akordeonistai 
Eduardas Gabnys ir Genadijus 
Savkovas. 

Eduardas Gabnys grojo liau
dies instrumentų ansambliuose 
„Sutart inė" ir „Ladūta". Deja. 
mes šių ansamblių nematėme 
Amerikoje. E. Gabnys dirba 
Lietuvos muzikos akademijoje ir 
Vaikų muzikos mokykloje. 

Genadijus Savkovas kartu su 
E. Gabniu groja 20 metų ir 
turėję daug pasirodymų kaip 
akordeonų duetas. Yra kon
certavę su Lietuvos daininin
kais ir smuikininkais. Pasta
ruoju metu dažnai koncer
tuojama su birbynininku A. 
Smolskum. Šiuo metu dirba 
Lietuvos muzikos akademijoje ir 
Vaikų muzikos mokykloje. 

Akordeonų dueto repertuare 
yra orginali įvairių tautų liau
dies muzika, lietuvių kompo
zitorių kūriniai ir aranžuoti 
klasikų — Bach, Handel, J. 
Strauss, M. Glmkos, Franck. 
Ravel, Rachmaninov, Čaikovs
kio ir daug kitų. 

Duetas yra tarptautinių kon
kursų laureatas U989 m. Klin-
genthal) ir diplomantas (1994 
m. Castelfioardo), surengęs pev 
ouu Koncertų. Koncertavo Ang 
lijoje, Bulgarijoje, Italijoje. Ju
goslavijoje, Lenkijoje, Olandijo
je, Rusijoje, Slovakijoje, Suomi
joje ir kitur. 

Koncertas Jaunimo centre 
tu rė tų būt i nuostabus, ne 
eilinis, bus malonu jo paklau
syti. 

P ranė Šlut ienė 

BALFo Cicero 14 skyr iaus 
metinis nar ių sus i r inkimas 
vyks sekmadienį, sausio 26 d. 
Šv. Mišios už gyvus ir nuirusius 
BALFo aukotojus Šv Antano 
parapijos bažnyčioje bus auko
jamos 11 vai. ryto. Šv. Mišias 
aukos ir pamokslą sakys kun. 
dr. Kęstutis Trimakas. Mišių 
metu giedos sol. Laimutė 
Stepaitienė ir Mariaus Prapuo
lenio vadovaujamas parapijos 
choras. Valdyba kviečia visus 
narius dalyvauti šv. Mišiose ir 
tuoj po pamaldų parapijos salėje 
vyksiančiame susir inkime. 
Dalyvau t i kviečiami visi 
BALFo veiklai pritariantieji. 
Laukiami ir nauji nariai. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
praneša, kad nuo š.m. vasario 1 
d. būstinė bus Lietuvių Jau
nimo centre, 5600 S. Claremont 
Avenue, Chicago, IL 60636-
1039. Nuo vasario 3 d. ten veiks 
naujas ALT telefonas (773-
434-2040) ir faksas (773-434-
2014). 

Vasar io 2 d., sekmadienį, 
Nekalto M. Marijos Prasidėjimo 
bažnyčioje bus teikiamas Su
tvirtinimo sakramentas. 

A.a. Vlado S t ropaus atmi
n imui žmona Aldona prie 
ankstyvesnių įnašų, atsiuntė 
550 dol., kuriuos paaukojo laido
tuvių dalyviai: Jonas Ambrizas, 
Sofija ir Kazys Beigai, Zuzana 
ir Stasys Dzikai, Genevieve Juo
dikis, Bronius Juodelis, Elena ir 
Stasys Keras, Stasė ir Jonas 
Latviai, Juzė ir Kazys Laukai-' 
čiai, Birutė ir Julius Lintakai, 
Ona Mažionytė, Stasė ir Vytas 
Paulioniai, Kazys Račiūnas, 
Marija ir Vytas Raudys. Draugo 
fondas visiems nuoširdžiai 
dėkoja. 

„Lietuvos a i d a s " ir „Drau
g o " dienraščiai daug nusipelnė 
Lietuvos Seimo rinkimams, at
sipalaiduojant nuo buvusių 
komunistų LDDP atstovų, iš
renkant daugumą tų, kurie su 
Sąjūdžiu atnešė laisvę Lietuvai. 
Jie toliau gina ir gins Lietuvos 
laisvės bei gerovės reikalus, 
todėl yra būtina juos skaityti. 
„Draugo" adresas yra pirmame 
puslapyje. „Lietuvos aidą" 
Vilniuje mielai užprenumeruos 
Bronius Juodelis, 239 Brookside 
Lane, Willowbrook, IL 60514, 
telef. (630) 986-1613. 

A d a S u t k u v i e n ė , Home-
wood, IL Draugo fondo garbės 
narė , švenčių proga savo įnašus 
papildė su 500 dolerių ir pasiekė 
2,050 dol. sumą. Už taip didelę 
paramą Draugo fondui nuošir
džiai dėkojame. 

Marija Edelis, Phoenix, AZ, 
atsilygindama už dienraščio 
prenumeratą 1997 m., atsiuntė 
kartu ir 105 dol. auką. Net 
Čikagoje sukaustyti žiemos šal 
čių, jaučiame malonią šilumą, 
ne vien dėl to, kad šios gera 
darės laiškas atėjo iš šiltosios 
Arizonos, bet už aukotojos nuo
širdžią paramą. Dėkui! 

Muzikos ir dainos popietes metu sausio 5 d. Pasaulio lietuvių centre susirinkusius linksmino 
Stasės Jagminienės etnografinis ansamblis „Tėviškė" Is kaires dr Leonidas Ragas. Alfonsas 
Seniūnas. S. Jagmimene ir Vytautas Birgiola 

PIRMU ŽVILGSNIU 
Atvykusį pirmukart iš Lie

tuvos į Čikagą, be jokių abe
jonių, pri trenkia milžiniški 
miesto mastai , - t r anspor to 
arterijos ir didžiuliai srautai 
mašinų, namų — milžinų kontū
rai ir daug daug kas kita. Bet 
lietuvį, šalia to viso, dar labiau 
pritrenkia ir pavergia (nuosta
bos ir pasididžiavimo prasme) 
tie iš Lietuvos kadaise čia atva
žiavusieji ir gyvenantieji pilna
kraujį (kiek ta i įmanoma 
svečioje demokratiškoje šalyje) 
lietuvišką gyvenimą. Ir kad ne
būčiau tuščiažodis, tuoj pat 
sakau: o kokią puikią ir iš
kilmingą Švenčiausios Mergelės 
Marijos (ir ne tik tą) bažnyčią 
jūs, lietuviai pasistatete, kokią 
ligoninę, mokyklą, kiek kitų 
gražių pastatų surentėte, bet 
svarbiausia sugebėjote neišble 
sinti lietuviškų tradicijų, lietu
viško žodžio, išugdete ir ugdote 
šventas ir gražias bendražmo 
giškąsias katalikiškąsias tra
dicijas, kurios puošia jus, yra 
pati svarbiausioji atrama ug
dant savitarpio supratimą, at
skleidžiant bet kurios bendrovės 
gyvenimo turinį ir prasmę. 

Sustokim ir žvilgtelėkime į 
svarbiausius momentus. Dideli 
dalykai yra kasdieniniai ir 
paprasti, kaip ir talentingai 
parašyta knyga ar kas nors kita. 
Rėkia ir į akis lenda tik pavir
šiui plaukiantys nešvarumai, 
sproginejantys burbulai... 

Ne daug kur Lietuvoje teiš-
girsi apie mūsų žemietį, labai 
įdomų ir nepaprastai nuoširdų 
žmogų daktarą Joną Adoma
vičių. O žiūrėkite, kokią di
džiulę labdaros vagą verčia jo 
va i ruojamas darbas . Kiek 
atvykusių lietuvių randa čia 
prieglobstį, išgirsta gerus ir drą
sinančius jo žodžius, išeina iš tų 
namų pakylėti," įgavę sparnus 
tolesniam skrydžiui. Ar ne 
tėviška ta ranka ir tie žodžiai, 
ar ne meilės Lietuvai giliausia 
ir prasmingiausia išraiška slypi 
jo darbuose? Ir juk niekas nesu
skaičiavo, kiek moralinių ir ne 

Po 50 metų ' l ietuviškoje 
Freiburgo „Ecolę des Arts et 
Metiers" Menų ir Amatų mo
kykloje mokytojavę ar studija
vę dailininkai vėl kartu! Bal
zeko lietuvių kultūros muziejuje 
sausio 26 d., sekmadienį, 2 vai. 
po pietų atidaroma paroda 
FREIBURG 1946. Parodoje 
rodoma 24 Freiburgo dailininkų 
virš šimto darbų, 80 autentiškų 
nuotraukų iš 1946-49 metų, 
daug paaiškinančios medžiagos, 
knygų ir dokumentų. Bus išleis
tas išsamus katalogas su amži
ninkų prisiminimais, iliustraci
jomis, dailininkų sąrašais ir mo
kyklos reikšmės Lietuvių kul
tūrai analize. I parodos ati 
darymą žada atvykti mokyklos 
įkūrėjas Vytautas K. Jonynas, 
daug buvusių freiburgiečių 
lietuvių studentų, Vokietijos 
generalinė konsule Čikagoje. 
Visi kviečiami 

Klaipėdos dienos metinė iš
kilminga j u r ų skautų ir skau
čių sueiga sekmadienį, sausio 
26 d., vyks PLC, Lemonte. Visi 
„Lituanicos" tunto jūrų skautų 
vienetų nariai. „Nerijos" tunto 
jūrų skautės, jūrų skautinin-
kai .kes prašomi dalyvauti 9 
vai. ryto šv. Mišiose Pal. Jurgio 
Matulaičio Misijoje ir 10 vai. 
iškilmingoje sueigoje, PLC. Tė
veliai , rėmėjai ir svečiai 
kviečiami. 

Ses. Daiva Kuzmickaitė iš 
Lietuvos, dabar studijuojanti 
Amerikoje, skaitys paskaitą, 
minint Pal. arkiv. Jurgio Matu
laičio 70-ties mirties metines 
10:30 vai- r. bus aukojamos šv. 
Mišios Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, po jų 
parapijos salėje vyks paskaita, 
vaišės ir pabendravimas. Čika
gos ir apylinkių Nekalto Prasi
dėjimo M. Marijos seserų rė
mėjai maloniai prašo visuome
nę gausiai dalyvauti. 

Don Varnas Amerikos legiono posto Nr. 9»6 Pagalbinio moterų vieneto 50 metų sukakties pro 
ga. pernai gruodžio 8 d Iš kaires: posto vadas Vitas Pa.škauskas. Julia Zakarka. Lietuvos Vyčiu 
112 kuopos pirmininke; Anele Pociene. Don Varnas vieneto pirm.; Maria Rudiene. BALFo cen
tro valdybos direktore 

tik moralinių žaizdų jo širdyje 
palieka kai kurie atvažiavusieji. 
O ar buvo po to atstumtas bent 
vienas doras (ir nedoras) žmo
gus? Kur kas ėjęs — nėjęs, kur 
kas važiavęs — nevažiavęs, o čia 
jis visada suranda prieglaudą, 
išgirsta gerą, padrąsinantį žodį. 
Dieve, padėk , kad visų lietuvių 
džiaugsmui ir pasitenkinimui 
Daktaras Adomavičius dar ilgus 
metus būtų sveikas ir stiprus, 
kad jo šviesių ir gerų akių 
neniauktų per dideli ir nepa
keliami rūpesčiai... 

Man vis skamba ir skamba 
ausyse kieme prie namo išgirs
ti pirmieji jo žodžiai: „Eikite 
atgal, eikite toliau nuo šitų 
vartų ir nuo šitų namų, jeigu jūs 
esate nedoras žmogus, jeigu jūs 
geriate ar rūkote..." Išmintingi 
gero žmogaus žodžiai ir labai 
nor iu , kad j ie i lgai i lgai 
skambėtų mano ausyse ir kad 
akyse išliktų gruodžio mėnesį 
paukštelius lesinančio Daktaro 
vaizdas... O žaliomis pušimis 
apgaubtame prieškalėdiniame 
kiemelyje juoduoja puikiai or
namentuotas lietuviškas kry
žius ir spindi prieškalėdinė Bet
liejaus žvaigždė... Klausaisi tos 
puikios, į pat širdį plūstančios 
priešventinės šių namų ir šio 
kiemelio vaizdinės simfonijos ir 
gerumas plūsteli į sielą ir 
jaučiu, kaip angelo sparnai neša 
į šį pasaulį tikrą Kalėdų nuo
ta iką, gražesnių la ikų 
artėjimą... 

O štai jau užeiname į Čikagos 
lietuvių „Seklyčią". Jus čia 
pasitinka, pataria ir kuo galė
damos padeda Birutė Puodienė. 
Elena Sirutienė, kiti šios įstai
gos darbuotojai. Kiek kartų per 
dieną suskamba jų telefonai, 
kiek patarimų, prieššventinių 
užuojautos žodžių pasakoma 
senutėms ir seneliams, kurie. 
likę vieni su savo senatve ir 
negaliomis niekur kitur nebe
randa užuojautos. 

O trečiadienių susitikimai, 
prieškalėdiniai vakara i su 
lietuviškomis dainomis ir gies
mėmis, su atvykusiais iš Lie
tuvos bičiuliais — neįmanoma 
visko išvardinti ir apsakyti.. 

Atvykėliui šviesėja akyse, iš
vydus Čikagoje išleistas lietu
viškas knygas, girdint senu 
čiukės žodžius: „Aš nejaučiau 
didžiosios Lietuvos ilgesio, nes 
aš ir čia gyvenau su lietuviais, 
kalbėjausi lietuviškai , klau 
siausi bažnyčioje lietuviškų 
pamaldų..." Ar ne šie žmogaus 
pasakyti žodžiai ir yra patys 
svarbiausi, patys geriausi ir la 
biausiai skatinantys dirbti tą 
lietuvybės darbą, kurį Čikagos 
lietuviai dirbo iki šiol. 

Pradėdamas (jau praėjusių) 
Kalėdų pasve ik in imo žodį 
sakau: „Mieli žemiečiai. Bet 
man mintyse kyla kažkoks keis 
tas pojūtis, kad ne taip pasa
kiau, ne tuos žodžius ištariau. 
Todėl sakau kitaip: mielieji ma
no broliai ir mano seserys. 
būkite sveiki ir laimingi, ir vi
siems mums tepadeda Dievas ." 

Edvardas Rudys 

IŠ ARTI IR TOLI 
i 

LINAS KOJELIS 
LIETUVOJE 

1996 m. gruodžio viduryje 
JAV-Baltijos fondo prezidentas 
Linas Kojelis keliems mėne
siams išvyko į Vilnių organi
zuoti Lietuvos vyriausybės ir 
Lietuvai finansinę paramą tei
kiančių valstybių bei tarp
tautinių organizacijų atstovų 
konferenciją. Konferencijos tiks
las — aptarti finansinės para
mos prioritetus, kad parama 
būtų nukreipta } svarbiausius 
demokratinės valstybės atkū
rimo poreikius ir laisvos rinkos 
reikalavimų įgyvendinimą. 

Numatyta diskutuoti ir susi
tarimo siekti šiais klausimais: 
ekonominis krašto vystymas ir 
užsienio investicijos, mone
tarinė politika, bankininkystė, 
energetika, žemės ūkio vys
tymas, savivaldybės ir miestai 
teisėtvarka ir kova su korupcija, 
socialinių bei ekologinių pro
blemų sprendimas. 

Pasitarimuose su Lietuvos vy
riausybe dalyvaus JAV, Kana
dos, Europos Sąjungos vals
tybių, Pasaulio Banko, Soros 
fondo ir dar poros tarptautinių 
organizacijų atstovai. 

Šią JAV — Baltijos fondo pa
ruoštą programą finansuoja 
JAV Tarptautinio Vystymo 
Agentūra (USAID). Linas Ko
jelis paskirtas konferencijos pa 
ruošimo ir pravedimo vyriausiu 
koordinatoriumi. 

Iš šio projekto išjungti krašto 
gynybos ir tautinio saugumo 
klausimai. 

Audronė Pakš t ienė 
JAV Baltijos fondo inf 

ŠUOLIAI T A R P 
ŠIAULIŲ IR 

CLEVELANDO 
Edmundas Čapa.s gimęs Cle-

velande. tarp keturių brolių ir 
sesers. moke>i> bei dalyvavęs 
ta ip skautų ir čiurlioniečių; — 
skraido po riša pasaulį. 

Baigęs Toledo universitetą 
filosofijos magistro laipsniu. 
Čapas pasižymi judrumu — 
energija. Dviračiu apkeliavęs 
JAV, Canada. Izraelį ir Europos 
15 šalių, vis dar nenurimsta. 

Baigęs karinę tarnyba leite
nantu, vėliau pakeltas kapito
nu, dirbo Nevv York karo štabe, 
laike Kuvvait karo ruošiant 
strateginius pranešimus Bal
tiesiems rūmams \Vashingtone. 

Prieš pora metų susituokė su 
Olga. kilusia iš Ežeriškių. prie 
Švėkšnos ir augina dukrele var
du Arbela. Tas vardas kilęs iš is
torinio miestelio Persijoje. Tik
riausiai ir dukrele bus judri, 
kaip tėvai, keliaudami per pa
sauli. 

Apsigyveno Šiauliuose iš kur. 
kaip iš raketų bazes, kyla ir 
skraido po visa pasauli. Žinoma, 
nusileisdami Clevelande. kui
lį ke tėvu gausios knygos, plokš

te les , šeimos nuotraukos ir 
Arbeles lėles. 

Šiauliai iškyla, kaip svarbus 
orinio tran-porto centras vidury 
Europos ir abiem Čepams tenka 
talkininkauti anglų kalba bei 
techniška is r e ika la i s . Pr ie 
Šiaulių rengiama Zoknių terito
rija — padidins keleivių bei 
prekių judėjimą tarp Europos ir 
Azijos šal ui. 

JSekant Capų žingsnius, tenka 
pastebėti Clevelando lituanisti
nės mokyklos bei čiurlioniečių 
įtaka Capams ir daugybei mūsų 
tautiečiu 

P.E. 

Skelbimai 
x O. V. Mikučiai, Montrose, 

CA, globoja našlaitį Lietuvoje 
Už ketvirtus globos metus at
siuntė $150. Dėkojame! „Lie
t u v o s N a š l a i č i ų g l o b o s " 
komite tas . 

(sk) 

x A.a. sūnų Raimundą Ali
šauską prisimindamas, tėvas 
Juozas Ališauskas paskyrė $100 
Lietuvos našlaičiams. Reiš
kiame užuojauta tėvui nete 
kus sūnaus, o našlaičių vardu 
už auką dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas . 

(sk) 

x Vanda Prunsk ienė , Oak 
Lawn, IL, iki šiol globojo 10 naš
laičių Lietuvoje, o nuo šių metų 
pradžios dar 10 - iš viso 20 
vaikų! Jų globai a t s iun tė 
$3,000. Be to Vanda Prunskienė 
yra ir Lietuvos našlaičių globos 
komiteto narė. Našlaičių vardu 
dėkojame už globą! „Lietuvos 
Našlaičių globos" komitetas, 
$711 West 71at St., Chicago, 
IL totas. 

(sk) 

x TRASSPAK praneša: 
„Kuršėnuose buvo paminėtos 
100 gimimo metinės, gimimo 
data (1896.09.13), Lietuvos vals
tybės veikėjo, kario, politiko 
gen. S. Raštikio. Jo gimtinėje 
Kuršėnuose vyko d ide lės 
iškilmės prie miesto kultūros 
namų ir S. Raštikio vardu pava
dinto tilto per Ventą buvo pri
tvirtintos paminklinės lentos". 
P i n i g a i , s i u n t i n i a i i r 
komerc inės siuntos į Lietuvą. 
Maisto s iunt in ia i . T R A N S -
PAK, 4545 W. 63 St., Chicago, 
IL 80629, tel . 773-838-1050. 

(ski 
x A .a . V l a d u i S t r o p u i 

mirus, užuojautoje per klaidą 
paminėtos Lidijos Polikaitienės 
ir Tado Stropaus pavardės, kaip 
a.a. Vlado vaikų. Lidija ir Tadas 
yra velionio brolio vaikai. Už 
įvykusią klaidą „Grandies" var
du atsiprašau 

(sk) 
x NAMAMS P I R K T I PA

SKOLOS duodamos mažais nu 
tiesiniais jmokejimais ir priei-
namais nuošimčiais Kreipkiies 
i Mutual Federal Savings, 
221J West Cermak Road. Tel. 
(312) 847-7747. 

<sk) 

file:///Vashingtone



